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I.
NÁRODNOSTNÍ SKUPINY, MENŠINY
A CIZINCI VE MĚSTECH

JlŘÍ PEšEK

NÁRODNOSTNÍ SKUPINY, MENŠINY A CIZINCI
VE MĚSTECH: PRAHA STŘEDOVĚKU I NOVOVĚKU
VE STŘEDOEVROPSKÉM SROVNÁNÍ

Soužití národnostnich skupin, menšin i malých skupinek cizinců uvnitř
hradeb je problém starý jako město samo. Anebo vlastně starší:
problém soužití různých "národnostních" skupin na území pozdější Prahy sahá
již do doby funkčního utváření města, tedy před jeho právní formalizaci ve
13. století. Dá se - snad s trochou nadsázky - říci, že město Praha prožívalo
a až na několik desetiletí přeryvů prožívá celé své dějiny jako řetězec situací,
v nichž se uvnitř městských hranic střetávaly, stýkaly a koexistovaly větší
a menší, dominantní a podřízené národnostní skupiny.
Nelze obecně a jednoznačně říci, kdo byl univerzálně většinovou národností a kdo všechno menšinou, resp. jen nevelkou národnostní či spíše jazykovou a náboženskou skupinou, kdy přesně se z jednotlivých cizinců ve městě
konstituovala skutečná menšina. Praha má národnostně velmi pestré dějiny.
A my se chceme věnovat právě této komplikované pestrosti, tak často redukované pouze na novodobý česko-německo-židovský vztah a jeho peripetie.
Praha však měla také své Italy, Francouze, Španěly, Nizozemce, Skoty, Iry,
později Jihoslovany a Slováky, Rusy, Ukrajince, dnes má též Američany, Čí
ňany a Vietnamce a jistě ještě leckoho jiného.
V žádném městě a nikdy v dějinách nebyl problém národnostních skupin
otázkou ryze nacionální. Vždy existovala řada vazeb k náboženským, etnokulturním, sociálním a právně hospodářským momentům , privilegiím či kří
žícím se zájmům. 1 Důvodem, proč vždy nové národnostní skupiny, odlišné od
městských

Problematika cizinců a menšin ve m ěstech patří mezi trvale frekventovaná témata výzkum u
Z nejnovější literatury srov. např. obsáhlý sbomik J. Bottin - D. Calabi (edd.), Les
étrangers dans Ia ville. Minorités et espace urbain du bas Moyen Age a l'époque modeme, Paris
1999, kde je- mj. i s ohledem na pražské Italy - srovnávána situace v Madridu, Toledu, Smyrně,
Tunisu, Janově, Rouenu, Marseille, Saint-Esprit-les-Bayonne, v Bordeaux, Bruggách, Londýně,
Amsterdamu a Norwichi. Sledovány byly např . kolon ie Řeků v Římě a Benátkách, Florenťanů
1

dějin měst.
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nebo dominantního etnika, vstupovaly ve městě do konkurence,
byla totiž buď "mezera" v nabídce služeb, znalostí, výrob nebo jiných specifických kvalit, kterou cizinci či místní, národnostně charakterizovaná skupina
vhodně vyplnila, nebo šlo naopak o relativní sociální výhody byť i podřízené
ho života v městském prostředí, které motivovaly sociálně slabší- jinojazyčné
- venkovské či obecně imigrantské vrstvy k tomu, že hledaly v městských
zdech, ovládaných odlišnou etnokulturní skupinou, šance na sociální vzestup.2
Vztahy národnostních skupin se realizovaly na celé řadě tematických, právních i sociálních platforem a odrážely se v pramenech mnoha druhů a typů. 3
Naše letošní téma prochází politickými, správními, sociálními, hospodářský
mi a ovšem kulturními dějinami, setkáme se s ním v dějinách školství, vědy
i umění , a stejně tak v etnografii a dějinách každodennosti. Abychom pochopili pražskou situaci, bude prospěšné hledat srovnání se situací v jiných měs
tech, nejlépe pak v zemských a regionálních metropolích srovnatelné funkční
úrovně jako Praha.
Nejprve však bude třeba pokusit se o vymezení charakteristiky těch skupin
a osob, které v našem zasedání budeme označovat jako cizince nebo přísluš
níky národnostních skupin a menšin, žijících v městě ovládaném majoritním
etnikem. Hned zkraje bude však nutno přiznat, že především pro středověk,
ale nejen pro středověk, je pouze národnostní definování menšiny velmi obtížné, neřku-li pochybné. Velkou roli hraje již naprostý nedostatek pramenů,
na jejichž základě by bylo možno určitěji definovat etnokultumí příslušnost
toho kterého obyvatele středověkého, ale i novověkého města.
Uvědomme si pak, že například rozsáhlá historiografická diskuse o "ideji
národa" se v Čechách týká až husitského 15. století, že středověký- neměš
ťanský- "nacionalismus" Dalimilův lze jen těžko srovnávat např. s konturami národní sebereflexe předbělohorské , o zemském vlastenectví pražských
a Benátčanů v Římě , Albánců v Benátkách, Vlámů v Rouenu, Kastilců v Bruggách, Francouzů
v Amsterdamu, hanzovních Němců v Londýně a Holanďanů v Norwichi. Zvláštní pozornost tu
byla věnována židovským ghettům a jejich roli, dále otázkám vzniku nepřátelství vůči slabým
menšinám, vytváření mentálních prostorů, srážkám o jednotlivá řemesla či profese, aspektům
specifického zásobování atd.
2 Obecně k tomuto tématu B. Loewenstein, My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie,
Brno 1997, zvl. stejnojmenná kapitola s. 59- 80.
3 K právním aspektům srov. nejnověji pro - jistě specifickou - bernskou situaci knihu C. Seiring, Fremde in der Stadt (1300-1800). Die Rechtstellung Auswiirtiger in mittelalterlichen und
neuzeitlichen Quellen der deutschsprachigen Schweiz, Frankfurt a. M. 1999. Autorka v této práci,
postavené na důkladném rozboru vydaných právních pramenů , poukazuje na význam sociálního
aspektu "cizosti" cizinců, tj. jejich nenáležitosti k uzavřeným městským kruhům patricijských
elit (s. 380). Zajímavá je změna chování bernských měšťanů vůči cizincům od 16. století , kdy
zač ínají dominovat obranné mechanismy - zejména vůči "Vlachům " a "Savojanům" .
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Balbínovy generace nebo o národní sebeidentifikaci časů vavákovsko-krameriovských nemluvě . 4 Národní definice a kontury občansko-nacio
nalistického pozdního 19. století posunují pak celou problematiku opět kamsi
zcela jinam, stejně jako národnostní čistky a záměny identit ve 20. století. 5
A přece je od počátku pražských dějin nutno respektovat skutečnost, že
město, a to předlokační městské sídliště stejně jako dnešní Praha, bylo takřka
vždy prostorem stýkání, vymezování a soužití větších a menších skupin, které
se navzájem odlišovaly právním postavením a stavovským zařazením, přede
vším však názornými charakteristikami onoho typu, jako je komunikační řeč,
celkový habitus (tedy barva pleti a vlasů, typ postavy i obličeje, způsob odívání) osob, jejich mravy, zvyky, komunikační obyčeje a ovšem přednostně
náboženství, ale i způsob života či forma obydlí a specifický okruh vykonávaných profesí či kvalifikovaných dovedností. 6
K otázce soužití právně a stavovsky odlišných skupin obyvatelstva v měst
ských zdech zde uslyšíme specializovaný referát. Zaměřme se však nyní na
soužití skupin, které si v lingvistickém i přeneseném- sociokulturním- smyslu
slova "nerozuměly" nebo se přinejmenším musely vyrovnávat s obtížemi
jazykového, kulturního, resp. náboženského i sociálního porÓzuměnU V době
K těmto otázkám zejména práce Františka Šmahela a Eduarda Maura a nejnověji P. Čornej,
Cizí, cizozemec a Němec, in: B. Chocholáč- L. Jan - T. Knoz (edd.), Nový Mars Moravicus aneb
Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám,
Brno 1999, s. 97- 109.
5 Srovnej H. Lemberg, Ethnische Sauberung: Ein Mittel zur Losung von Nationalitatenproblemen?, Oas Parlament 1992, a týž, Grenzen und Minderheiten im ostlichen Mitteleuropa - Genese
und Wechselwirkungen, in: H. Lemberg (ed.), Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Aktuelle Forschungsprobleme, Marburg 2000, s. 159- 181 .
6 K určení podílu cizinců v nejstarších fázích utváření centra českého státu srov. M. Bláhová,
Italiener in den bohmischen Landem der altmahrischen und friihpresmyslidischen Zeit, Ci vis 19,
1995, s. I O1- 116. K právnímu postavení osad zahraničních kupců ve středověké Praze srov. J. Kejř,
K privilegiu knížete Soběslava II. pro pražské Němce, Právně historické studie 14, 1969,
s. 241 - 257; týž, K interpretaci práv měšťanů Svatohavelského Města pražského, Pražský sborník
historický (dále PSH) 9, 1975, s. 5- 18. Klíčový význam si udržuje studie J. Mezníka, K národnostnímu složení předhusitské Prahy, Sborník historický 17, 1970, s. 5- 30, resp. týž, Praha před
husitskou revolucí , Praha 1990. K panovníkem spravovanému celnímu i odpočinkovému centru
"cizineckého ruchu" za staroměstským chrámem Panny Marie před Týnem srov.: Z. Dragoun L. Hrdlička - J. Richterová, Praha I-Staré Město, Ungelt, PSH 13, 1981, s. 165- 174.
7 Klíčově významnou problematikou jsou dějiny pražského židovského ghetta. Srov. H. Va/avková, Zmizelé pražské ghetto, Praha 1961; M. Vilímková, Židovské město pražské, Praha 1993;
k rudolfinskému období J. Šedinová, Židovské město pražské, in: E. Fučíková a kol., Rudolf II.
a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy,
Praha - Londýn - Milán 1997, s. 302- 309; k pozdější době řada studií Jiřího Kuděly, např.:
J. Kuděla, Prager jtidische Eliten von 1780 bis in die Halfte des 19. Jahrhunderts, Judaica Bohemie 28, 1992.
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konstituováním moderních občansko-nacionálních národů hrálo při vymezování jednotlivých skupin, zejména právě skupin žijících v těsném sousedství uvnitř města, vedle komunikačního jazyka (rozumím - nerozumím
sousedovi, mohu - nemohu ho kontrolovat) velkou roli především náboženství a v další řadě jakási úhrnná ,jinakost" specifických skupin.8
Soužití či střetání náboženských skupin ve městech je zajisté specifická
tematika, je však nutno připomenout, že v řadě evropských regionů státní
náboženství do velké míry nahrazovalo nekonstituovaný pojem "státního národa". Významným způsobem a po historicky dlouhou dobu - od středověku
až po 20. století- vystupovalo toto prolínání etnicko-jazykového a náboženského identifikačního principu právě ve středoevropské oblasti styku slovanského a germánského živlu. 9 Bylo však typické - jistěže ve specifických regionálních mutacích- i pro jiné části Evropy. 10
Měl jsem v posledních letech možnost obírat se bohatou literaturou o národnostní otázce, jejím vývoji a zauzlování ve městech ruského impéria. Použijme tedy ruská velkoměsta jako názorný příklad. 11 Masám západoevropských imigrantů, bez jejichž profesních znalostí a dovedností se provoz ruské
říše a jejích velkoměst až do konce 19. stol. absolutně nemohl obejít, otevíral
až do 1. světové války dveře do státních služeb povinný přestup k pravoslaví;

Nesrozumitelnost mluvy, katolická bigotnost a nepochopitelnost svérázných "mravů a zvyto byl trvalý problém českých Pra ža nů při kontaktech s pražskými "Vlachy". Srov.: J Janáček, Italové v předbělohorské Praze, PSH 16, 1983; P Preiss, Italští umělci v Praze, Praha 1986.
9 Klasiku v tomto ohledu představuje pro dobu vrcholného středoevropského nacionalismu kniha
vydaná pů vo dně anglicky roku 1981 a nyní dostupná i v čes kém překladu : G. B. Cohen, Němci
v Praze 1861 - 1914, Praha 2000.
10 Bohatá je v tomto směru zejména polská dějep i secká produkce, vztahující se k ranému novověku. Srov. např. S. Gierszewski, Obywatele miast Polski przedrozbiorowej , Warszawa 1973 ,
s. 66- 79, kde je uvedena i bohatá starší literatura k otázce cizinců v po lských raně novověkých
městech, dále S. Cynarski, Sarmatyzm - ideologia i styl Z)'cia, in: J Tazbir (ed.), Polska XVII
wieku. Paóstwo - spoleczeóstwo - kultura, Warszawa 1977, s. 247-270, zvl. s. 254-257;J. Tazbir,
Stosunek do obcych w dobie baroku, in:, týž, Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986, s. 186- 202,
24 1- 242, kde citována i další autorova produkce k tématu.
11 Rozsáhlá moderní literatura existuje v tomto kontextu k německým komunitám v ruských
městech. Srov.: M. Busch, Deutscbe in St. Petersburg 1865- 1914. Identita! und Integration, Es sen
1995; pro Moskvu E. F. Somme1; Die Deutschen in Moskau und St. Peterburg, in: B. Meissner H. Neubauer - A. Eisfeld (edd.), Die Russlanddeutschen gestem und heute, Kiiln l992; J. P
Mikklaševskaja - M. S. Cepljajeva (edd.), Nemci Moskvy: istoričeskij vklad v kulturu stolicy,
Moskva 1997; nejnověji V Doninghaus, Das Bild des "inneren Feindes" im Ersten Weltkrieg
oder die antideutschen Pogrome in Moskau vom 26.- 29. Mai 1915, in: E. Barbašina - D. Brandes - D. Neutatz (edd.), Die RuJ3landdeutschen in RuJ31and und Deutschland. Selbstbilder, Fremdbilder, Aspekte der Wirklichkeit, Forscbungen zur Geschichte und Kultur der Rufilanddeutscben
9, 1999 (Essen), s. 16- 34.
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naopak lidé formálně ortodoxní víry vždy byli a ruskou historiografií dodnes
jsou automaticky pokládáni za Rusy, ať již mají jakákoli jména, místa narození
i kulturní kontexty svého působení. Problém soužití s národnostními menšinami byl tak v ruských městech artikulován.
Především jako problém soužití s jinověrci, kteří byli ovšem nadto panovníkem většinou nadáni specifickými výsadami, mj. právem vlastní samosprávy,
a vyčleňovali se z masy většinového obyvatelstva i vyšším životním standardem a specifickými kvalifikacemi, resp. profesionálními a finančními možnostmi.12 Tradice privilegovaných cizineckých osad či čtvrtí se přitom v carské říši táhne od raně novověkých kupeckých a řemeslnických "sl o bod" např.
v Moskvě až po německé evangelické či katolické farnosti v Pitěru počátku
našeho století. 13
Je přitom zajímavé, že náboženské rozdíly diferencovaly vnitřně i samu
menšinu. Katolicko-evangelické a křesťansko-židovské zlomové linie např.
uvnitř německy hovořící petrohradské menšiny (o pravoslavně rusifikovaných
elitách nemluvě) byly nejednou téměř významnější než jazyková a kulturní
blízkost či sounáležitost příslušníků menšiny. Podstatné je, že uvedené momenty nebyly specifikem zdaleka jen v německé menšině v Rusku 19. století,
ale mají časově i geograficky daleko obecnější platnost.
Obecnou hodnotu má i zjištění, že situace nebyla zdaleka tak problémová
tehdy, byla-li ta která menšina do města uvedena jako privilegovaný nebo
v daném kontextu přirozeně monopolní specialista pro tu či onu profesionální
"niku" .14 Mnohem problémovější byla situace, kdy se většinové obyvatelstvo
přiblížilo profesionálním kvalitám a sociální úrovni menšiny a vzájemná konkurence se tak zostřila. 15
Tento "krizový moment" se objevuje též v inverzní situaci, když totiž dosavadní profesionálně slabší, případně zatím sociálně směrem dolů ostře vy hra12 D. Brandes, Von den Zaren adoptiert. Die deutschen Kolonisten und Balkansiedler in Neurufiland und Bessarabien (I 751 - 1914), Mlinchen 1993.
13 V. V. Nečajev, lnozernskije slobody v Moskve v XVI-XVIII vv., in: Moskva v prošlom i nastojaščem 2, Moskva 1910.
14 Specifická je zejména situace předbělohorské Prahy, kdy se xenofobní postoje pražských měš
ťanů vyvíjely na podloží preference a nejednou "zázračného" vzestupu poměrně velkého množství zahraničních přistěhovalců, a to nikoli jen internacionálního dvorského okruhu, nýbrž i "běž
ných" měšťanů obcí pražské aglomerace. Srov. E. Semotanová, Knihy měšťanských práv - významný pramen předstatistického období. Příspěvek ke studiu přistěhovalectví do měst pražských v letech 1618- 1770, Historická demografie I O, 1986.
15 Pro Prahu srov. J Pešek, Urbanisierung und Assimilation in Prag von der Dualismuszeit bis
zum Zweiten Weltkrieg, Slidostdeutsches Archiv 34/35, 1991/92, s. 43- 54. Pro Vídeň srov.
M. John - A . Lichtblau, Schmelztigel Wien einst undjetzt, Wien - Kiiln 1990.
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menšina začne kvalitativně a ovšem i početně dohánět dosud bezpečně
odlišnou většinu . To je situace, s níž se stejně dobře
setkáme v Praze pozdního středověku jako v Chicagu prvé poloviny 20. století.
Nová městská území totiž z přibližně stejných důvodů "dobývají" jak přeby 
teční příslušníci dobře vybavených starých elit mateřské obce, tak i nejchudší
vrstvy staré společnosti, hledající ve vzdálených nebo svým prostředím cizích městských centrech poslední naději, jak přežít či jak zlepšit svůj sociální
statut. Italská a francouzská města naší doby mají tuto zkušenost se severoafrickými migranty a stejně tak v 19. století plnili irští nebo italští uprchlíci
před hladomorem a nejdrsnější venkovskou bídou ulice New Yorku.
Soustřeďme se nyní - na závěr mého úvodního slova - ke čtyřem dílčím tezím,
které jsem se s předstihem pokusil formulovat jako výzvu k možné diskusi .
1) Pro vznik města nad regionálního významu, resp. pro přechod města
lokální kategorie do rangu velkoměsta s širší působností (v politickém,
hospodářském, kulturním či jiném smyslu) je nutně zapotřebí spolupůsobení nacionálně ( etnosociálně) diferencovaných skupin obyvatel. Existence menšin, resp. setkání menšinového a většinového obyvatelstva, patří
k nutným podmínkám vzniku skutečného velkoměsta.
Tato teze nevychází ze specifické problematiky starověkých nebo mimoevropských měst , i když namnoze i tam by ji snad bylo ve větš ině případů
možno obhájit. Vycházím tu spíše z tradice evropského středověku , kde se
město - třeba i na antických nebo obecněji předstředověkých základech konstituovalo jako multifunkční centrum správy, výroby, směny, mnohostranného intelektuálního života, jako vojenský obranný bod i jako rezidence dvorem ::;bklopených hodnostářů různého typu, a tedy také jako centrum luxusní
i neluxusní, zato však relativně intenzivní spotřeby. Hovořím tu stále o měs
tech kategorie Prahy, tedy o regionálních metropolích, nikoliv o malých loka čních obcích, nadaných sice městským právem, ale teprve pozvolna získávajících také městské funkce a charakter.
Diferencovaná funkce měst a jejich postavení v síti nadlokálních vazeb si
o nehomogenní charakter obyvatelstva již od hlubokého středověku vždy pří
mo říkala. Pro vybudování a stejně tak pro udržení multifunkčnosti pak byla
trvalá nehomogenita obyvatel snad dokonce podmínkou. Vyplývá to i z dlouho trvající nenasycenosti či nestejnoměrné nasycenosti středověké i raně novověké městské - do cechů a gild organizované - společnosti profesionály
různých druhů . Stejně tak hrála svoji roli častá potřeba vládců zásadně, nejen
právním či politickým postavením diferencovat, oddělit ovládané a represivní
vrstvy a skupiny. Zejména v době málo stabilizovaných a v některých složkách silně migrujících společenstev stávala se města, ohniska mocenského
nadřazenou etnocosiálně
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cílem vojenských i politických akcí, které čas od času
jeho politické elity. Trvalý populační schodek všech středově
kých, ale i novověkých měst pak naopak vedl k tomu, že města musela otevírat své brány jak většinové, ne příliš kvalifikované populaci oblasti v zázemí
města, tak profesionálně nevybaveným, k převzetí podřadných profesí však
ochotným chudým imigrantům ze vzdálenějších regionů. Tím se míšení růz
norodých skupin- ovšem opět s různým právním a stavovským postavením
a funkcí v organismu města - jen intenzifikovalo a zvyšovalo nároky na budování komunální infrastruktury správní i obslužné povahy, tedy na rozvíjení
městských kvalit urbánního centra.
2) Menšiny jsou nutné pro úspěšný chod (velko)města a zejména pro
jeho fu nkční (ekonomickou, správní, kulturní) expanzi a pro rozšiřování
jeho spádové oblasti. Represe vůči menšinám či dokonce pokusy o jejich
likvidaci jsou výstražným signálem nebo průvodním jevem krize města
nebo krize některé podstatné sféry městského života a působení.
Homogenizací městské společnosti se redukuje inovační potenciál města,
omezuje se míra jeho obslužných potencí a přetrhají se vazby na oblasti
a prostředí za městskými hranicemi. Je tak minimalizována každodenní skupinová či individuální konkurence, ale též přirozená trénovanost městského
obyvatelstva v oblasti vyrovnávání se s různorodými nároky sousedské jinakosti - ať již ve směru vůči většinové komunitě, nebo vůči komunitám menšinovým. Město po provedení národnostních čistek (a uvědomme si, že nikdy
nejde o ryze etnické čistky, nýbrž o likvidaci specifických etnokultumích
a socioprofesních skupin) po všech stránkách šedne.
3) I po provedení nacionálních čistek a po nacionální homogenizaci
velkoměsta vznikají po opětné změně podmínek a po počátku nové revitalizace města nové či staronové nacionální menšiny jako průvodní jev
a snad i podmínka návratu města do nadlokálních vazeb, do kategorie
velkoměsta, zejména velkoměsta s dobově metropolitním významem.
Tuto tezi mohu snad dokumentovat jak odkazem na explozivní vývoj Prahy
po jejím otevření se okolnímu světu od poloviny 16. století, kdy byla definitivně překonána nucená etnická a náboženská homogenizace husitské a pohusitské epochy a kdy město - či přesněji pražská aglomerace - vkročilo na
cestu k rudolfinské metropoli střední Evropy, tak poukazem na dnešní bleskovou
proměnu internacionalizované Prahy v sedmi letech od pádu komunismu.
4) Menšiny, národnostní skupiny a cizinci nemusí ve městě nutně a vždy
hrát jen roli pozitivní, resp. roli současníky jako pozitivní pocit'ovanou.
Platí to zejména o menšinách, menšinových společenstvích , která jsou vůči
většinové městské společnosti sociálně slabší, migračně mladší, sociálně méně
zájmu,

přednostním

proměňovaly
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integrovaná do organismu města, o menšinových obcích uvnitř města, které
do velké míry působí jako obranná a sociálně ochranná společenství na okraji
bohatší a mocnější většinové velkoměstské populace. 16 Právě v takovýchto
menšinových spo lečenstvích - vzpomeňme na italské, čínské , irské nebo ruské
čtvrti a v dalším posunu na "barevná předměstí" nebo na černošské a hispánské
vnitro městské slums amerických velkoměst i na zárodky takovýchto komunit
v dnešní Praze - se soustřeďují nebo se alespoň na nich velmi názorně demonstrují negativní sociokulturně jevy, případně obecnější problémy celého
města, které jsou ale v zrcadle menšiny specificky výrazné. Jindy působí menšiny jako katalyzátor bolestných změn a zase jindy tyto skupiny svou "obtížností" alespoň nastavují většinovému etniku zrcadlo, umožňující spatřit nebezpečí, o nichž majoritní obyvatelstvo nechce vědět ani nedokáže hovořit.
I tato "obtížnost" minoritních skupin je však funkce pro celek městské společnosti velmi důležitá- přinejmenším v delší historické perspektivě. Dovoluje totiž řešit některé obecné problémy v zárodku a modelově na menší, vyhraněné populaci. Je však třeba si přiznat, že dané problémy prakticky nikdy
nebyly a nej sou nerozlučně spojeny právě a jen s jistou etnickou skupinou např. s Italy, Iry nebo Číňany, ale že se na nich pouze v předstihu demonstrují
obecnější typy problémů. 17
Pokusil jsem se odvést Vaši představivost od klasického pražského trojúhelníku Češi- Němci - Židé a připomenout, že pražské dějiny a jejich problémy jsou typově standardními dějinnými problémy přinejmenším té části
světa, která je víceméně obydlena lidmi naší kulturní skupiny. Města jsou
historicky vzniklé sociokulturní ekosystémy. A každý ekosystém je tím odolnější a vývojově potentnější , čím je vnitřně pestřejší , čím více komplikovaných situací dokáže ustát. A to je - v dějinné perspektivě - právě naše téma.

Srov. kapitolu o "cizinecké politice" in :M. Dinges, Stadtarmut in Bordeaux 1525- 1675, Bonn
1988, s. 258- 285.
17 K problematice snah svrhnout např . odpovědnost za ep idemie na židy nebo cizince srov.
kapitolu "Čí je to vina?" in: J De/um eau, Strach na západě ve 14.- 18 . sto letí r., Praha 1997,
s. 163- 168.
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PRÁVNÍ STATUS CIZINCE VE STŘEDOVĚKÉM A RANĚ
NOVOVĚKÉM SVĚTĚ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM
K PROBLEMATICE MĚST

Hned v úvodu je třeba podotknout, že vymezení tématu ve smyslu názvu
této práce je více než obtížné. Jakkoli je jisté, že cizincova ,jinorodost" se
promítala i do jeho právního postavení, přece jen zůstává sporné, do jaké míry
se v různých místech, dobách a společenské hierarchii respektování jeho výjimečného postavení projevuje a odráží. Odpovědné posouzení tohoto problému by si vyžádalo prostudování nemalého množství archivního materiálu,
avšak i potom by zůstalo otázkou, jak dalece lze učiněné závěry vztáhnout
i nad rámec prohádaného "časoprostorového úseku".
Toto zamyšlení vychází z předpokladu, že vlastně neexistovalo obecné schéma postoje vůči právnímu postavení cizince a že jediným "pravidlem" je tilznorodost závislá na konkrétních podmínkách času, místa a stavovské přísluš
nosti. V následujícím textu bude tedy pojednáno především nikoli o průkazných
faktech podporujících tu či onu konkrétní domněnku, ale spíše o určitých tendencích, jež lze v této oblasti vystopovat, a také o teoriích, jež zde snad lze
(s vědomím určitého nezbytného zjednodušení) formulovat.
Začněme porovnáním se současným stavem. Problémy spjaté s určitým
"cizím prvkem" (cizinec dědí v zemi pobytu, nehoda v zahraničí, svatba s cizím
státním příslušníkem) řeší mezinárodní právo soukromé- tedy pokud se civilního práva dotýká. 1 To je pak tvořeno souborem právních norem konkrétního státu, majících "kolizní" charakter, což zase neznamená nic jiného, než
že tyto normy nejprve určí právní řád, který se k případu vztahuje a bude
následně aplikován. 2 V oblasti veřejnoprávní naopak platí, že žádný stát se
nevzdává svých výsostných práv, stejně závazných pro každého. 3
1

Termínu mezinárodní právo soukromé použil poprvé americký soudce Joseph Story.
Jsou to tedy nonny českého mezinárodního práva soukromého, které určí , který z kolidujících
právních řádů se pro případ použije. Neexistuje přitom jednotné mezinárodní právo soukromé každý stát má své vlastní.

2
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Období raného středověku nabízí obraz v některých rysech až překvapivě
podobný naší době. Zhroucení západořímského impéria postavilo totiž panovníky tehdejších barbarských států před nemalé dilema, jak správně sjednotit vlastní různorodé obyvatelstvo. Výsledkem byl nejprve přístup vedoucí
buď k vydávání oddělených zákoníků zvlášť pro obyvatelstvo Římu podrobené a zvlášť pro obyvatelstvo vlastní \ či alespoň praktické uznání principu
personality práva. V tom případě bylo tedy opět nejprve zapotřebí jakési kolizní normy, určující, jaké právo se vlastně pro případ použije. I tyto normy
barbarské zákoníky nezřídka obsahovaly.
Uznání personality práva znamená, že aplikovaným právem je domácí právo konkrétního právního subjektu. Tento princip neznamenal v podstatě nic
jiného než uznání okolnosti, že každý si "nosí své vlastní právo s sebou".
Podle toho byl cizinec ve svých činech, a to ke svému prospěchu i škodě,
zásadně poměřován svým vlastním právem.
Principu personality však nebyla souzena dlouhá životnost. S postupným
zdůrazňováním státní moci a jejích atributů si stát činil stále zřejmější nárok
na podrobení všech právních subjektů, tedy i cizinců , na svém území vlastnímu právu. Princip personality byl střídán principem teritoriality, přičemž však
specifické postavení cizinců zůstalo někdy i nadále určitým způsobem zohledněno. Dělo se tak - a princip teritoriality byl tedy prolamovám - formou
privilegia či výsady, udílených panovníkem zpravidla určité skupině cizího
obyvatelstva, trvale žijícího na území jiného národnostně homogenního státu.
Doposud pouze neformálně udržovaný obyčej, vycházející z prastaré zásady personality, nabyl tím i u nás v průběhu ll. století formálního a písemného
vyjádření ve "Výsadách krále Vratislava pro pražské Němce" . Zdá se přitom ,
že šlo vlastně o opatření vyvolané snahou české šlechty o podrobení němec
kých osadníků českému zvykovému právu. O sto let později potvrdil a zformuloval hlavní zásady zvláštního právního statutu příslušníků pražské ně
mecké osady i kníže Soběslav IP Zajímavý je přitom také charakter tohoto
dokumentu, obsahujícího jak přímou právní úpravu určující normy, tak i normy kolizní, tj. odkazující na použití práva příslušné národnosti. 6
Mnohé nyní mění mnohostranné dohody a také integrace do Evropského spo l ečenství. V souvislosti s tím se vrací otázka, které právo má být vlastně přednostně aplikováno - zda mezinárodní č i domácí.
4 Mnohé vyplývá už z názvů některých barbarských zákoníků. Tak mů žeme hovořit o Lex Burgundionum, ale také o Lex Romana Burgundionum pro římské obyvatele burgundské oblasti .
5 G. Friedrich, Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae I, Praha 1904, s. 255- 257.
Terminologicky tak někdy v podstatě rozlišení mezi zásadou personality a principem teritoriality
(porušeným privilegiem) splývá.
6 Kromě Němcůje v listině řeč i o "Románech a Židech".
3
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světě

Tato myšlenka je už ostatně silně zdůrazněna hned v úvodní klauzuli dokumentuJ Výrok o tom, že Němci jsou svobodní lidé 8, svědčí o panovníkově
snaze zabránit zacházení s Němci jako se závislými poddanými. V otázce
"odvětvového složení" privilegia převažovaly- jak bylo v této době obvyklé
- normy práva procesního a trestního.
Byl to pak skutečně rozvoj měst, který přinesl větší důraz dalšího aspektu
pohledu na zkoumanou problematiku. Musíme tak nutně mluvit o stavech.
Mnohem větší roli než hranice regionů hrály totiž ve své době hranice stavů.
Pro středověký svět, neznající pojem rovnosti před zákonem, hrála při posuzování právního statutu větší roli okolnost, zda je dotyčný například měšťa
nem daného města, než to, jaké je národnosti (absence termínu "státní přísluš 
nost" v dnešním slova smyslu zde skutečně vyvolává řadu dohadů) . 9 Ve
středověkém světě je každý nejprve podřízen právu svého stavu v příslušném
regionu, a až potom se případně přihlíží k jiným okolnostem.
Určujícím pravidlem se tak do budoucna stává princip stavovství, doplně
ný zásadou teritoriality- s výjimkami, které tuto zásadu více než příslovečně
potvrzovaly.
Připomeňme si nejprve stručně charakter městského právi To je ve svém
souhrnu vytvářeno hned několika komponenty, formovanými v jednotlivých
časových vrstvách. Na samotném počátku stojí zakládací městská listina, k níž
se později přidávají už z vlastní iniciativy formulovaná statuta a také nálezy
městských soudů. Právě tyto "výroky šéfů" se později často stávají pro svou
nevypočitatelnost ("výroky orákula") též předmětem prudké kritiky a polem
pro reformní úsilí ve snaze o "zpřesnění" za použití římského práva. Tak tomu
bylo zejména v Německu 15. a 16. století. Německo je také tou zemí, odkud
k nám již mnohem dříve zasahují vlivy městského práva.
Stává se totiž pravidlem, že v otázce používání příslušného práva definují
nově založená města sama sebe jako města "dceřiná", aby tak vymezila svůj
podřízený vztah k právu rozhodujícího města příslušného právního okruhu, tj .
v tomto pojetí města "mateřského". K němu se obracejí o radu v případech
složitých právních problémů, k jeho soudům směřují i odvolání od zde rozhodnutých případů. V Čechách lze tak hovořit zejména o vlivu Magdeburku,
zprostředkovaně reprezentovaném zejména Litoměřicemi.

7

G. Friedrich, Codex diplomaticus, s. 255.
Tamtéž.
9 Toto bylo významné zv l áště pro posouzení právního statutu těch, kdo pobývali ve městě pouze velmi krátce, tj. projíždějících kupců atd. Zdá se však, že i oni byli v duchu vládnoucího
principu teritoriality podrobeni místnímu právu.

8
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I to konečně více než jasně hovoří pro již zmíněnou teorii. Měšťané chápou
sebe samé jako stav s jednotným právem, čemuž nebrání ani národnostní růz
nost uvnitř města. 1 0 Přes všechny národnostní problémy a bouře není při vymezení pojmu "cizinec" uvnitř městských hradeb rozhodující faktor národnosti, ale stavu. Cizincem není v českých městech v právním smyslu jeho
německý měšťan, nýbrž český šlechtic, či- a to mnohem častěji- český tulák
nebo žebrák.
Význam společné identity, kterou vědomí stejné, národnostní rozdíly pře
klenující stavovské příslušnosti v tehdejších dobách poskytovalo, tak nemůže
být dost doceněn. 11
Dosud uvedené je samozřejmě pouze teorií, košatý "strom života" nabízí
obraz mnohem diferencovanější a pestřejší. V něm už pochopitelně prosakuje
nahromaděné a potenciálně vždy přítomné napětí mezi českým a německým
živlem v českých městech daleko výraznějí a nevyhýbá se ani zdánlivě izolovanému světu práva.
Skutečná i domnělá privilegia 12 se přitom mnohdy obracejí proti přítom
nosti Němců v městských úřadech a i jinak otevírají právní ustanovení svou
nezřídka vágní formulací prostor k "šikanování" menšinové národnosti národností převažující. Například už jedna z podmínek pro přijetí za měšťana,
totiž složení peněžitého obnosu (tzv. "příjemného"), umožňovala rozdílné vymě
ření této sumy v závislosti na vstřícnosti městské rady vůči žadatelově národnosti.
Problémy bylo ostatně provázeno i "technické zabezpečení" průchodu prá~
va během sporu mezi reprezentanty různých národností, zejména případná
nutnost zajistit tlumočníka . 1 3
Obecně pak platilo, že z pravomoci městského soudu bylo vyňato duchovenstvo spadající pod soud konzistoře (ostatně i laikové ve věcech manželských), příslušníci univerzity, šlechta ve městě žijící a Židé ve svých vlastních sporech. Po Svatováclavské smlouvě záleželo už jen na šlechticově
rozhodnutí, zda se soudu poddá (pokud ovšem ve sporu nešlo o jeho městské
pozemky).
Už výše jsme ovšem naznačili , že všechny tyto skupiny obyvatelstva byly
chápány jako výjimka z pravidla a městská společnost je přes všechny třenice
v podstatě akceptovala.
10

Panovníkova snaha če lit nadstátním stavovským tendencím ze strany měst tak ústí mj . i ve

zřízení apelačního soudu - "rady nad apelacemi" - roku I 540.
11 Bylo by tak možno vést i urč itou paralelu se stavovským povstáním

roku 1618. Také tehdy
rozdíl.

vědomí stejné stavovské a hlavně náboženské přís l ušnosti překonalo národnostní
12 Podrobněji Z. Winter, Kulturní obraz českých měst I , Praha 1890, s. 140.

13

Tamtéž TI, s. 641.
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Na označení "cizinci" aspiruje ve středověkých a raně novověkých měs
tech jiná sociální skupina. Dnes bychom tyto tuláky a žebráky označili jako
bezdomovce. V Goslarském statutu z roku 1219 jsou cizinci mezi vyděděnci
středověké společnosti přímo zmiňováni, a to spolu s histriony a kejklíři. 14
Tento negativní přistup k bezdomovcům (opět tedy vycházející ze zřetele nikoli národnostního, ale sociálně-stavovského) přitom nemusí být vlastní každé době a právní kultuře. Tak můžeme např. v mojžíšovském právu vyčíst
dokonce příkaz směřující k cizincově ochraně. 1 5
Jinou skupinu, která nezapadala do žádného stavovského rámce a byla
městským právem posuzována co nejpřísněji, tvořili Cikáni. Ke zhoršení jejich postavení u nás došlo mnohde především v průběhu 16. a 17. století. I oni
tak byli v právním smyslu těmi "pravými cizinci" českých měst.
Zbývá dodat ještě několik slov ke specifickému postavení Židů v českých
městech a k regulaci právního statutu cizích studentů na univerzitách.
Pokud jde o Židy, je třeba připomenout, že vývoj zde prošel od původního
respektu (i přes excesy křížových výprav) až k nenávistnému postoji vůči
jinověrcům . 16 To ostatně dokládá i právní vývoj v této oblasti. Stojí-li Židé
nejprve pod ochranou privilegií (na něž v Říši navazují i ustanovení landfrídů
z 12. a 13 . století), později se situace mění a snížení právní prestiže Židů se
projevuje např. i v jejich postupném vyloučení z práva nosit zbraň. Nadále je
tak jejich ochrana svébytným královským regálem a jejich postavení vymezuje termín "servi camerae". Odtud pak v Říši pochází i spornost použití řím
ského práva a ekvity pro Židy.
V Čechách, zejména v Praze, byla situace obdobná- s tím, že mimo vztah
Židů k vnějšímu světu nás bude zajímat především režim právní regulace mezi
nimi samotnými. Privilegia Židům vyhrazovala (s četnými omezeními) možnost existence nezávislé soudní soustavy a práva. Zmíněná omezení pak smě
řovala do různých oblastí.
V prvé řadě, jak již bylo naznačeno , mohla židovská soudní stolice soudit
jen spory mezi samotnými Židy, což ovšem nevylučovalo, aby křesťan nevinil Žida i na,jeho právu" (v takovém případě byl přítomen i městský rychtář).
Opačný postup možný nebyl a stejně tak byl v trestních věcech pro Židy pří
slušný konšelský soud.
J. Le Goff, Kultura středověku, Praha 1990.
"Nebudeš utiskovat nádeníka, zchudlého a potřebného ze svých bratří an i ze svých hostí, kteří
žijí v tvé zemi v tvých branách." 5. Kniha Mojžíšova (Deuteronomium), 24, 14.
16
Odraz tohoto faktu lze konečně spatřit i v uměleckém projevu. Blíže viz W Giide, Die rechtliche Stellung der Juden in den Schriften deutscher Juristen des 16. und 17. Jahrhunderts, Sigmaringen 1981 , s. 10.
14

15
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Další omezení spočívalo v možnosti odvolat se od židovského soudu ke
"stolici staroměstské". Jádro problému spočívalo při kolizi obou právních
systémů zejména v procedurálních otázkách- židovský rychtář nechtěl přijí
mat křesťanská svědectví a naopak městské soudy se zdráhaly uznávat židovskou přísahu .
Snažíme-li se ovšem naznačit koexistenci městského práva s židovským, je
třeba mít na paměti, že mimo formálně vymezený vzájemný poměr zde velikou a závažnou roli hrály také okolnosti mimoprávní, zejména to, jak dalece
byla atmosféra konkrétní doby schopna tolerovat židovskou náboženskou
(a odvozeně tedy i právní) odlišnost. Nešlo zde totiž o vztah rovných partnerů,
ale vždy právě jen o míru tolerance ze strany dominantního právního řádu. Ta
pak následně vymezovala možnosti a hranice uplatnění pro židovské právo,
což se projevovalo v prvé řadě tehdy, byl-li podle tohoto práva a před židovským soudem poměřován křesťan se Židem. 17
Univerzita a město představovaly dva ze tří vrcholů trojúhelníku (tím tře
tím byl konkrétní vliv studentů), v jehož rámci se jednotlivé "studium" odvíjelo. Obecně ovšem platilo, že příslušníci univerzity byli vyňati z příslušnosti
k městským soudům a že město mělo z ekonomických i prestižních důvodů
mimořádný zájem na existenci univerzity ve svých zdech. Tomu ostatně odpovídají např. v severoitalských městech i četné ústupky z jejich strany, které
si studenti vynutili hrozbou (někdy i realizovanou) "vyputování".
Univerzity jsou přitom ve skladbě středověkého světa i výrazně odlišným
a cizorodým prvkem, předznamenávajícím až dobu novověkou . Právě zde je
všudypřítomné stavovské členění světa odsunuto do pozadí ve prospěch rozlišování podle národností. Tam totiž - a nikoli na stavovské bázi - nachází
jednotlivec v rámci univerzity své "přidělené místo" Ostatně ne vždy je to
k jeho prospěchu - tak např. zákon Authentica Habita Friedricha Barbarossy
z roku 1158 musí potvrdit nemožnost trestání scholára za dluhy způsobené
jeho krajany. Právě tento zákon, jenž mj . uzákonil i vyjmutí příslušníků univerzity z pravomoci místních soudů, se tak stává právní základnou studentského úsilí o větší autonomii a akademickou svobodu.
Kromě vztahu zaměřeného před vlnou zakládání zeměpanských univerzit
ve 14. století především na vymanění z městského vlivu se ovšem rozvíjejí
a diferencují i vztahy uvnitř univerzity. Zde pak jsou vztahy mezi přítomnými
národy jedním z rozhodujících faktorů studentské samosprávy, což platí zvláště
u univerzit boloňského typu v čele se studentským rektorem. Zde se tedy "uni-

17

Z. Winter, Kulturní obraz českých měst I, s. 173- 175.
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versi tas scholarium" člení do jednotlivých "natio", v jejichž čele stojí zvolení
"procuratores", tvořící následně "consilium" studentského rektora. 18
Jednotlivec je zde tedy disciplinárně postižitelný hlavně v rámci vlastního
"národa". Samy "národy" se pak ovšem snaží získat co největší vliv na úkor
druhých, což v mnohdy nevyvážené organizační struktuře univerzity musí
nutně vést k dalším sporům, tak jak se jimi ve prospěch domácího živlu musel
zabývat i český panovník v Dekretu kutnohorském z roku 1409.
Zde (a v následné "právnické obraně") pak najdeme i vymezení cizincova
postavení- tentokrát skutečně ve striktně národnostním smyslu. Mají to tak
být obyvatelé království, kdo mají být přednostně před cizinci vybavení "mírem
i zvláštními výsadami". 19
Poslední skupinou, jež se přes mnohdy velmi úzké sepětí s životem měst
jejich právům a soudům vymykala a byla tak v tomto smyslu "právním cizincem", byla pochopitelně šlechta. Důsledkem případného omylu v příslušnosti
soudu při podávání žaloby na pána či rytíře bývala mnohdy ztráta celé pře.
Je ovšem nutno dodat, že problémy přicházely zpravidla z opačné strany,
když totiž šlechtici nehodlali uznat příslušnost městských soudů pro měšťany
a "poháněli" je mnohdy až před soud komorní či dokonce zemský. Toto porušování měšťanských práv a svobod se pak stává i předmětem opakované kritiky ze strany měšťanů, nacházející své uznání ve Svatováclavské smlouvě
z roku 1517. I potom ovšem měšťanům mnohdy nezbývá než dokazovat, že
právě toto je věc "městská a šosovní". 20
Je tedy vskutku nutno ještě jednou zdůraznit, že ve středověku nelze dost
dobře hovořit o individuu, stojícím v opozici vůči státní moci a jejímu právu.
Člověk této doby je nejprve příslušníkem svého stavu či sociální skupiny (a také
organizační formy- cech, vesnické společenství atd.) a jako takový je i právem brán a posuzován. Vymanění se z těchto "kolektivních vazeb" je až dílem doby pozdější, kdy se individuum stává ve smyslu liberální ústavy centrem právního systému a stojí tak v přímém a nezprostředkovaném protikladu
vůči státní moci. Na místo stavem vymezeného právního statutu nastupují
pojmy individuálního vlastnictví a smluvní svobody. 21 V tom smyslu pak vystupuje opět do popředí i "právní jedinečnost" cizince.
Bylo by rovněž zajímavé zvážit, nakolik "stavovské uspořádání světa" zabraňovalo už ze své podstaty nejhorším národnostním excesům, směřujícím
18
19
20
21

W Steffen, Die studentische Autonomie im mittelalterlichen Bologna, Bern 1981 , s. 20.
Prameny, s. 155-157.
Z. Winter, Kulturní obraz českých měst I, s. 97.
W G. Grewe, Epochen der Volkererechtsgeschichte, Baden-Baden 1988, s. 149.
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až k fyzické likvidaci individua na základě právní klasifikace založené výna principu rasy a národnosti.
Lze tedy shrnout, že právní status cizince ve středověkém světě nebyl zpravidla předmětem speciální právní úpravy. Určitou výjimkou bylo pouze rané
období, kdy se setkáváme s uznáním principu personality formou kolizní nor!DY, tj. s uznáním, že cizinec je v právním sporu poměřován normami svého
vlastního práva.
S postupem času je tato zásada přetavena do principu teritoriality (respektování svrchovanosti právního řádu daného území) proklamovaného privilegii
(udělovanými většinou národnostně homogenním cizím místním osídlením),
buď obsahujícími speciální právní úpravu, nebo odkazujícími opět k možnosti
používat původní domácí právo této skupiny.
Rozvoj měst pak staví do popředí celé problematiky stavovskou otázku.
Lze totiž říci, že bylo-li možno se ve středověku od českého měšťana lišit
v národnostním, náboženském či stavovském smyslu, mělo právě posledně
jmenované odlišení pro právo největší význam. Byl-li německý měšťan poměřován se svým českým sousedem podle stejného práva a před stejným soudem, v případě českého pána už tomu tak nebylo.
Právě šlechta ve smyslu stavovském, Židé ve smyslu náboženském a univerzita jako středověkému stavovství cizí prvek byli "více či méně" vyňati
z působnosti městského práva. Použitý obrat "více či méně" pak naznačuje,
že mezi svébytnými právními řády těchto skupin na straně jedné a městským
právem na straně druhé docházelo i k častým "kompetenčním sporům".
Těmi "nejnápadnějšími" (a také- protože bez vlastního "právního zastání"
-nejpronásledovanějšími) cizinci českých měst jsou tedy v právním smyslu
nejrůznější bezdomovci, žebráci a také Cikáni. Právě na ně dopadají ustanovení městského trestního práva s největší možnou tvrdostí.
Teprve s nástupem absolutismu se individuum začíná vymaňovat ze své
předmčené stavovské pozice. V souvislosti s tím je i cizincům věnována nová
pozornost, lépe zohledňující jejich specifické právní postavení. Tato tendence
pak vrcholí v současné právní úpravě, dané kolizním charakterem norem
mezinárodního práva soukromého a nadále upřesňované mezistátním charakterem smluv, uzavíraných zejména v rámci rozrůstajícího se Evropského spohradně

lečenství.
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LESZEK BELZYT

SPRACHLICH-KULTURELLE PLURALITÁT IN PRAG
UND KRAKAU lM 15. UND 16. JAHRHUNDERT
TOPOGRAPHIE UND ENTWICKLUNGSTENDENZEN lM VERGLEICH

Mit meiner Analyse beginne ich in der Mitte des 14. Jahrhunderts, weil
sich schon damals eine wichtige Entwicklungsetappe der beiden stadtischen
Agglomerationen vollzog. Der wichtigste Faktor, der meines Erachtens diese
Entwicklung stimulierte, war die Unterstiitzung der Herrscher: Karls IV. in
Prag und Kasimirs III. (der Gro/3en) in Krakau. Topographisch wurde das
Bild der Agglomerationen schon im 14. Jahrhundert durch neue Stadtgri.indungen festgelegt und im Laufe der nachsten Jahrhunderte entstanden lediglich neue Vorstadte, vor allem in Krakau. 1
1335 griindete der polnische Konig die Stadt Kazimierz bei Krakau, die mit
mehreren wichtigen Wirtschaftsprivilegien ausgestattet wurde. Man fing se hr
schnell mit dem Bau der Stadtmauer an, die eine Flache von etwa 75 ha umschlo/3 (zum Vergleich hatte Krakau etwa 90 ha). Es wurden dort zwei bedeutende gotische Kirchen gebaut: Corpus Christi und Sankt Katharinen . Es gibt
Hinweise, da/3 der Konig nicht ganze 30 Jahre spater plante, in der Stadt die
neue Akademie (Universitat) anzusiedeln. Dies alles weist darauf hin, da/3
Kasimir einen Konkurrenten fiir die Hauptstadt schaffen wollte, die neue Stadt
blieb jedoch nach dem Tod des letzten Piasten zu arm, um eine emsthafte
Bedrohung fiir die Krakauer Patrizier zu sein. 2
1 Einzige Ausnahme war 1476 in der Prager Agglomeration die Erhiihung der Siedlung Vyšehrad zur Stadt durch den Konig Wladislaw den Jagiellonen; siehe dazu z. B. F Šmahel, Prag in
der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts, in : E. Engel u. A. (Hg.), Metropolen im Wandel. Zentralitat
in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, Berl in 1995, S. 185-2 11 , hier S. 187.
2 W. Konieczna, Pocz![tki Kazimierza (do roku 1419) [Anfange von Kazimierz (bi s 141 9)], in:
Studia nad przedmiesciami Krakowa [Studien zu den Krakauer Vorstadten], Kraków 1938,
S. 7-90, hier S. 38 ff, 58 und 63 . Neuester Forschungsstand dazu siehe: A. nýrozumski, Dzieje
Krakowa. T. I. Kraków do schylku wieków srednich [Geschichte Krakaus. Bd. I. Krakau bis
zum Ausgang des Mittelalters], Kraków 1992, S. 238- 254. Zu den Universitatslokation - ebenda,
S. 309- 312.
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1366 griindete der Konig die nachste Stadt, Kleparz, zuerst Florencja (Florenz) genannt. Kleparz war eigentlich nur eine groBere Vorstadt mit eigenem
Rathaus, ohne eine Stadtmauer. Die Biirger beschaftigten sich vorhehmlich
mit Landwirtschaft und Kleinhandwerk. Ein Merkmal fur Kleparz blieb jahrhundertelang eine enorm groBe Zahl der Úbemachtungs- und Wirthauser sowie
Kneipen und Brauereien. 3
Zusatzlich lieB der Konig die Burg Wawel umbauen, dort entstanden u. a.
das neue konigliche SchloB und die Wawelkathedrale. Die Stadt Krakau vergroBerte ihre Flache und die Stadtmauer wurde bis zum Wawel verlangert. In
dieser Periode wurden mehrere Bauten errichtet, die bis heute, obwohl in der
Renaissancezeit umgebaut, charakteristisch fur Krakau sind, wie z. B. mehrere
Ziegelhauser, Kirchen (wie Marienkirche am Markt), das Rathaus (heute ist
nur der Turm iibriggeblieben) und die Tuchhallen (Sukiennice).4 Das Judenviertel wurde schon injener Zeit in Quellen dokumentiert. Er befand sich im
Westteil Krakaus um die Sankt-Anna-StraBe, friiher JudenstraBe genannt. Die
Juden wohnten damals hochstwahrscheinlich auch in Kazimierz in der nordostlichen Ecke der Stadt. 5
Die ganze Agglomeration umfaBte innerhalb der Mauer (Krakali, Kazirnierz
und Wawel) etwa 175 ha Flache. Mit der Stadt Kleparz sowie mit den Vorstadten, von denen Garbary und Stradom die groBten waren, machte es zusamrnen etwa 300 ha Flache au s. Es gab dort 1OPfarrkirchen, vier in Krakau,
drei in Kazimierz, eine in Kleparz und zwei in den Vorstadten. Mit ein paar
selbstandigen Kapellen (auch Hospitalkapellen) und 15 Klostem waren es
rund 40 Kirchen und Kapellen im ganzen Ballungszentrum. Die Juden besaBen dazu wahrscheinlichje eine Synagoge in Krakau und Kazimierz. 6

3 A. Uýrozumski, Dzieje Krakowa, S. 259- 269; J. Kracík, Ludzie z przedmiescia historii. Kleparzanie czasów staropo lskich [Menschen aus der Vorstadt der Geschichte. Kleparz-Bewohner
der altpolnischen Zeiten], Kraków 1993 , S. 20 ff; Z. Wenzel - Homecka - Z. Wojas, Wsti(JJ. Inwentarz Archiwum miasta Kleparza pod Krakowem 1366--1794 [Einfiihrung. Inventar des Archivs von der Stadt Kleparz bei Krakau], Warszawa 1968, S. 5--43, hier S. 7ff; J. Dzikówna,
Kleparz do roku 1528 [Kieparz bis zum Jahr 1528], Kraków 1932, S. 148 f.
4 V gl. vor allem A. Uýrozumski, Dzieje Krakowa, S. 269- 292.
5 A. Uýrozumski, Dzieje Krakowa, S. 323- 325 u. 330; W Konieczna, Poczlltki Kazimierza, S. 33 .
6 V gl. B. Przybyszewski, Krakowskie duchowienstwo parafialne przy koncu sredniowiecza [Der
Krakauer Pfarrklerus am Ausgang des Mittelalters], Folia historica Cracoviensia 2, 1994, S. 31-39,
hier S. 31 , undH. Zaremska, Bractwa w sredniowiecznym Krakowie. Studium form spolecznych
:i:ycia religijnego [Bruderschaften im mittelalterlichen Krakau. Eine Studie der gesellschaftlichen
Formen des religiosen Lebens], Wroclaw - Warszawa - Kraków - Gdansk 1977, S. 32- 33.
E. Wisniowski, Liczebnosc duchowienstwa diecezjalnego na ziemiach polskich w I. polowie XVI w.
[ZahlenmiiBige Stiirke der Diozesangeistlichkeit in den polnischen Gebieten in der ersten Hiilfte
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1364 wurde die Krakauer Universitat gegriindet, die jedoch nach dem baldigen Tod des Konigs ihre Tatigkeiten einstellte. Sie erlebte ihre Bliite erst im
15. J ahrhundert und entwickelte sich raumlich auf Kosten des Judenviertels,
westlich vom Krakauer Ring. 7
In Prag gab es im 14. Jahrhundert noch gr613ere topographische Veranderungen. Der bohmische Konig Kari wurde 1346 zum Kaiser gekront (Kari IV.)
und wollte Prag zu einer Reichshauptstadt ausbauen. Die damit verbundenen
baulichen Mal3nahmen sind in jener Zeit in ihrem Ausma13 zu den anderen
mittelalterlichen Residenzstadten ohne Vergleich. 1348 griindete der Kaiser
die Prager Neustadt, die mit ihrer in ein paar Jahren gebauten, 3,5 km langen
Mauer die Flache von etwa 350 ha umfa13te. Dies war dreimal soviel wie die
von der Prager Altstadt. Die konigliche Burg Vyšehrad wurde mit diesen
Ma13nahmen in das stadtische Fortifikationssystem hineingezogen. In 1360er
Jahren wurden durch den Bau der neuen Mauer auch die kleineren Prager
Stadte, die Kleinseite und Hradschin, bedeutend erweitert. Kar1 IV. lie13 viel
auf der Prager Burg bauen. Es wurde dort vor allem die imponierende Veitskathedrale gebaut. Ausgebaut wurde auch die konigliche Residenz in Vyšehrad. Die Altstadt und die Kleinseite verband eine Steinbriicke, spater Karlsbriicke genannt. Fiir mehrere Jahre blieb Prag ein fi.ir damalige Verhaltnisse
riesiger Bauplatz. Es entstanden hunderte von Ziegelhausem, darunter auch
reprasentative Gebaude des Hothochadels und zahlreiche Kirchen. 8

des 16. Jh.s] , Roczniki Humanistyczne, 16, 1968, H. 2, S. 43- 77, hier S. 65- 66. A uch A. ffýrozumski, Dzieje Krakowa, S. 323 u. 330. lm 15. Jahrhundert gab es in der Krakauer Agglomeration 13 Parochien (darin zwei sog. Territorien): sechs in Krakau, drei in Kazimierz, eine in Kleparz und auf dem Wawel und zwei in den Vorstadten (H. Zaremska, Bractwa, S. 32- 33).
7 Vgl. M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Ksztalt sredniowiecznego Krakowa [Die Gestalt des
mittelalterlichen Krakau], Kraków 1975, S. 205, 207 u. 211 - 212, sowieM. Balaban, DziejeZydów
w Krakowie i na Kazimierzu (1304-1868). T. I (1304-1655) [Geschichte der Juden in Krakau
und Kazimierz. Bd. !], Kraków 1912, S. 58- 60.
8 Vgl. J. Janáček, Malé dějiny Prahy [Kleine Geschichte Prags], Praha 1971, S. 80- 86, und
E. Lichtenberger, Wien - Prag. Metropolenforschung. Wien - Kiiln - Weimar 1993, S. 16 u. 34-38.
Siehe a uch Dějiny Prahy [Geschichte Prags]. Red. J. Janáček, Praha 1964, S. 112 u. 131 , sowie
F Seibt, Die Krone auf dem Hradschin. Kari TV. biindelt die Macht in Prag, in: Die Hauptstadte
der Deutschen. Von der Kaiserpfalz in Aachen zurn Regierungssitz Berlin. Hg. v. U. Schultz,
Miinchen 1993, S. 67- 75, hier S. 72 : "[ ... ]Kari TV., der griil3te Bauherrdes gesamten Mittelalters
gewesen ist." Vgl. zuslitzlich die kunsthistorische Bearbeitung: Praha středověká [Prag im Mittelalter]. Red. E. Poche, Praha 1983, S. 260-26 1 (zu Vyšehrad), S. 263- 278 (zur Prager Burg und
Veitskathedrale) und sonst S. 279- 314. Der Bau der neuen Mauer siidlich von der Kleinseite und
vom Hradschin wurde in den Jahren 1360- 1362 durchgefiihrt. Sie umfal3te die Vorstadt Újezd,
teilweise Strahov und mehrere Hektar Weingarten und die Vorstadt Pohorelec bei Hradschin siehe ebenda, S. 263.
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Das Prager Ballungszentrum hatte seit den 1370er Jahren eine Flache innerhalb der Mauer von mehr als 700 ha (viermal soviel wie Krakau). Es war
damit die flachenmaBig groBte Stadt nordlich der Alpen. In Europa gab es nur
zwei groBere Stadte - Rom und Konstantinopel. Etwa die Halfte der Flache
blieb jedoch unbebaut. Die Altstadthatte 106 ha (mit der 32 ha groBen Judenstadt), die Neustadt 350 ha, die Kleinseite etwa 140 ha (mit den Vorstadten
Újezd und Obora innerhalb der Mauer) und Hradschin etwa 30 ha. Der Rest,
etwa 100 ha, fiel auf die Burg Vyšehrad, auf die Prager Burg und auf das
Erzbischofsviertel sowie auf die Vorstadte Pohorelec und Strahov. Die groBten
unbebauten Griinanlagen gab es in der Neustadt (bis zu 50 %) und in der
Kleinseite (bis zu 60% der Flache). 9 Die einzige groBere Vorstadt auf3erhalb
der Mauer, Smíchov, befand sich siidlich der Kleinseite.
Kari IV. legte sehr groBen Wert darauf, die kirchliche Organisation in der
Hauptstadt zu starken und aus der Stadt einen interna ti ona! anerkannten Kultort zu machen. 10 1344 wurde das Prager Bistum zum Erzbistum erhoben. Man
baute neue Kirchen und Kloster. Am Ende der Herrschaftzeit von Kari befanden sich in Prag 44 Pfarrkirchen, darunter 18 in der Altstadt, zwolf in der
Neustadt, zehn in der Kleinseite, zwei in Hradschin mit der Vorstadt Pohorelec und je eine auf dem Vyšehrad und auf der Prager Burg. lm Judenviertel
gab es noch eine Synagoge. Mit 25 Klostem, anderen Kirchen und Kapellen
machte es fast ein Hundert christlichen Gebetshauser aus (zweieinhalbmal
mehr als in Krakau). 11
1348 wurde auch eine Universitat in Prag gegriindet, die in der kurzen Zeit
zu einem geistigen Zentrum nicht nur fiir ostrnitteleuropaische Professoren
und Studenten heranwuchs.
Alle obengennanten Entwicklungsfaktoren trugen dazu bei, daB in die beiden
J Janáček, Úvodem [Einleitung], in: Praha středověká [Das mittelalterliche Prag], Praha 1983,
S. 7-47, hier S. 31 ;E. Lichtenberger, Wien - Prag, S. 37;F Seibt, Die Krone aufdem Hradscbin,
S. 72, und Dějiny Prahy, S. 123.
10 Zu diesem interessanten Thema siehe: F Machilek, Praga kapu! regni. Zur Entwicklung und
Bedeutung Prags im Mittelalter, in: Stadt und Landschaft im deutscben Osten und in Ostmitteleuropa, Koln - Wien 1982, S. 67- 125, hier S. 83- 85, und F Graus, Prag als Mitte Bohmens
1346- 1421, in: E. Meyen (Hg.), Zentralitiit als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschicbtsforschung, Koln - Wien 1979, S. 22-47, hier S. 26-27.
11
W. W. Tomek, Dějepis města Prahy [Geschichte der Stadt Prag]. Bd. 1- 12, Praha 1865- 1901, .
hier Bd. 3, Praha 1875, S. 27- 28 u. 82- 138. Vgl. F Graus, Prag als Mitte Bobrnens, S. 26--27;
G. Fehr, Prag. Stadt an der Moldau. Geschichte - Kunst - Kultur, Miinchen 1979, S. 70. Nach der
hussitischen Revolution sank die Zahl der Pfarrkirchen in der Prager Agglomeration auf32 und
die Zahl der Kloster auf 19 - nach W. W. Tom ek, Dějepis města Prahy, Bd. 9, Praha 1893, S. 97
und 348- 354.
9
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Stiidte sehr viele Ankommlinge stromten, darunter auch zahlreiche aus dem
Ausland. Sie kamen zum Hof als Gesandte, Diener, Kiinstler und Soldner, zur
Universitiit als Studenten, Wissenschaftler und Literaten, sonst kamen Kaufleute, Handwerker und Gesellen, Pilger und Bettler sowie Wanderprediger
und umherziehende Verkiiufer. Es mu13 jedoch gleich bemerkt werden, dal3
die iiltesten Teile beider Agglomerationen, die Prager Altstadt und Krakau
schon viel friiher durch Immigranten, niimlich die Deutschen, politisch und
wirtschaftlich dominiert wurden. Die Deutschen gehorten auch zu denen, die
die neugegriindeten Stiidte mehrheitlich von Anfang an verwalteten. Eine
Ausnahme war die Prager Neustadt, in der schon einige Jahre nach der Griindung zahlreiche Ratsherren mit tschechischen Namen auftauchen. In der Kleinseite wird eine iihnliche Tendenz am Ende des 14. Jahrhunderts auch sichtbar.12 In Kazimierz und Kleparz fingen polnische Namen der Ratsherren erst
im Laufe des 15. Jahrhunderts an zu iiberwiegen. 13 Die reichsten Teile beider
Agglomerationen: die Prager Altstadt und Krakau bl ieben am liingsten unter
der Verwaltung der deutschen Patrizier. Dort gab es auch eine ziemlich starke
deutsche Mittelschicht und sogar eine bescheidene Unterschicht. Mehrere
Handwerkszweige wurden traditionell durch Meister aus Delitschland besetzt,
wie z. B. Gold- und Waffenschmiede, Weil3- und Rotgerber sowie Kiirschner.
Die Tschechen haben im Altstiidter Rat schon 1408 eine Mehrheit unter den
Ratsherren erkiimpft, in Krakau fanden dagegen entscheidene Ereignisse erst

12 E. Schwarz, Die Volkstumsverhiiltnisse in den Stiidten Bohmens und Miihrens vor den Hussitenkriegen, in: Bohernia. Jahrbuch des Collegium Carolinum 2, 1960, S. 27- 111, hier S. 33- 37 hier Zahlenangaben zu den Zusammensetzung der Stadtriite in der Prager Alt- und Neustadt und
in der Kleinseite bis 1420 mit dem Kommentar. Siehe auch S. 36: "Alle drei Stiidte werden bereits
vor den Hussitenkriegen tschech . verwaltet. Die starke deutsche Zuwanderung in die Altstadt aus
der Feme konnte nichts daran iindern. Prag rnacht seit den letzten Jahrzehnten des 14. Jh. auch in
der Namengebung des Rates und der Biirger einen zunehmend tschech. Eindruck."; und S. 37:
"Es stimmt nachdenklich, wie schnell sich das Erwacben des Volksbewufitseins auftschech. Seite
in di esem Jahrzehnten zuniichst in den fiihrenden Kreisen der Hauptstadt vollzogen hat."
13 Vgl. A. J-Jýrozumski, Dzieje Krakowa, S. 256- 257; M. Friedberg, Kultura polska a niemiecka
[Polnische und deutsche Kultur] . Bd. I, Poznan 1946, S. 295- 296. ln Kazimierz hatten Personen
mit polnischen Namen unter den Hausbesitzern (Mitte lschicht) schon am Ende des 14. Jahrhunderts ein Obergewicht (60 %);J. Dzikówna, Kleparz do roku 1528, S. 149- 150 u. 187- 191 (Die
Liste der Voigten und Schoffen in Kleparz 1403- 1530), und W Konieczna, Poczil.tki Kazimierza,
S. 60-61 . lm Krakau wurden auch entsprechend Vorstiidte schnell polonisiert. Eine Ausnahme
war Garbary; dort iiberwogen die deutschen Namen unter den in Quellen fafibaren Bewohnern
bis zur Zerst6rung der Vorstadt 1587. Vgl. K. Pieradzka , Garbary. Przedmiescie Krakowa
(1363- 1587)[Garbary. Die Vorstadt von Krakau] , Kraków 1931 , S. 127- 134. S. 137- 142: Listen
der V6gte und Unterv6gte sowie der Áltesten des Gerberzunfts - dort sieht man schon viele
polnische Namen um Mitte des 16. Jahrhunderts und bei den Zunftiiltesten sogar irn 15 . Jahrhundert.
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in 1530er Jahren start (eine polnische Mehrheit unter den regierenden Ratsherren und Versetzung der Gottesdienste in deutscher Sprache aus der gro/3en
Marienkirche in die kleine Sankt-Barbarakirche). 14
Wir sto/3en in di esem Moment auf einen sehr wichtigen Proze/3 der Tschechisierung bzw. Polonisierung beider Hauptstiidte. Er wurde in Prag schon in
der zweiten Hiilfte des 14. Jahrhunderts und in Krakau grundsiitzlich erst im
15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts wirksam. Seine Ursachen lagen in
dem Erwachen des nationalen Gefiihls der einheimischen Volker, in der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung beider Liinder und ihrer Hauptstiidte,
in der Politik der Herrscher und in der Wirkung der sich festigenden kulturellen Eliten beider Nationen. leh bin hier der Meinung, wie es vor allem Benedykt Zientara, František Graus und František Šmahel in ihren Arbeiten se hon
iiberzeugend bewiesen haben, da/3 es sinnvoll ist, die Existenz der ostmitteleuropiiischen Nationen im Spiitmittelalter anzunehmen . 15
Die stiidtische Gesellschaft beider Metropolen betrachte ichjedoch als eine
Ausnahme. N ach J ahrzehnten Zusammen- und Miteinanderleben verschiedener nationalen Gruppen, vomehmlich der Deutschen auf einer Seite sowie der
Polen und der Tschechen auf anderer Seite gab es keine eindeutige Trennungsgrenzen zwischen ihnen. Das vorhandene Quellenmaterial ermoglicht
au/3erdem keine weitgehende Forschung zum Stand des nationalen Bewu/3tseins einzelner Personen. Zusiitzlich haben wir im Falle der mittleren
und unteren Schichten der Stadtbewohner mit Vertretem der sogenannten "sekundiiren" Nation zu tun. 16 Sie entwickelten noch kein selbstiindiges nationales Gefiihl. Fiir sie waren grundsiitzlich die religiose und soziale Zugehorig14 Vgl. J. Mezník, Praha před husitskou revolucí [Prag vor der hussitischen Revolution], Praha
1990, S. 111 - 114, 120 u. 123- 130, sowie J. Bieniarzówna - J. Malecki, Dzieje Krakowa. T. 2:
Kraków w wiekach XVI- XVIII [Geschichte Krakaus. Bd. 2: Krakau im 16.- 18 . Jahrhundert] ,
Kraków 1994, S. 71- 85.
15
Vgl. F. Graus, Die Nationenbi ldung der Westslawen im Mittelalter (Nationes. Historische und
philologische Untersuchungen zur Entstehung der europiiischen Nationen im Mittelalter. Hg.
v. Helmut Beumann - Werner Schróder; Bd. 3), Sigmaringen 1980; B. Zientara, Struktury narodowe sredniowiecza. Próba anal izy termino logii przedkapitalistycznych form swiadomosci narodowej [Die nationalen Strukturen des Mittelalters. Ein Versuch der Terminologieanalyse der vorkapitalistischen Formen des nationalen Bewustseins], in: Kwartalnik Historyczny 84, 1977,
S. 287- 31 O, und F. Šmahel, Idea národa v husitských Čechách [Idee der Nation im hussitischen
Bóhmen], České Budějovice 1971.
16 Vgl. R. Ch. Schwinges, "Primiire" und "sekundiire" Nation - NationalbewuBtsein und soziale
Wandel im mittelalterlichen Bóhmen, in: K.-D. Grothusen - K. Zernack (Hg.), Europa slavica Euro pa orientalis (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen; Reihe 1, Giessener
Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europiiischen Ostens; Bd. I 00). Fs fur
Herbert Ludat zum 70. Geburtstag, GieBen - Berlín 1980, S. 490- 552, hier S. 525- 528.
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keit wichtiger als die nationale. Sie wurden von nationalen und kulturellen
Eliten gefiihrt, die in den beiden Stadten unter den stadtischen Oberschichten
sowie unter dem Hofadel und dem Stadtklerus zu suchen sind. Aus diesen
Griinden bin ich hier fiir eine vorsichtigere Methode und spreche nicht uber
die nationale, soudem sprachlich-kulturelle Pluralitat. 17
Die Faktoren, die diese Pluralitat in Prag und Krakau fcirderten, waren die
wirtschaftliche Prosperitat und das kulturelle Mazenatentum des Hofes. Die
Stadte brauchten dafiir Iangere Friedensperioden und eine tolerante Politik
der Herrscher. In Krakau wurden im 15. und 16. Jahrhundert solche Voraussetzungen erfiillt und die Agglomeration entwickelte sich standig. Indie Stadt
kamen neue Zuwanderer vor allem aus Deutschland, ltalien und Schottland.
lm 16. Jahrhundert strom ten auch zahlreiche Juden nach Kazimierz (seit 1495
durften sie in der Stadt Krakau nicht mehr wohnen) vor allem aus Prag und
aus dem ganzen Bohmen. 18 Um Krakau herum entstanden bis in das 17. Jahrhundert hinein zahlreiche Vorstadte, in denen es um 1600 schon uber 800
Hauser, vorwiegend aus Holz, gab. 19 lm Laufe des 16. Jahrhunderts polonisierte sich die bisher vomehmlich deutsche und italienische Oberschicht, mehrere ihre Vertreter gingen dabei in den polnischen Adel ubet. In Krakau fanden damals keine groBeren religiosen Ausschreitungen wie z. B. gegen
Protestanten statt. Die Universitat verlor jedoch wegen ihrer seit dem Beginn

17 lm Forschungsschwerpunkt Geschichte und Kultur Ostmitteleuropa in Berl in (heute Geisteswissenschaftliches Zentrum - Geschicbte und Kultur Ostmitteleuropas in Leipzig) fand am 6. Oktober ein diesern Therna gewidrnetes internationa les Kolloqium statl. Jeh hielt den Programrnreferat,
in dem ich diese Frage niiher erortert habe. Er wird auch zu einem Teil meiner Habilitationsschrift.
18 ln dem Zeitabscbnitt 1507- 1572 betrug der Prozentsatz der Neubiirger mit den nichtpolnischen Namen in Krakau mindestens 28% (unter den 4138 Personen), darunter 24% mit deutschen Namen (mindestens 990 Personen) und 2% Italiener (in diesem Fa ll gibt es in der Quelle
immer genaue Bezeichnungen, z.B. "Italus"). 1573- 1611 wurden 2619 Personen in den Neubiirgerbiicher in Krakau eingeschrieben, davon trugen 22 % deutsche Namen (mindestens 570 Personen) sowie waren mebr als 3% Neubiirger ltaliener und I ,6% Schotten (zusiitzlich 3,6% andere
Ausllinder). ln der zweiten Periode sank also der Anteil der Deutschen unter den Neubiirgern
(von 24 auf22 %), stieg aber der Anteil der allen fremden Ankomrnlinge (von 28 aufmehr als
30 %). Quelle: eigene Berechnungen nacb Ksil(gi przyjsé do prawa miejskiego w Krakowie
1507-1572 und 1573- 16 I I [Biicher der Annabme in das Stadtrecbt in Krakau, zwei Biinde] (Hg.
v. A. Kielbicka -Z. Wojas), Kraków 1993 und 1994. Zu Juden vgl.J. Bieniarzówna - J. Malecki,
Dzieje Krakowa, S. 150- 155. Die jiidische Gemeinde in Kazimierz gehorte zu den gr613ten in
Europa und war Iange Zeit ein kulturelles Zentrum (Talmudakademie, Druckereien) des ostmitteleuropiiischen Judentums.
19 Vgl. vor allem Archiwum Parístwowe w Krakowie [Staatsarchiv in Krakau] (zit. weiter APK),
Akta miasta Krakowa [Akten der Stadt Krakau] (zit. weiter ArnKr.), Sign. 2565, 2566, 2568
u. 2574 sowie ebenda Akta miasta Kazimierza [Akten der Stadt Kazimierz] , Sign. K-762.
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der Reformation erstarrten romisch-katholischen Dogmatik seit 1530er Jahren deutlich an intemationaler Bedeutung. 20 Die Entwicklung der Krakauer
Agglomeration und ihrer Pluralitat verzeichneten im 15. und 16. Jahrhundert
insgesamt doch eine eindeutig steigende Tendenz.
In Prag kam es dagegen zum Ausbruch der hussitischen Revolution, die
Iangere Perioden der Kriegen, der lntoleranz und der Wirtschaftskrisen mit
sich brachte. 1420 fliichteten aus der Stadt fast alle katholischen Deutschen.
Die Kleinseite wurde wahrend des Krieges mit dem deutschen Konig Sigismund vollig zerstort. Der Fernhandel mít dem Ausland wurde lahmgelegt.
Nach dem Krieg anderte sich die Lage kaum, weil Bohmen und seine Hauptstadt der utraquistischen Konfession treu blieben und rnit der katholischen
Welt nur sehr begrenzte Kontakte hatten. Die Universitat in Prag konnte ihre
friihere intemationale Bedeutung nicht wiedergewinnen, weil sie zu einer
utraquistischen Hochschule wurde. 2 1 Der Erzbischofstuhl blieb 130 Jahre
unbesetzt. Der konigliche Hof, der seit der Kronung Georgs von Podebrad
1458 nach fast 40 Jahren wieder in Prag residierte (aber nur bis 1490, als
Wladislaw der Jagiellone zum ungarischen Konig gewahlt wurde und nach
Ofen auswanderte ), spielte im Leben der Agglomeration eine unvergleichbar
bescheidenere Rolle als der von Karl IV. und sogar von Wenzel IV. Zwischen
1490 und 1547 war Prag grundsatzlich keine Residenzstadt der Jagiellonen
und Habsburger, spielte doch selbst politisch eine Schliisselrolle in der utraquistischen und nationaltschechischen Bewegung. Nach der blutigen Kapitulation
1547 vor dem Konig Ferdinand I. verlor die Hauptstadt ihre politiche Einfliisse
und sogar einige stadtische Autonomierechte. Seit dieser Zeit residierte Iangere Jahre der Konigsssohn Ferdinand von Tirol mit eigenem Hof auf dem
Hradschin (Prager Burg), was fiir die kulturelle und teilweise wirtschaftliche
Entwicklung der Agglomeration eine entscheidende Bedeutung hatte. 22 1583
zog der Kaiser Rudolf ll. nach Prag um, und bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts erlebte es seine zweite Bliiteperiode. Seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts vergrof3erte sich langsam der Zuzug der Auslander in die Stadt. Es wa20 Vgl. z. B.J. Bieniarzówna - J. Malecld, Dzieje Krakowa, S. 100- 101 . Jan Ma1ecki datiert den
Niedergang der Universita! seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, gibt aber zu, dall die anderen
Forscher den Wendepunkt um 1530 sehen.
21
Naher siehe: F Šmahel, Prag in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts, S. 206- 207. Dieser
Zustand wurde nac h den hussitischen Kriegen besonders sichtbar seit 1462, als Katholiken an der
Universita! samtliche Einfliille verloren batten. Vgl. auchJ. Janáček, Das alte Prag, Wien - Koln
- Graz 1983 , S. 123: " ..ein provinzielles Institut mit regional begrenzter Wirksamkeit."
22 Vgl. z. B.J. Janáček, Oas alte Prag, S. lOl , 134- 136. Ferdinand von Ti rol b1ieb 20 Jahre Iang
a1s Statthalter in Prag und wurde durch sein kulturelles Mazenatentum bekannt.
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ren vor allem Deutsche, die sich in der Prager Altstadt und spater in der Kleinseite und in Hradschin siedelten. Um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert
betrug der Prozentsatz der Deutschen unter den Neubiirgern in der Altstadt
mehr als 50% sowie in der Kleinseite und in Hradschin sogar 70 %. 23 Alle
Stadte der Agglomeration wurden imrner noch mehrheitlich durch Tschechen
verwaltet und zahlenmaBig dominiert, der Anteil der anderen Sprachgruppen
stiegjedoch sehr rasch im Vergleich zur Periode 1420-1547. Besonders deutlich ist die Verfremdung in den zwei Stadten neben der Prager Burg zu beobachten: in Hradschin und in der Kleinseite. Es wird geschatzt, daB der Anteil
der Nichttschechen in der Kleinseite bis 30 % und in Hradschin sogar noch
hčiher reichte. 24 Neben den deutschen waren es die italienischen Kaufleute,
Kiinstler und Handwerker sowie Niederlander, Franzosen, Ungarn, Polen und
Juden, die nach den Ausweisungen 1541 und 1557 wieder seit 1567 ein Viertel in der Altstadt bewohnen durften . Es gab am Hof zusatzlich Hunderte von
auslandischen Adeligen und Dienstleuten, die keine Biirgerrechte besaBen.
Prag war wieder fiir ein paar Jahrzehte die Hauptstadt des Reichs und emeut
zeigte es sich, wie wichtig fiir seine Entwicklung die Fčirderung des Herrschers war. 25

***
In Krakau verhinderte der steigende Zustrom von Auslandem und die wachsende im Laufe des 16. J ahrhunderts kulturelle Vieif<illtigkeit der Gesellschaft

V gl. Z. Winter, Řemesla dle národnosti v Starém Městě Pražském od r. 1526- 1622 [Gewerbe
nach Nationalitiiten in der Prager Altstadt 1526- 1622], Časopis Musea Království českého 75,
1901, S. 401-450, hier S. 425, 428, 439 u. 440. 1590- 1601 gab es in der Altstadt unter den
Neubiirger 52% deutschen Namen und in der Kleinseite 64% sowie 1602- 1611 entsprechend 52
und 71 %. ln der Neustadt iiberwogen eindeutig unter den Neubiirger die Tschechen, so daJ3 sie in
den drei gr6J3ten Prager Stlidten 1590-1610 noch eine diinne Mehrheit von 50,5 % unter den das
Biirgerrecht erhaltenen Personen besafien ( ebenda, S. 435 u. 441 ). Wenn man Hradschin noch
beriicksichtigt, betrug der Prozentsatz der tschechischen Namen 1590- 161 Oa uf den Neubiirgerlisten etwa 49 %, der deutschen 45% und der anderen 6 %. Fiir Hradschin siehe Archiv hlavního
města Prahy (Archiv der Hauptstadt Prag], Sign. 573 (Hradčany), K. 22-44. Unter den 117 Neubiirgem (es fehlen drei Seiten von der Liste fur die Jahre 1598- 1599; in Wirklichkeit wurden
also ungefiihr 12- 15 Personen mehr in das Stadtrecht eingenommen) gab es dort
1590- 1610 etwa 70% Personen mil deutschen Namen, 22% mil tschechischen und 8% mil
anderen Namen (darunter auch unbestimmte Namen).
24 Vgl. Z. Hojda, Prag um 1600 als multikulturelle Stadt: Hof-Adel-Biirgertum-Kirche, in :
E. Engel u. A. (Hg.), Metropolen im Wandel. Zentralitlit in Ostmitteleuropa an der Wende vom
Mittelalter zur Neustadt, Berl in 1995, S. 225- 232, hier S. 227.
25 Ebenda, S. 227- 231 , undJ Janáček, Das alte Prag, S. 137- 139. Zu Bautiitigkeiten unter Rudolf II. siehe auch Praha na úsvitu nových dějin [Prag zu Beginn der Neuzeit]. Red. E. Poche,
Praha 1988, S. 68- 94.
23
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den Proze/3 ihrer Polonisierung nicht, in Prag bedeutete die Zunahme an Pluralitat eher die allmahliche Germanisierung der Stadt. Die Ursachen wiirde
ich in der Tatsache sehen, da/3 der kčiniglich-kaiserliche Hof in Prag deutsch
war und da/3 es zwischen den Ankčimmlingen und den Tschechen eine konfessionelle Barierre gab. Topographisch gesehen wohnten die fremden Immigranten vomehmlich in den reichsten Stadtteilen der Agglomerationen also in
der Prager Altstadt und in Krakau und genauer am Markt und in seiner Nahe.
Dies traf mehrheitlich die reichen Patrizier, Kauf- und Finanz-leute zu. Der
nachste Konzentrationspunkt war das Universitats-viertel, in dem Hunderte
von Auslandem ohne Biirgerrecht leb ten. Dort iiberwogen Personen biirgerliches Stands, es gab aber auch geistliche Professoren und unter den Studen ten
Adels- und Bauemsčihne. Die am meisten von Zeitgenossen bemerkte Pluralitat in den beiden Hauptstadten konzentrierte sich am Herrscherhofund seiner direkten Umgebung. In Krakau handelt es sich hier um Wawel sowie die
"ulica Grodzka" (die Burgstra/3e) und kleine Vorstadte bei dem Wawel 26 ; in
Prag dagegen um die Prager Burg sowie die Stadte Hradschin und die Kleinseite.27 Dort lebten zahlreiche Hofadelige und ihre Dienstleute sowie Hofdiener, Kiinstler und Handwerker, oft ohne das Biirgerrecht nur als Mieter, a ber
in vielen Fallen als Haus- und Palastbesitzer28 In Krakau iiberwogen unter
den Adeligen am Hof die Polen neben den Italienem unter Sigismund I. und II.
und den Ungam unter Stefan Batory oder polonisierte Italiener und Deutsche,
wenn sie nobilitierte Biirger waren; in Prag waren es unter Rudolf ll. doch vor
allem Deutsche (iiberwiegend Ůsterreicher) sowie Italiener, Spanier und Tschechen. Nicht ohne Bedeutung waren auch die Juden in den beiden Ballungszentren, die mit lediglich ein paar Ausnahmen in den eigenen Stadtvierteln

26 V gl. z. B. Jan Maleck (Hg.), Lustracja województwa krakowskiego [Lustration der Krakauer
Wojewodschaft (Lustracje dóhr królewskich XVJ- XVIII wieku. Malopolska) [Lustrationen der
kóniglichen Guter im 16.- 18. Jahrhundert. Kleinpolen] , Warszawa 1962, S. 24-26.1n der kleinen
Siedlungen unter dem Wawel Zwierzyniec und Podzamcze gehórten 1564 von allen 39 Hauser
und Villas 34 dem Hochadel und fiinf dem Klerus (darunter ein hischófliches Haus). Siehe a uch
das Steuerverzeichnis fiir das Krakauer Burgviertel (Quarta Castriensis): APK, AmKr. , Sign.
2565.
27 Eine uherzeugende Quelle dazu ist das Quartierhuch Hradschins und der Kleinseite vom Anfang des 17. Jahrhunderts: Národní knihovna České republiky [Nationalbibliothek der Tschechischen Republik], Sign. XXIII D 57, K. l-58 Beschreibung de Ratschins und K. 69- 767 Beschreibung der Khlein-Stadt Prag.
28 Zum Prag siehe z. B. Z. Hojda , Prag um 1600, S. 227. Die Rauchfangkehrer, die in der Kleinseite wohnten, stammten ohne Ausnahme aus ltalien (wie auch mehrere Baumeister). ln der Kleinseite mieteten die Wolmungen fasl ausschliel3lich die Hofleute (nach dem Quartierbuch - Anm. 27).
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wohnten. 29 Durch ihre wirtschaftliche Tatigkeit traten sie in verschiedene Beziehungen zu Biirgertum, Adel und zum Hof. Die jiidischen Gemeinden in
den beiden Stadten gehorten daher zu den kulturellen und wissenschaftlichen
Hauptzentren des Judentums in Ostrnitteleuropa. 30
Die sprachlich-kulturelle Pluralitat bedeutete fur die beiden Hauptstadte
und ihre Lander eine bemerkenswerte Bereicherung der Kulturund eine schnellere wirtschaftliche Entwicklung. In Prag wurde die Pluralitat nach 1420 durch
den Ausbruch der religiosen lntoleranz und gleichzeitig der nationalen Gefiihle drastisch beschrankt. Damit kam es zu dem wirtschaftlichen und kulturellen Niedergang. Zusammen mit der steigenden Pluralitat und mit der religiosen Toleranz verbesserte sich in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts
die wirtschaftliche Lage und es kam zur kulturellen Bliite unter Rudolf ll. In
Krakau ermoglichte dagegen die in den Friedenzeiten standig vorhandene und
sogar wachsende Pluralitat eine kulturelle Entwicklung und wirtschaftliche
Prosperitat.

29

In Prag durften sie grundsiitzlich nur in der Altstadt wohnen, obwohl dort der Rat auch rnehrmals versuchte, sie auszuweisen. Es gelingt erst 1541 aber einige Jahre spater konnten mehrere
Juden aufgrund der koniglichen Freibriefe in die Altstadt zurlickkehren. Dann 1557 gab es die
niichste Ausweisung und erst seit 1567 konnten die Juden in Prag ruhiger !eben. Bi s Ende des 15 .
Jahrhunderts gab es auch eine kleine Judensiedlung in der Neustadt und in der Kleinseite. Seit
1502 dlirften sie in derNeustadt nich! wohnen. Vgl. z. B. T Pěkný, Historie Židů v Čechách a na
Moravě [Geschichte der Juden in Bohrnen und Miihren], Praha 1993, S. 32 u. 52- 59.A. 8/aschka,
Die judische Gemeinde zu Ausgang des Mittelalters, in: Die Juden in Prag, Prag 1927, S. 58- 80,
hier S. 65-66 und 70-71, undl. Herrmann - J. Teige - Z. Winter, Pražské Ghetto [Prager Getto] ,
Praha 1902, S. 29- 31. In der polnischen Hauptstadt wohnten Juden seit der Ausweisung aus
Krakau 1495 nur in Kazimierz, wo entstand im Laufe des 16. Jahrhundert eine grofie und starke
Gemeinde (die Judenstadt). Die Juden waren die ganze Zeit auch in Krakau und am Hofwirtschaftlich tiitig. Siehe M. Balaban, Dzieje Zydów, S. 51 - 55 und zur Geschichte Juden in Kazimierz 1495- 1600 - S. 56- 103.
30 Ober die Grofie beider Gemeinden spricht die Zahl der Synagogen: In Prag wurde 1492 eine
zweite (Spanische) Synagoge gegrlindet, dann 1568 (ein Jahr nach dem Wiederkehr) eine dritte
(Vysoká), 1592 eine vierte (Maiselova) und am Ende des 16. Jahrhunderts eine fiinfte (Nová)
Synagoge. Vor dem Dreifiigjiihrigen Krieg wurde spiitestens 1613 noch eine Synagoge eingerichtet (Cikánova) - zusammen machte es sechs Synagogen in Prag aus - nach T Pěkný, Historie
Židů, S. 278- 290. Die Zahl der Juden schiitzt der Autor, wahrscheinlich viel zu hoch, auf
10 000- 15 000 (S. 271 - 272). ln Krakau gab es vor der Ausweisung 1495 drei Synagogen und
eine in Kazimierz. Nach 1495 hatten Juden Iange Zeit nur ein Gebetshaus in Kazimierz. Erst 1553
entstand eine zweite Synagoge (Remu), dann wurde um 1590 die dritte (Die hojche Schul) gegrlindet. Bis 1620 entstanden noch zwei Synagogen: sog. Kupa und Popers Schul. Zusammen
gab es also zu diesem Zeitpunkt funf Synagogen in Kazimierz. Die Zahl der Juden wurde zum
Anfang des 17. Jahrhunderts auf 4000--4500 geschiitzt - nach M. Balaban, Dzieje Zydów
w Krakowie, S. 99- 103 .

35

Documenta Pragensia XIX (2001)

Es mul3 noch betont werden, daf3 sich alle sprachlich-k:ulturellen Gruppen
in den beiden ostmitteleuropaischen Hauptstadten in den Friedenszeiten
bemiihten und in der Lage waren, miteinander-zuleben und fruchtbar wirtschaftlich und k:ulturell zu kooperieren. Reine nationale Konflikte gab es grundsatzlich damals noch nicht; eine primare Rolle spielten vor allem religii:ise
Gegensatze.
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ETNICKÁ PŘÍSLUŠNOST A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
OBYVATEL BRNA VE STŘEDOVĚKU
A RANÉM NOVOVĚKU

Hned v úvodu svého referátu musíme konstatovat, že pro Brno jako jedno
z nejvýznamnějších moravských královských měst neexistují pro celé období
středověku ani raného novověku pramenné doklady, které by přímo reflektovaly vzájemné vztahy obyvatel různého etnického původu . Ve snaze přispět
k zodpovězení otázek, které nastolili organizátoři konference, nezbývalo nám
proto než využít nepřímých výpovědí dostupných pramenů , a to v širokém
kontextu dobových hospodářsko-politických daností a platných právních norem, které, domníváme se, jsou nejvýmluvnějším odrazem společenské situace.
Navozené otázky jsme se zároveň snažily sledovat v souvislosti s obecným
demografickým vývojem českého státu. N a paměti jsme musely mít také sémantickou nejednoznačnost pojmu národ v celém sledovaném období a s tím související nevhodnost užívání terminu národnost. Uznáváme-li vývojovou linii
etnos - etnikum - národ - národnost a národnost definujeme jako menšinové
uskupení lidí, příslušné k určitému národnímu celku, ale žijící na území jiného
státu či národa, pak v dobové atmosféře šlo teprve o postupnou, více či méně
reflektovanou vlastní identifikaci původních společenství, a to v zásadě ve
dvou rovinách - jazykové a teritoriální. Jako adekvátnější se nám tedy při
našem výkladu jevilo být užívání všeobsažnějšího pojmu etnikum, respektive
sledování jazykové komunikace různých vrstev městské společnosti v závislosti na zjištěné možnosti jejich doplňování mimo brněnskými obyvateli v užším
či širším geografickém rámci.
V počáteční vývojové fázi města Brna (institucionalizovaného ve srovnání
s jinými městy poměrně časně - v první polovině čtyřicátých let 13. století) se
všichni obyvatelé, usedlí v hradbách, stávali jaksi automaticky měšťany, už
tehdy ovšem sociálně diferencovanými , což lze odvodit z kategorizace trestů ,
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uvedených ve svodu brněnského práva z roku 1243. 1 Vedle svobodných
a osvobozených služebných řemeslníků, tvořících nepochybně základ měst
ského obyvatelstva, vystupuje už tehdy zřetelně také hospodářsky a společen
sky lépe situovaná patricijská vrstva. Patricijové zakládali své aktivity přede
vším na obchodní činnosti, a tedy kontaktech v širším evropském prostoru,
přičemž jen určitá - přesněji nespecifikovatelná- jejich část se rekrutovala
(podobně jako v případě řemeslníků) z cizích kolonistů, zatímco další jejich
část odvozovala své výsadnější postavení ze skutečnosti, že se jednalo o bývalé provinciální úředníky, postupně se začleňující do nového městského správního organismu a získávající rovněž tzv. "RatsHihigkeit". 2 Všichni měšťané
pak podléhali městskému právu, které se v našich zemích utvářelo od třicá
tých let 13. století a ve své době představovalo soubor právních pravidel,
uplatňovaných v praxi městského soudu 3 , do jehož pravomoci nesměly zasahovat hradské či krajské úřady. Dokonalost výše zmíněných norem brněnské
právní praxe je obecně dostatečně známa. V této souvislosti chceme jen znovu zdůraznit, jak signifikantní pro město, jež mělo ve svém dalším vývoji
prokázat potřebnou životaschopnost, byla koncentrace obyvatel různého pů
vodu s různou mírou hospodářských a právních zkušeností. Pro jejich uplatnění byla ovšem nezbytná připravenost a adaptabilnost domácího prostředí
a jeho obyvatel. V Brně konkrétně shledáváme na ploše intravilánu, obehnaného již ve čtyřicátých letech 13. století hradbami, dvě krystalizační jádra,
a to českou osadu východně od petrovského návrší (k níž se přimykal okrsek
zmíněných "markraběcích lidí") a osadu cizích kupců, v níž byli zastoupeni
příchozí z oblastí etnicky německých (kolonisté z Rakouska, z Dolního Porýní,
Vlámové) i románských (Valoni).4
Už někdy v šedesátých letech 13. století se ve městě zřejmě usadili též Židé 5,
1 L. Sulitková, Několik poznámek k dějinám Brna ve 13. století. K původu brněnského patriciátu,
Brno v minulosti a dnes (dále BMD) 13, 1994, s. 47 . Nejnovější edice uvedeného privilegia viz
M. Flodr, Jura originalia civitatis Brunensis, Brno 1993.
2 L. Sulitková, Několik poznámek, s. 55.
3 Jednalo se tedy o právo soukromé, procesní a trestní, nikoliv o modernější pojetí městského
práva v širokém smyslu, zahrnující taktéž principy organizace a správy a korporativní postavení
měst. Prvky samosprávné se v životě měst uplatňovaly až později. J. Kejř, Městské zřízení v českém
státě ve 13. století, Československý časopis historický (dále ČsČH) 27, 1979, s. 226-252.
4 B. Bretholz , Geschichte der Stadt Briinn, Briinn 1911 , s. 54; J. Dřímal a kol. , Dějiny Brna I,
Brno (1969), s. 40; D. Cejnková - Z. Měřínský - L. Sulitková, K nejstarším dějinám Brna, ČsČH
32, 1984, s. 257.
5 B. Bretholz, Gesch ichte der Stadt, s. 363; týž, Geschichte der Juden in Miihren im Mittelalter,
Briinn 1934, s. 99, 102- 104;J. Dřímal a kol., Dějiny Brna I, s. 64; M. Flodr, Právní kniha města
Brna z poloviny 14. století. Díl!, Brno 1990, s. 66, 68, 80.
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sice byli přímými poddanými panovnické komory, posilovali však internacionalitu městského prostředí. Byli soustředěni ve vymezeném prostoru uvnitř
městských hradeb 6 a zřejmě již od samého počátku vytvářeli početně silnější
komunitu, spravovanou židovským rychtářem a staršimi. 7 Podporu jejich při
stěhovalectví do města můžeme sledovat ze strany panovníka ještě v polovině
14. století 8, a i když ani tehdy nebyli jako jeho přímí poddaní povinni odvádět
do městské pokladny Brnu, přispívali v případě nutnosti na kolektivní výdaje,
jmenovitě na opravu městského opevnění. 9
I ve 14. století se nepochybně brněnské měšťanstvo a ostatní obyvatelstvo,
včetně obyvatel předměstí, doplňovalo přistěhovalectvím 10 , přičemž tento trend
můžeme výrazněji postřehnout především u patricijské vrstvy. Ve srovnání se
střední vrstvou měšťanstva bylo mezi patriciátem kolem poloviny století zřej
mě méně osob, jejichž mateřskou řečí byla čeština, na druhé straně však bylo
asi relativně více patricijů, kteří vedle němčiny ovládali také češtinu. 11 Vůdčí
vrstva městské společnosti prodělávala od sedmdesátých let 14. století přerod
v tom smyslu, že do ústraní ustoupily rodiny tzv. starého patriciátu, které byly
na přechodný čas, než se v devadesátých letech ujala moci tzv. polocechovní
vláda, vystřídány opozicí, v níž náleželo vedle zatím spíše jednotlivých řeme
slníků důležité místo bohatým kupcům. Ti byli v absolutní většině přistěho
valci, a ačkoli místa jejich původu byla geograficky velmi pestrá (kromě bližších moravských měst různá města německá, Vídeň, ale také Ostřihom) , lze
opětně konstatovat, že i patriciát druhé poloviny 14. století byl v Brně převážně

Židovské osídlení se rozkládalo u jižní brány, zvané Židovská, na poměrně velké ploše mezi
Horním trhem, Měnínskou a Česko u ulicí, přičemž hřbitov byl vně hradeb před zmíněnou branou
ve směru na Trnitou. Názvu Židovská ulice se užívalo dlouho do osmdesátých let 16. století, tedy
ještě po více než stu letech po vysídlení Židů z Brna.
7 F. Hoffmann, České město ve středověku, Praha 1992, s. 242-243, udává, že židovská obec,
aby mohla fungovat samostatně, musela se skládat alespoň z deseti rodin. Když byli Židé roku
1454 z města vypuzeni, připadlo městu v jeji!;h bývalém okrsku 30 domů.J. Dřímal a kol. , Ději
ny Brna I, s. 64, 125 .
8 1345 VI. 6,J. Chytil, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (dále COM), sv. VII, Briinn
1858, s. 443 , č. 608; J. Emler, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
(dále RBM), pars IV, Pragae 1892, s. 626, č . 1559; orig. Archiv města Brna, Sbírka listin, mandátů a listů (dále SLML), 1348 III. 23, COM VII, s. 553, č . 763; J. Spěváček - B. Rynešová, RBM
V/ 1, Pragae 1955, s. 163, č. 319; orig. AMB, SLML. 9 Jejich podíl byl stanoven na plnou čtvrti nu
celkové sumy - 1333 IX. 21 ;J. Chytil, COM Vl , Briinn 1854, s. 355- 356, č. 465;1. Emler, RBM
III, Pragae 1890, s. 792, č . 2039; orig. AMB, SLML.
10 J. Mezník, Brněnský patriciát a boje o vládu města ve 14. a 15. století, BMD 4, 1962, s. 27ln.
Pro vstup do rady měli však tehdy rodilí Brňané přednost před osobami přistěhovalými.
11 Tamtéž, s. 271.
6
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německý. 12

Jeho dorozumívacím jazykem byl nepochybně středobavorský
dialekt, jemuž se přizpůsobovali příchozí, kteří hovořili původně jinými ně
meckými dialekty z míst svého původu. Stejné tvrzení by muselo- vzhledem
k fenoménu přizpůsobování se většině - platit i pro měšťany -přistěhovalce
obecně, zatímco u obyvatel nižší právní kategorie šlo zřejmě o imigraci
z menších vzdáleností, především v rámci země
Prosadila-li se němčina i do písemného projevu, pak se jednalo o "Kanzleisprache", odvozenou z tohoto dialektu Uako součást tzv. horní němčiny 
"Hochdeutsch" 13 ). Uplatňovala se zatím poměrně sporadicky 14 v městských
úředních písemnostech, fixujících veřejnoprávní a později i soukromoprávní
záležitosti jednotlivých měšťanů (testamenty, majetkové transakce). Jelikož
v písemném projevu nastupovala v 15. století poznenáhlu rovněž čeština, je
nepochybné, že české obyvatelstvo v Brně své zastoupení neztratilo. Toto
konstatování je možno podpořit i výsledky výzkumu osobních jmen. Tento
výzkum ovšem nesmí být absolutizován, neboť je jisté, že německé jméno
nevyjadřuje spolehlivě německost svého nositele a naopak. 15 Přestože hlavní
část městské písemné produkce zůstávala poměrně dlouhodobě latinská 16 ,
s češtinou se už v průběhu 15. století setkáváme i ve vnitroměstských záležitostech, nejen tedy ve styku s orgány zemské a zeměpanské správy, kde se její
užití v souvislosti s výlučným prosazením se českého jazyka na zemském
právu stalo i pro město závazným. 17
12

Tamtéž, s. 291.
Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache SUd- und Mittelmiihrens, in: Spisy
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta (dále Spisy UJEP FF), č. 10,
1966; týž, Die friihneuhochdeutsche Geschiiftssprache in Miihren, Spisy UJEP FF, č. 1259, 1985.
14 V právní knize (AMB , rkp. 2) se s němčinou setkáváme od 1. poloviny 14. století v dobových
překladech privilegií, důležitých listin, právních ustanovení a některých dochovaných statut
(M. Flodr, Právní kniha města Brna, s. 303- 304, 318- 319, 417-420, 450-490; AMB , rkp. 39, ff.
376rv ad.). V dalších městských úředních knihách nastupuje němčina vzhledem ke konstatované
dlouhodobé supremaci latiny až o století později , a to zejména v soukromoprávních záležitostech
- AMB, rkp . 48, ff. 381 van .
15 Možnost posouzení etnicity na základě analýzy osobních jmen příliš akcentoval Gracián Chaloupka , Brno a Znojmo do poloviny 15. století, in: Časopis Společnosti přátel starožitností 57,
1949, s. l4-21, 94-107.
16 Až do čtyřicátých let 16. století. Prvni česká písemnost (nevystavená ale městem, nýbrž čle
nem jedné z předních patricijských rodin) pochází z roku 1408, české byly od začátku 15 . století
rovněž přísežné formule městského soudu. J. DNmal a kol., Dějiny Brna l, s. 64. Srov. též
L. Sulitková , Národnostní struktura moravských měst ve středověku se zvláštním zřetelem na
královská města, in: Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918, Žilina 1984, pozn. 19
na s. 259.
17 České zápisy do knih půhonných zemského soudu jsou doloženy již k roku 1405, do zemských desek závazně od roku 1480. F Kam eniček, Zemské sněmy a sjezdy moravské, II. díl ,
13 Z. MasaNk,
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Městské prostředí tedy od samého počátku nerespektovalo z pochopitelných, především hospodářských důvodů nijaká omezení vůči osobám přistě
hovalým z ciziny, jimž bylo v rámci městské společnosti umožněno zcela
rovnoprávné postavení, ba mnohdy se přistěhovalci k úřadům ve správě měs
ta dostávali snadněji než měšťané zemsky domácího původu, což však mělo
příčiny ryze pragmatické. Navíc nebyl zcela vyjasněn vztah městského práva
k zemskému v otázkách přijímání za obyvatele, pro něž se na zemském právu
vymezila od konce 15. století přesná pravidla. 18 U obyvatel (v širokém slova
smyslu) královských měst šlo o jistou dvoustupňovost v nabývání obyvatelského práva, kterou bylo možné podle okolností vhodně využívat - nezávislými se měšťané cítili v otázkách přijímání nových členů do městské obce,
naopak zemských výsad využívali při získávání zemskodeskovního zboží, kde
uplatňovali vyšší status osob příslušejících k zemi. 19 Ač tedy právní praxe
musela do jisté míry reflektovat změny nastupující s postupným rozvojem
stavovské společnosti, nemohla překonat zásadní omezení (a současně nevýhody) dané tradiční partikularizací práva.
Na rozdíl od zemského práva tedy Brno, ale i další tři největší moravská
královská města úřadovala kromě latiny a sporadicky češtiny také v němčině.
Tato zvyklost se podle vývojových daností uplatňovala ovšem mnohdy také
v poddanských městech, zejména v okrajových oblastech, neboť v této rovině
města svazovalo povědomí spolupříslušnosti k širšímu městskému právu,
i když opět nejednotnému 20 , do něhož zásada uplatnění češtiny jako výlučné
úřední řeči pronikla jednoznačně až v unifikační kodifikaci v sedmdesátých
letech 16. století. 21 V rámci staršího městského práva, ať jižjiho- či severoně
meckého okruhu, však bohužel neznáme přesněji zvyklosti, jimiž se přijímání

Brno 1902, s. 38n. K rozvoji češtiny jako kulturního jazyka došlo ovšem již v předchoz ím období. Srov. J Mezník - L. Sulitková , Hlavní tendence národnostního vývoje českých a moravských
měst, in: Národnostní problémy v historii měst, Prostějov 1993, s. 45.
18 Srov. J Kliment , Státní občanství a národnost v českém právu do Bílé hory, in: Sborník prací
z děj in práva československého I. K 50. narozeninám prof. Jana Kaprase jeho žáci, Praha 1930,
s. 52-55. Požadavek ovládnutí češtiny se ve Vladislavském zemském zřízení pro Čechy vztahoval i na "cizozemce ke koruně přís l ušející " (tamtéž, s. 56). V Klecanda, Přijímání cizozemců na
sněmu do Čech za obyvatele, in: Sborník prací věnovaných prof. Dru. Gustavu Friedrichovi,
Praha 1931 , s. 456. F Kameníček, Zemské sněmy a sjezdy moravské, Ul. díl, Brno 1905, s. 544-545.
19 V Klecanda, Přijímání cizozemců , s. 458.
20 J. Pánek, M ěs ta v politickém systému předbělohorského českého státu, in: Česká města
v 16.- 18. století, Praha 1991 , s. 17- 20.
21 J Kliment, Státní občanství, s. 56 ;J Klik, Národnostní poměry v Čechách od válek husitských
do bitvy bělohorské, Český časopis historický (dále ČČH) 27, 1921, s. 331 ;A. Míka, Národnostní
poměry v českých zemích před třicetiletou válkou, ČsČH 20, 1972, s. 227.
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do měšťanského stavu v jednotlivých městech řídilo - včetně otázky jazykové příslušnosti -, a jak bylo vůči nim vymezeno postavení pouhých obyvatel,
o nichž víme, že měli stejnou možnost přístupu k městskému soudu (ve vlastním trestním procesu však byli poněkud znevýhodňováni). Z hlediska etnického předpokládáme u těchto osob i v období vrcholného středověku větší
možnost jejich imigrace z lokalit z bližšího okolí. Mezi měšťany se dostávaly
snadněji osoby, které již měšťanství užívaly, a to bez rozdílu, zda se jednalo
o příchozí z moravských měst či měst jiné korunní země anebo zemí cizích. 22
Ale vraťme se zpět k situaci v Brně. Střízlivé odhady procentuálního zastoupení městského obyvatelstva komunikujícího česky vůči obyvatelstvu
hovořícímu německy dospívají k názoru, že do přelomu 14. a 15. století se
podíl Čechů ve skladbě obyvatel města zvýšil na jednu třetinu 2 3, a že tedy
i Brno, byť ne příliš výrazně, zasáhla první vlna tzv. počešťování našich měst,
projevující se od druhé poloviny 14. století. 24 Tím, že v devadesátých letech
se do městské rady dostali zástupci cechů, zmírnily se rozpory mezi patriciátem a ostatními městskými vrstvami a na jejich místo nastoupily střety o hospodářské pozice mezi řemeslníky navzájem a mezi řemeslníky a obchodníky 25 ,
v nichž ovšem nebyly nijak obsaženy averze etnické. Vše nasvědčuje tomu,
že bilingvismus byl nadále natolik potřebnou součástí každodennosti, že
v městském prostředí se uvědomování odlišnosti na základě jazyka nevyskytovalo. Různorodost městského společenství podtrhovala navíc skutečnost,
že se zde usazovali také příslušníci vyšších stavů. 26
I když výzkum etnicity brněnského obyvatelstva pro sklonek středověku
nebyl zatím tak důkladný jako pro starší období, je možno konstatovat, že
němectví v Brně se za husitské revoluce spíše upevnilo 27 a že ve dvacátých
22

Ke stejnému závěru dospěl pro Olomouc J Mezník, Noví o lomoučtí měšťané v 15. sto letí,

Časopis Matice moravské (dále ČMM) 77, 1958, s. 352-353 .
23

L. Sulitková , Národnostní struktura, s. 258.
J. Mezník - L. Sulitková, Hlavní tendence, s. 45 .
25 J Mezník, Brněnský patriciát, s. 317, 336.
26 I. Hlaváček, Briinn als Residenz der Markgrafen der luxemburgischen Sekundengenitur, in:
H. Patze- W. Palavicini (edd.) , Ftirstliche Rezidenzen im Spiitmittelalterlichen Europa, Sigmaringen 1991 (Vortriige Forschungen 36), s. 372-393; T Baletka, Dvůr a kancelář moravského
markraběte Jošta (1375- 1411). Diplomní práce, Filozofická faku lta Univerzity Karlovy, Praha
1994, s. 77. Už tehdy se ovšem městská rada těmto jejich snahám bránila, neboť z takových domů
jen velmi těžko vymáhala obvyklá městská břemena . Srov. listinu markraběte Jana Jindřicha z roku
1353 III. 31 , V. Brandl, CDM VIII, Briinn 1874, s. 161- 162, č. 203. Zajímavé je ustanovení
právní knihy (M. Flodr, Právní kniha I, s. 153), že příchozí odkudkoli měli rovnocenné možnosti
projednávat své sporné záležitosti u městského soudu, jen u příliš bohatých se vyžadoval údaj
o původu "cognitio nation is".
27 J. Mezník - L. Sulitková, Hlavní tendence, s. 47.
24
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letech 15. století se v zásadě stabilizovala jazyková hranice na Moravě. Utvořila se zde uzavřená německá území Uazykové ostrovy kolem velkých měst,
okrajové oblasti), která byla potenciálním zdrojem pro oživování německé
národnosti ve městech. 28 Německý ostrov zasahoval hlouběji do vnitrozemí
právě Dyjskosvrateckým úvalem směrem k Brnu. 29
Výraznější příliv českého živlu mezi měšťany nepředpokládáme ani poté,
co Brno zakoupilo roku 1466 deblínské panství jako součást v budoucnu ještě
rozšiřovaného zemskodeskovního panství. 30 Poddaní městského statku byli
sice bezesporu jazykově Češi, zdá se ovšem, že v naznačeném dobovém společenském a právním klimatu měli spíše šanci stát se pouhými obyvateli, a to
především předměstskými 31 , nežli proniknout mezi vlastní měšťany. Jelikož
počet brněnských předměstských obyvatel se od konce 15. století v souvislosti
s hospodářským útlumem stále snižoval32 , nemohl být demografický přírůs
tek ve prospěch českého etnika příliš nápadný. Slibný náběh k hospodářské
mu rozvoji byl totiž po husitských válkách narušen konfliktem města s Jiřím
z Poděbrad a posléze česko-uherskými válkami. Ač se celkový objem řemesl
nicko-výrobní základny v posledních desetiletích 15. století nejeví být na první
pohled výrazně odlišný od stavu ve 14. století, kdy město prožívalo po všech
stránkách příznivé období, postupný hospodářský úpadek byl zjevný v počtu
řemeslných specializací, které poklesly na polovinu. 33 Symptomy ekonomického a demografického regresu nepolevovaly ani na počátku 16. století, takže
situace v Brně byla v tomto ohledu srovnatelná s vývojovými trendy v našich
královských městech obecně . Je dostatečně známou skutečností, jak nepříznivě
působily na hospodářský potenciál královských měst podnikatelské aktivity

28

L. Sulitková, Národnostní struktura, s. 264. Tam další literatura. Na posun etnické hranice ve
do vnitrozemí na severní Moravě v 16. století poukázal A. Míka, Národnostní poměry,

směru

s. 210.
29 A. Míka , Národnostní poměry, s. 211.
J Dřímal, Archiv města Brna. Průvodce po archivních fondech , Praha 1956, s. 121 .
3 1 Kvalitativní rozlišení měšťanů a obyvatel je však na základě brněnských pramenů velmi
30

obtížné, nižší právní kategorie je jednoznačněji vymezitelná jen pro předměstské obyvatele. Srov.
H. Jordán ková - L. Sulitková, Realita každodennosti a kritika faktů hromadné povahy, in: Měšťa
né, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku , Prostějov 1995.
32 Vyplývá to z rozboru berních pramenů. Srov. J Marek, Lidnatost Brna v 14. až 16. století,
BMD 2, 1960, s. 138, 143n.
33 L. Sulitková, Řemesla v Brně ve středověku , ČMM I 03, 1984, s. 80, 81. Ve výsledcích svého
výzkumu se autorka poněkud odlišuje od J Marka (Řemeslná výroba v moravských městech
v 16. století, Sborník Matice moravské 81, 1962, s. 150- 152), který neshledal retardační projevy
v hospodářském vývoji Brna natolik závažnými, aby Brno počátku 16. století nebyl nakloněn
přiřadit do kategorie měst stojících na přechodu od města řemeslnického ke spotřebnímu.
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šlechty, nerozpakující se nikterak narušovat staré výsady svých hospodářských
konkurentů .

Jen hypoteticky lze podotknout, že negativní vývojové tendence mohlo do
jisté míry umocnit rovněž vypovězení Ž idů z Brna roku 1454 34 , v jehož dů
sledku se pravděpodobně zmenšil objem nejen úvěrových , ale i obchodních
operací. Z hlediska početního představovali Židé do té doby řádově 6% brněn
ského obyvatelstva35 a v jazykové praxi vůči majoritní společnosti, tedy v užívání češtiny a němčiny, se nepochybně přizpůsobovali konkrétním situacím.
Někdy kolem poloviny 15. století se český i německý element v Brně
s největší pravděpodobností početně vyrovnaly, a to v souladu s druhou etapou počešťování českých a moravských měst , která i zde zřejmě vyvrcholila
na počátku 16. sto letP 6
Zastavme se nyní u otázky, jak početné mohlo být v absolutních číslech
zastoupení německého etnika v Brně ve středověku a raném novověku. Ve 14.
století, kdy jsou ovšem značné potíže s verifikací počtů domů vnitřního města
a předměstí , mohlo být v Brně celkem 8000 měšťanů a jiných obyvatel. 37
Precizněji vedené berní prameny pro 15. a 16. sto letí nám dovolují konstatovat, že od husitských válek v podstatě až do konce předbělohorski:h o období
zůstával počet domů ve vnitřním městě konstantní - v průměru jich bylo 480.
Naproti tomu, jak už jsme naznačily, počet domů na předměstí , jež je poměr
n ě spolehlivým indikátorem hospodářské stability města, jevil v celém období sestupnou tendenci. Ce l kově klesal také počet nájemníků . Zatímco tedy na
počátku druhé třetiny 15. století můžeme mluvit (se započtením všeho,
i neměšťanského obyvatelstva) v Brně o 6000, na konci století už jen o 5000
a v průběhu 16. století o nejvýše 4500 osobách v hradbách a na předměstP 8
V ětší je jistě poměrná nežli absolutní hodnota těchto čísel, a proto jsme se
na jejich základě pokusily stanovit alespoň relativní podíl německy mluví cích osob - od řádově 6000 ve století čtrnáctém po 2000 ve století šestnáctém.
Tyto odhady je nutno promítnout na pozadí celkové početnosti obyvatel v zemi
a v moravských městech (královských i poddanských) o b ecně . Na přelomu
Krá lem Ladislavem Pohrobkem 1454 Vll. 27; orig. AMB, SLML. V důsledku ohlasu Kapistránových dogmatických kázání byli Židé v ypovězeni i z dalších moravských královských m ěs t ,
totiž Znojma, Olomouce a Uni čova. J. DNmal a kol., Dějiny Brna I, s. 125.
35 Vycházíme z poměru počtu jim konfiskovaných domů uvnitř městských hradeb (srov. pozn. 7),
jejichž počet byl více méně konstantni - v průměru 480 .
36 J. Mezník - L. Sulitková, Národnostní struktura, s. 47.
37 J. Marek, Lidnatost Brna, s. 129.
38 Tamtéž, s. 135, 144- 147. Naše výsledky rozboru berních pramenů 14.- 16. století se od výs l edků dosažených J. Markem v tomto směru příli š neodchylují.
34
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14. a 15. století čítala Morava přibližně 950 000 obyvatel, o jedno a půl století
asi o 50 000 méně, přičemž ve městech se soustřeďovala řádově pěti
na obyvatel (s klesající tendencí), tedy nějakých 190 000- 140 000 obyvatel.
Na královská města z toho připadalo na začátku 15. století rámcově 40 000
obyvatel, na počátku novověku něco více než polovina, což bylo ovšem dáno
poklesem počtu těchto měst na pouhých šest. 39 Protože jen ve čtyřech největ
ších z moravských královských měst byl značný podíl německého etnika40 ,
při odhadu jeho celkového zastoupení v těchto městech se můžeme pohybovat v rozpětí od 20 000 po 12 000 osob pro mladší období, tedy nějakých
1,5 %. Vzaly-li bychom dále v potaz německý element v poddanských měs
tech a na venkově, jeho úhrnný objem v zemi mohl na začátku novověku stěží
přesahovat 15% 41 ; německé etnikum tak jistě nemohlo tehdy nijak výrazněji
"ohrožovat" dominantní českou národnost
Můžeme tedy zopakovat 42 , že do počáteční fáze novověké éry vstoupilo
Brno s rovnovážným zastoupením českého a německého etnika, přičemž vět
šina jeho příslušníků byla ovšem bezpochyby schopna dorozumět se v obou
jazycích. Teprve prameny následujících desetiletí, stále se druhově rozrůzňu
jící, poskytují pevnější opory pro konstatování, v jakém geografickém rámci
se realizovalo doplňování brněnského obyvatelstva ve všech jeho složkách
později

39 K těmto závěrům jsme dospěly kombinací výsledků, obsažených ve studiích: Z. Boháč, Postup osídlení a geografický vývoj českých zemí do 15. století, Historická demografie 12, 1967,
s. 59- 87; týž, Národnostní poměry v zemích české koruny v době předhusitské a do tř iceti l eté
války, in: Husitství - Renesance - Reformace I. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela,
Praha 1994, s. 123- 131; F Hoffmann , K systémové ana lýze středověkých měst, ČsČH 88, 1990,
s. 252- 276. Údaje pro mladší období nejsou bohužel zcela kompatibilní , neboť Z. Boháč je uvádí
pro polovinu 16. století a F. Hoffmann pro počátek století.
40 A. Míka , Národnostní poměry, s. 212; L. Sulitková, Národnostní struktura, s. 262.
41
Z. Boháč, Národnostní poměry, pro nastupující období bohužel souhrnný odhad procentuálního zastoupení Němců neuvádí, pro předhusitské období uvažuje o jejich 22% podílu na celkové
populaci Moravy. Víme-li, že jazyková hranice na Moravě se podstatněji n eměnila - srov. pozn.
28 - a že v mnohých městech došlo v 16. století k posunu ve prospěch české národnosti, nemohlo
být celkové procentuální zastoupení Němců na Moravě podstatněji odlišné. Srov. pozn. 42.
42 Shodujeme se tedy plně s hodnocenímJ. Klika , Národnostni poměry, s. 29 , a A. Míky, Národnostní poměry, s. 216, který však pro Čechy 16. století uvádí , že počet Němců tehdy vzrostl jak
absolutně, tak re lati vně. Srov. pozn. 41. Toto konstatováni by muselo platit pro pokročilé 16.
století, neboť vezmeme-li v potaz druhou etapu počešťování našich měst, v nichž se soustřeďova
la v rámci českých zemí mírně nadpoloviční část německého etnika, domníváme se, že odhad
Z. Bohá če (Národnostní poměry, s. 124) pro předhusitskou dobu o rozložení německého etnika
ve městech a na venkově zůstává v zásadě platný pro celý středověk i raný novověk . Naopak
zhruba do poloviny 16. století muselo dojít k mírnému vzrůstu absolutního zastoupení českého
živlu.
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a jaké vnější okolnosti ovlivňovaly jazykovou komunikaci lidí v konkrétních
situacích. Příslušníci horní městské vrstvy (radní, výčepníci, obchodníci, ale
též osoby zabývající se úvěrovými transakcemi a v neposlední řadě také zástupci městské inteligence), označovaní v soudobé terminologiijako"Herrn" 43 ,
měli své osobní kontakty v rámci širokého evropského prostoru. Ze zemí Čes
ké koruny shledáváme styky, jak obchodní tak rodinné, především s mnoha
moravskými městy (královskými i poddanskými), z nichž na předních místech stojí vazby ke královským městům Olomouci, Jihlavě a Znojmu, a dále
k městům a městečkám bližšího okolí (Hustopeče, Židlochovice, Tišnov)
a oblastí střední Moravy (Slavkov, Vyškov, Prostějov, Přerov). Z jiných korunních zemí figurují v těchto kontaktech, ovšem ne příliš frekventovaných,
přední česká královská města (pražská města, Plzeň, České Budějovice, Litoměřice) a ze Slezska především Vratislav. Obchodní styky začínaly na východě s Uhrami (Buda, Trnava, Bratislava), kde se realizoval hlavně obchod se
suknem, klobouky a dobytkem, a pokračovaly zvláště intenzivními kontakty
s rakouskými zeměmi (Vídeň , Křemže, Stein, Steyr, Linec), dále Podunajím
s německými zeměmi (především s Pasovem, Řeznem, Augsburgem, Norimberkem a Frankfurtem) s odbočkou do Švýcarska (Sankt Gallen) anebo ve
směru přes Korutany do severní ltálie. 44 V těchto geografických směrech pře
važovalo jako obchodní artikl kramářské zboží (včetně knih a papíru), v podunajském obchodě přistupovaly navíc základní suroviny (sůl, salpetr, měď,
železo) a výrobky z nich.
I když přímé doklady o tom, že se některý z měšťanů evropských měst
usadil v Brně, jsou poměrně sporadické, potenciálně tato možnost existovala
ajist5 ji mnozí využívali, zvláště víme-li, jak dynamické byly obměny majetkové držby měšťanů. Nejen že průměrná doba držby domu ve městě nepřesa
hovala ll let 45, ale časté byly i případy držby domů ve více městech současně. 46
H. Jordánková - L. Sulitková , Brněnská městská kancelář v předbělohorském období. (Prosopografická a diplomatická studie), Sborník archivních prací 45, 1995, s. 453.
44 H. Jordán ková - L. Sulitková, Hospodářské a kulturní styky královského města Brna s Dolními Rakousy v před bělohorském období, in: A. Komlosyová - V Bůžek - F Svátek (edd.), Kultury
na hranici, Waidhofen an der Thaya 1995, s. 114.
45 L. Sulitková, Ke kritice pramenů hromadné povahy k dějinám měst v 16. století (na příkladu
Brna), ČMM 105, 1986, s. 291. Kniha přijímání měšťanů (AMB , rkp. 2769) z let 1559- 1619
neuvádí bohužel jejich původ důsledně, přičemž navíc od přelomu 16. a 17. století dochází ke
zkreslení v tom smyslu, že úřední schválení k usazení se ve městě získávali téměř výlučně přícho
zí z katolicky orientovaných zemí. Pro seriózní bádání jsou zcela nepoužitelné závěry publikované ve studii: H. Reutter, Drei Jahrhunderte Brunner Burgertum 1559- 1843, Brunn 1942 (im Auftrag
der Deutschen Gesellschaft flir Wissenschaft und Volkstumforschung im Miihren ). Srov. též.
pozn. 55.
43
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Naznačené skutečnosti dávají tušit, že ať již zástupci vyšší měšťanské vrstvy
byli rodem odkudkoli, ve styku s cizinou (a asi též se Slezskem) jim dorozumívací řečí byla zřejmě němčina (kromě latiny u vzdělanců), přičemž nemů
žeme vyloučit, že by se obchodníci, zaměření na Franky a Norimberk, ve
svých obchodních kontaktech nesetkávali z druhé strany též s partnery ovládajícími češtinuY
Osoby, které se dostaly do rady a dalších správních městských úřadů, musely kromě latiny 48 ovládat jak němčinu, tak i češtinu, která se v úřadování
města uplatňovala v intencích zemských norem především v záležitostech
"pro foro extemo", tedy v korespondenci s orgány zemské správy a s panovnickou kanceláří a taktéž s mnohými příslušníky vyšších stavů. 49 V delegacích vyslanců města na zemské sněmy, jejichž složení se pravidelně obměňo
valo (a na přelomu 16. a 17. století tvořilo tyto delegace nejčastěji 6 osob ) 50 ,
nacházíme sice především nositele německých jmen, tito lidé se ovšem jistě
bez dobré znalosti češtiny neobešli, neboť veškerá jednáni na zemské úrovni
se odbývala v češtině. 5 1 Podobně tomu bylo i v případě účasti městských zástupců na jednáních zemského soudu.
Zatímco v korespondenci s královskými městy moravskými navzájem
v běžných záležitostech jednoznačně převažovala němčina, ve věcech veřej
ných byla podle zemských zvyklostí dávána přednost češtině. 52 Větší zastoupení nacházela čeština také při vyřizování agendy městského soudu z pozice
vyššího práva pro jednotlivé lokality brněnského právního okruhu 53, méně

Zde si ovšem nejsme jisty, zda se jejich držitelé museli v jednom z měst vzdát měšťanského
stavu. Ve výjimečných případech jsme schopny doložit, že docházelo i ke zproštění měšťanství.
Srov. též V. Burian, Vývoj náboženských poměrů v Brně 1570- 1618, Brno 1948, s. 56. Zároveň
ovšem víme, že domy v městském intravilánu běžně v té době zakupovali i neměšťané . H. Jordánková - L. Sulitková, Real ita každodennosti, v tisku.
47 Existují doklady o českých učebnicích pro obchodníky z Norimberka. Srov. M Bohatcová,
Jaká věda? Knihověda, Lidové noviny 1992, ll . 6., příloha.
48 H. Jordánková - L. Sulitková, Brněnská městská kancelář, s. 429 a pozn. 75 tamtéž.
49 Tamtéž, s. 480.
50 Sněmovních jednání se účastnili jen zástupci čtyř nejvýznamnějších královských měst , tedy
Olomouce, Brna, Jihlavy a Znojma. J. Válka , Přehled dějin Moravy. II. Stavovská Morava
(1440- 1620), scriptum, Praha 1987, s. 148- 149; týž, Morava reformace, renesance a baroka,
Praha 1995, s. 43; H. Jordán ková - L. Sulitková, Předbělohorské soudy na Moravě a královské
m ěsto Brno, Č MM 113 , 1994, s. 239- 240.
5 1 F Kameníček, Zemské sněmy III, s. 289. Také na shromážděních velké obce se zásadní dokumenty předkládaly i v německých překladech . V. Burian, Vývoj, s. 56.
52 F Hrubý, Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou, ČČH 41 , 1935, s. 248- 250.
53 H. Jordán ková - L. Sulitková, Brněnská městská kance lář, s. 30 I;/. Štarha, Okruh brněnské
ho městského práva, in: Brno mezi městy střední Evropy, Brno 1983 , s. 15 8- 166.
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pak již v civilních a trestních záležitostech vlastních městských obyvatel. Tuto
uzanci přitom vyžadovala Koldínova kodifikace městských práv, o níž jsme
prokazovaly na jiném místě 54 , že v praxi brněnského městského soudu byla
respektována již koncem 16. století, a nikoliv až na sklonku století následujícího. V soukroměprávních záležitostech nebylo možno vystopovat žádnou
zákonitost, podle níž by se užití toho kterého jazyka řídilo - táž osoba např.
korespondovala německy, ale poslední vůli pořídila v němčině, a naopak. Tato
konstatování se týkají stejnou měrou jak městské honorace, tak ostatních
měšťanů , většinou řemeslníků .

Zvážíme-li, odkud pocházeli tovaryši, pracující u mistrů různých brněn
ských řemesel, z nichž ji stě alespoň někteří se posléze usadili v Brně 55 , pak
před našima očima vyvstává obraz vskutku internacionální spo le čnosti. Jako
místa původu tovaryšů figurují jak četná města německá (v širokém geografickém rozptylu od Miinsteru, Hildesheimu, Braunschweigu, Augsburgu,
Mnichova a Norimberka přes Gothu, Lipsko a Magdeburg po Štětín), tak rakouská (Vídeň , Huttenberg v Korutanech) a dále města italská (Florencie) či
polská (Poznaň , Varšava), zatímco méně jsou zastoupeny lokality vedlejších
zemí České koruny (Vratislav, Svídnice) či zemí v lenním svazku (Lehnice)
a vlastních Čech. 56 Záleželo tedy nepochybně na schopnostech a přizpůsobi
vosti každého jedince, jakým jazykem (nářečím) se v brněnském prostředí
dorozumíval, zvláště setkali-li se u jednoho mistra tovaryši z různých končin
(např. z Lipska, Magdeburgu a Prahy). 57 Z naznačeného ovšem zároveň vyplývá, že tendence ke komunikaci v němčině musela být silnější.
Naproti tomu dorozumívacím jazykem obyvatel předměstí a obyvatel mimobrněnských byla ve větší míře čeština . Usuzujeme tak na základě výše
uvedené prokazatelné českosti brněnského zemskodeskovního panství, ale i na
základě skutečnosti, že jejich výpovědi před městským soudem zaznamenávají městské knihy častěji v češtině , což ovšem jistě nebylo projevem uvědo
mělého vztahu uvedených osob k jazyku a národu. Mnohem spíše lze před
pokládat, že byli schopni dorozumívat se jen v jednom jazyce (nářečí). Tomuto
H. Jordánková - L. Sulitková , Předbělohorské soudy, s. 24 7.
Jednak měli reálnou možnost stát se zdejšími mistry, a jednak jsme zjistily též městské , nikoli
jen předměstské domy v drženi tovaryšů. Např. AMB, rkp. 1769, fo!. 158r, 1794, ff. !51 v- 152r.
Srov. též pozn. 45.
56 Zmínky o původů tovaryšů jsme musely čerpat z nahodilých zpráv městských knih, nejčastěji
soudních, je1ikož pouhé dvě zachované knihy přípovědí učňů z konce 16. století (cechu zedníků
a kameníků, AMB , fondE I, in v. č. I a bednářů E 4, inv. č. I) původ tovaryšů neuvádějí. V tomto
kontextu nepřekvapí , že jsme nezachytily žádného tovaryše z Moravy.
57 Např. AMB, rkp. 1798, fol. 6r.
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předpokladu nasvědčuje zjištění,

že geografický rámec, v němž se tito lidé
setkávali a v němž nacházeli své životní partnery, byl nesrovnatelně užší
a omezoval se v zásadě na nejbližší panstvP 8 Lze ovšem počítat s tím, že
předměstští obyvatelé měli kontakt i s němčinou, neboť mnozí byli v období
nastupující rekatolizace na přelomu století účastni na německých protestantských bohoslužbách v předměstské Pekařské ulici. 59
Německý element byl koncem první čtvrtiny a potom pravděpodobně od
sklonku 16. století poněkud posílen tím, že v městském okrsku, možná v okolí předměstské ulice zvané Hutterova, se usadili novokřtěnci. 60 Početní sílu
jejich komunity sice nedokážeme odhadnout, je však jisté, že byli obávanou
hospodářskou konkurencí pro některé z městských živností a že k tomuto
vyznání inklinoval na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 16. století i jeden
z bývalých předních městských soudních písařů . 61
Naopak velmi početná byla od poslední čtvrtiny 16. století italská (vlašská)
komunita v Brně, jíž se dosud nedostalo soustředěnější badatelské pozornosti.
Excerpcí městských knih jsme v období od sedmdesátých let 16. století 62 do
dvacátých let 17. století zjistily devadesát Italů (hlavně ze severní Itálie) jak
stavebních profesí (kameníci, zedníci, sochaři), tak také malířů, obchodníků
a kramářů, z nichž někteří patřili k městské elitě, neboť zároveň provozovali
výčepnickou živnost. Zatímco někteří se v Brně řádně usadili jako měšťané,
jiní, ač zde zakoupili purkrechtní nemovitosti, do stavu městské obce nebyli
oficiálně přijati. To ovšem, jak vyplývá z rozboru brněnských pramenů, nebylo
Výmluvným svědectvím jsou časté žádosti ze strany města o propuštění poddaných z jiných
panství, nejčastěji za účelem sňatku , do města a naopak rovněž četné výhosty vlastním městským
poddaným a předměstským obyvatelům . Na rozdílnou intenzitu národního povědomí v různých
vrstvách městské společnosti upozorniljižA. Mika, Národnostní poměry, s. 228.
59 V Burian, Vývoj, s. 58.
60 Jméno ulice může být ovšem odvozeno podle "Hutera", čili hrázného (a rybník v blízkosti
skutečně byl), anebo od osobního jména měšťana, majícího v těchto místech pozemky. Srov.
M Flodrová - B. Ga/asovská - J. Vodička , Seznam ulic města Brna s vývojem jejich pojmenování , Brno 1984, s. 220. Na přítomnost novokřtěnců v Brně upozorni lF Kameniček, Zemské sněmy
III, s. 468-469. Srov. též B. Novotný, Hromadný nález ze 16. století v Brně , in: Prameny moravské archeologie I, 1959, s. 23. Na hospodářskou konkurenci "křtěnců " poukazovala obec roku
1594 (V Burian, Vývoj , s. 25), roku 1604 si stěžovali lazebníci a barb íři, že se u novokřtěnců léčí
mnoho měšťanů. AMB, rkp . 7330, fol. 22v. J. Dřímal, Kroniky a pamětní knihy městských písařů brněnských v době předbělohorské, BMD 2, 1960, s. 123. Roku I 613 žádalo město kardinála
Ditrichštejna, aby při stavbě svého městského paláce nevyužíval novokřtěnských tesařů (AMB ,
rkp. 91 , ff. 283v- 285r), kteří se zřejmě v Brně zdržova li.
61 H. Jordánková - L. Su/itková , Brněnská městská kancelář, s. 357- 361.
62 Excerpta městských knih týkající se stavebn ích řemeslníků byla poskytnuta P. Kroupovi . Srov.
P Kroupa - J. L. Bílý, Brněnští sochaři , kameníci a zedníci v letech 1570- 1620, Brno 1987.
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v dobové atmosféře nijak výjimečné. 63 Motivace jejich pobytu ve městě je
zřejmá z jejich profesního zaměření. Mezi stavebními řemeslníky, pracujícími na přestavbách brněnských domů v módnim renesančním stylu, se uplatnili jak cechovní, tak necechovní mistři a tovaryši .64 Nutno podotknout, že objednavateli stavebních úprav byli v mnohem větší míře měšťané nežli ve městě
usedlí šlechtici. Po stránce jazykové se Italové přizpůsobovali jak němčině
(tato část převažovala), tak také češtině 6 5 , po stránce náboženské posilovali
tábor katolíků i protestantů. 67
Z jiných národností nacházíme v téže době v Brně jen jednotlivce, ať jsou
to Nizozemci (obchodníci, lékárník, tkadlec, malíř) 68 , nebo francouzský, španělský a švýcarský obchodník. 69 Se Židy, jak jsme naznačily, se v tomto období již nemůžeme setkat jako s obyvateli města , nicméně zájem o trhy je
zřejmě vedl k tomu, že se příležitostně usazovali alespoň na předměstí (nejspíše ve směru na Křenovou ulici, kde měli k dispozici ubytovací hostinec
i v následujících stoletích) 70 a využívali židovské lázně. 71
63

H. Jordán ková - L. Sulitková, Realita každodennosti , v tisku.
H. Jordán ková - L. Sulitková , Hlavní tendence brněnské řemeslné výroby od počátku města
do zániku cechovních sdružení, BMD 12, 1994, s. 23 a pozn. 116 a 117 na s. 34. Pro zajímavost
dodáváme, že v letech 1618- 1620 se v Brně zakoupil bývalý císařský stavitel Giovani Maria
Philippi. P. Kroupa - J. L. Bílý, Brněn ští sochaři, s. 119- 122.
6S Pro Italy kázali jezuité zprvu italsky (V. Burian, Vývoj , s. 13), později se Italové při způsobo
vali buď němčině (zřejmě větší část) nebo češtině. Příkladem počeštělého Itala, který činí poslední poří zení v češtině , může být např. Štěpán Bernart (AMB, rkp. 51 , ff. 600v- 602r) či Marek
Spampato, jinak jeden ze svědků Bernartovy závěti , jemuž městská rada vystavila roku 1618
český překlad jistého nekonkretizovaného dokumentu, a to nepochybně na jeho vlastní žádost.
Jak je obtížné určovat jednoznačně "národnost" určitých osob, můžeme demonstrovat na příkla
du, že matkou synů Zieroltových, jejichž jméno by navozovalo představu německé národnosti ,
byla Italka Uršula Gabriová, sestra význačných zednických mistrů. Srov. též pozn. 67.
66 Roku 1592 byla původně jen pro italské řemeslníky a kupce založena mariánská kongregace
Zvěstování Panny Marie. V. Burian, Vývoj , s. 13.
67 J. Polišenský, Brněnské motivy ve světových dějinách , in: Forum Brunense 1988, s. 48. Je
zajímavé, že italští protestanti, zřejmě vzhledem ke své náboženské orientaci, projevovali zájem
též o české knihy.
68 Obchodník Jakub z Ach tu, Dietrich Moll (obchodník), nejmenovaný kloboučník Nyderlander,
dále výrobce plátna Jan Habicht, lékárník Jeroným Schwender, malíř Filip Femand. Za "kacíře"
Jakuba z Achtu, vězněného pro poblouznění ve víře na Pražském hradě, se zaručoval dvorní
malíř Bartoloměj Spranger. V. Burian , Vývoj , s. 30.
69 "Franzos" Jean Batista /Lumaga!, Joan Otschoa "spanyer" (obchodník se suknem), Georg
Stramanz "handelsmann aus der Schweiz".
70 B. M Trapp, Geschichte der jildischen Garkilche in Brilnn, rkp. v knihovně AMB , list 4nn.
Koldínův zákoník definuje Židy jako osoby se sníženou právní způsobilostí. K. Malý, K někte
rým obecným otázkám trestního práva městského v 16. století v Čechách , in: Městské právo
v 16.- 18 . století v Evropě, Praha 1982, s. 307.
64

50

H. Jordánková- L. Sulitková, Etnická příslušnost obyvatel Brna

Jen velmi skromné zmínky jsou k dispozici o tzv. okrajových společen
ských vrstvách, tedy o těch osobách, které nepožívaly cti a byly nuceny se
živit žebrotou a jinými způsoby, většinové společenství obtěžujícími. Proti
nim, podobně jako proti Cikánům, směřovala usnesení zemských sněmů, která
jim zamezovala pobyt v zemi. 72 V Brně lze spatřovat úsilí o získání určitého
přehledu o stavu migrujícího obyvatelstva, jehož jakousi základní evidenci
obstarávali nepochybně hejtmané městských a předměstských čtvrtí, v naří
zení o kontrole počtu podruhů konšely. 73
Přestože tedy na první dojem, jak zaznamenal rovněž dobový kazatel, budila městská společnost dojem spíše německý?\ nemůžeme tomuto ojedině
lému svědectví bezvýhradně přikládat váhu, neboť stále musíme mít na paměti
zmíněnou otevřenost této společnosti a nezbytnost vyrovnávat se v jazykových
otázkách se zásadami platnými pro vyšší zemské stavy. Přední městští písaři
museli být znalí stejnou měrou (kromě latiny) češtiny i němčiny 75 , a rovněž
ve farním kostele, k němuž měla městská rada podací právo 76 , působili současně jak německý, tak český kazatel. 77 Bilingvní charakter městského spoJe71 V brněnských městských knihách nacházíme sporadicky zmínky o židovském lazebníkovi
(,juden pader") v Židovské lázni ("in der juden stuben") - např. AMB, rkps. 1771 , ff. 6r, 137r,
l47v, 1772, fol. 143v.
72 F Kameníček, Zemské sněmy III, s. 252- 254,547. K rokům 1578 a 1602 víme, že byli z Brna
předvedeni k zemskému právu do Olomouce; v prvním případě se jím přičítalo , že zakládal i
požáry. AMB, knihovna Mitrovského, rkp. A 1/ llb, fol. , rkp. 475, fol. 13v.
73 AMB, rkp. 7330, fol. 22v.
74 Jezuita P. Alexander Hiiller, pověřený kazatelským úřadem ve farnim kostele sv. Jakuba, poznamenal po svém osmiletém působení roku 1578: "V tomto velíkém městě mluví moravsky jen
asi tisíc obyvatel." J. Koláček, 200 let jezuitů v Brně, in: Morava a Brno na sklonku třicetileté
války, Brno 1995, s. 252- 277. Přestože jazyk moravský znamenal totéž co český (v pojetí Jana
Blahoslava je čeština "dialektem, jímž mluví Češi, Moravané a Slezáci", viz Gramatíka česká
Jana Blahoslava, ed. M. Čejka - D. Šlosar - J. Nechutová, Spisy Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, č. 285, 1995, s. 368, 370-371), existovalo na Moravě zejména u šlechty v 16. století
vysoké povědomí zemské sounáležitosti a převažovaly tendence odcizující Moravany Čechům.
Existovaly však i tendence opačné a mnozí vzdě l anci , žijící na Moravě, nazývali svůj jazyk čes
kým. J Mezník, Dějiny národu českého v Moravě (Nárys vývoje národního vědomí na Moravě
do poloviny 19. století), ČČH 88, 1990, s. 47-48.
75 Pro neznalost češtiny byl jeden z radních písařů - KryštofPitzer - zakrátko z městských služeb propuštěn. H. Jordánková - L. Sulitková , Brněnská městská kancelář, s. 320. Do dobových
pamětí zapisovali radní písaři v latině, němčině i češtině. Srov. J Dřímal, Kroniky, s. 82- 124
(I. část); týž, BMD 3, 1961 , s. 93- 108 (II. část).
76 Od roku 1525. AMB, SLML, 1525 VII. 13.
77 Jejich platy uvádějí rej střiky beneficiátních počtů. AMB, rkps. 188- 203. Také svod brněnské
ho městského práva se dočkal dříve překladu českého nežli německého. Český překlad existoval
nepochybně již k roku 1598 (AMB, rkp. 467, fol. lOv), s největší pravděpodobností jej lze ztotožnit s dochovaným exemplářem, vřazovaným do konce 16. století (AMB, rkp. 6). Roku 1601 se
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čenství posiloval také odchod (respektive peregrinace) za vyšším vzděláním ,
realizující se jak v rámci německých zemí, tak také na domácích učilištích.
Zatímco do poloviny 16. století dávali synové brněnských měšťanů přednost
spádově nejbližší vídeňské univerzitě, sílil později zájem na jedné straně
o evangelické univerzity luterského a kalvínského směru (Vitemberk, Lipsko, Basilej) a na straně druhé o domácí jezuitské akademie v Olomouci a.Praze.
Na pražské utrakvistické univerzitě ovšem nestudoval v celém předbělohor
ském období ani jeden zájemce z Brna.78 Po stránce sociální převažoval zájem o vyšší stupeň vzdělání (nezakončený ovšem zdaleka vždy dosažením
vyššího gradu) mezi příslušníky širší městské obce nad zájmem z užšího patricijského okruhu. Poměrně značnou, snad až 50% obecnou gramotnost
zajišťovala pak kromě latinské městské školy také soukromá německá škola79
a evangelické školy na předměstí. Už tato konstatování naznačují , že konfesní příslušnost prostupovala bez ohledu na etnicitu napříč všemi vrstvami měst
ské společnosti, jejíž evangelické složky, zdá se, spěly na přelomu 16. a 17.
století k synkretismu, v tzv. dolním brněnském kraji, do něhož Brno náleželo,
tehdy ne obvyklému. 80 V souvislosti s vystupňovaným rekatolizačním nátlakem ze strany dvora a olomouckého biskupa od přelomu století, kdy město
bylo povinováno nejen prověřovat původ nově příchozích, ale do svého správního orgánu dosazovat jen věrné katolíky, případně konvertity, můžeme sledovat i jisté rozštěpení v otázkách právní subalternosti. Zatímco evangelíci se
utíkali se svými problémy k zemskému právu prostřednictvím zemského
městská rada usnesla, že dá přeložit "municipál" do němčiny (F Šujan, Dějepis města Brna, 2.
vyd. , Brno 1928, s. 249). Ačko li roku 1605 zaň mistru Filipovi Fabriciovi zaplatila 50 dukátů
(AMB , rkp. 481 , fo!. 20v), překlad nebyl dohotoven ještě roku 1609 (AMB, rkp . 89, ff. 542rv).
Proto seF Hoffmann, Brněnské městské právo, in: Brno mezi městy střední Evropy, Brno 1979,
s. 167 a pozn. 40 na s. 177, domnívá, že vůbec nebyl realizován. Srov. J. Dřímal a kol, Dějiny I,
s. 130.
78 H Jordánková - L Sulitková , Brněnská městská kancelář, s. 4 76.
79 Tamtéž, s. 473-474. Někteří němečtí písaři zři zovali však školy katolické orientace. F Kameníček, Zemské sněmy m, s. 286. Luterský vliv zasahoval i městskou školu u sv. Jakuba. V. Burian,
Vývoj , s. 16-18. Kromě toho v Brně působili i podomáčtí nekatoličtí učitelé . F Kameníček, Zemské sněmy III, s. 263 . Pod vedením absolventa vitemberské univerzity Vavřince Cirklera studoval
v Brně čtyři roky Karel st ze Žerotína. G. Chaloupka, Karel starší ze Žerotína, Časopis Moravského muzea, vědy spo l ečenské, 71, 1986, s. 184. Domácím učitelem byl pravděpodobně i další
odchovanec vitemberského učiliště , mistr Jiří Mikuláš Brněnský, kterého jsme nezaznamenaly
ani mezi učiteli městské, ani soukromé německé školy. Knihopis českých a slovenských tisků od
doby nejstarší až do konce 18. století. Díl li J část lL, red. Zdeněk Tobolka, Praha 1941 , s. 174-175,
č. 1300.
8 F Hrubý, Luterství, ČČH41 , 193 5, s. 15- 34. Luterské a kalvínské vyučování a bohoslužby se
realizovaly v předměstské ulici Pekařské, v domě náležejícím šlechtici Ondřeji mL z Puchheimu
a zvaném Lochmperk. Srov. V. Burian, Vývoj , s. 53.
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hejtmana, instančně správný postup zachovávali katolíci uznáváním autority
zemského podkomořího a návazně panovnické kanceláře, což ovšem, jak jsme
prokazovaly na jiném místě, působilo v každodenním životě značné problémy.81 Lze dokonce říci, že město přicházelo o značnou část své autonomie,
neboť jako vykonavatel rekatolizačních opatření si podkomoří uzurpoval právo kontroly různých městských účtů 82 , nemluvě o tom, že zatvrzelé jedince,
odmítající náboženskou konverzi, mohlo město zbavit jejich měšťanského
stavu a tak z nich učinit obyvatele nižší kategorie. 83
Společenství brněnských měšťanů a obyvatel se v posledních desetiletích
16. a na počátku 17. století muselo vyrovnávat se stále se zhoršujícími hospodářskými podmínkami. Město bylo sužováno navíc, oproti běžným povinnostem vůči panovnické komoře, různými "válečnými pomocemi" na zvyšující
se výdaje v protitureckých válkách, včetně ručitelství panovníkovi (mnohdy
kolektivního s ostatními královskými městy) za velké sumy, poskytnuté movitými osobami na vojenský "mustruňk". Ani městské statky nevynášely
mnoho a v tržních vazbách vystupovala konkurence podnikatelské šlechty. 84
Není divu, že představitelé města si častěji stěžovali, že město je chudé a že se
zhoršují možnosti obživy jeho obyvatel. 85 Jistě zcela oprávněně poukazovali
v období represivních opatření proti jinověrcům na skutečnost, že tato opatře
ní odradí vandrovní tovaryše z protestantských zemí. Pokud by tato opatření
byla prováděna důsledně, čemuž se, jak víme, město bránilo i při přijímání
nových měšťanů do svazku obce, znamenalo by to další ochromení hospodář
ského potenciálu města. 8 6
Rozbor brněnských městských knih předbělohorského období 87 je výmluvným

81 H. Jordán ková ~ L. Sulitková , Předbělohorské soudy, s. 241 - 242.
82 H. Jordán ková - L. Sulitková , Vztahy královského města , zemské obce a panovnického dvora
na příkladu Brna v 16. a 17. století, in : XXIII. Mikulovské sympozium 1993, Brno 1995, s. 186
a pozn. 16 na s. 189.
83 V Burian, Vývoj, s. 56.
84 H. Jordánková - L. Sulitková , Předbělohorské soudy, s. 243- 249; Jiří Jirásek, Venkovské
statky města Brna před Bílou horou. Příspěvek k hospodaření královských měst, BMD 4, 1962,
s. 187- 194.
85 Např. AMB, rkp. 83, ff. l57v- l59r. H. Jordánková - L. Sulitková , Realita každodennosti,
v tisku; V Burian, Vývoj, s. 23 .
86 Srov. pozn. 84. Podrobné analýze jsme podrobily knihu přijímání měšťanů z let 1559- 1619
(AMB, rkp. 2769). Zvýšená přísnost v prověřování původu osob, které žádaly o přijetí do měst
ské obce, se projevovala v prvních letech 17. století.
87 Tato zjištění vyplývají z našeho rejstříkování tzv. kop iářů městské korespondence a dalších
městem vystavených písemností a z několika diplomových prací, zabývajících se hloubkovým
rozborem těchto městských knih z předběloborské doby. Viz H. Jordánková - L. Sulitková, Brněnská městská kancelář, pozn. 29 na s. 297, kde je souhrnný výčet těchto prací.
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důkazem, že přednostním zájmem otců města bylo uchránit jeho životaschopnost v ekonomickém ohledu, zatímco v otázkách nábožensko-politických se
snažili setrvávat na vcelku neutrální pozici, nebyli-li ovšem k zásadnějším
stanoviskům donuceni vnějším tlakem. V životě jednotlivců měly ovšem konfesionální otázky zásadní význam. Oddělovaly navzájem příbuzné a osoby
komunikující týmž jazykem, zatímco příslušníky různých etnik naopak spojovaly. Příklon k luterství, na Moravě v předbělohorském období zasahujícímu větší část obyvatelstva88 , sice snímal z jeho vyznavačů odium kacířství,
kdysi synonymního s utrakvistickými Čechy, přispěl však nepochybně k postupné, možno říci nezáměrné germanizaci. 89 Noví příchozí rozdílného půvo
du, především ale z německy mluvících zemí, doplňovali usedlé, domácí obyvatelstvo, jehož značnou část v královském městě Brně sice již dříve tvořili
Němci, ovšem Němci naturalizovaní a v teritoriálním smyslu čeští , neboť jejich svrchovaným pánem byl český panovník (na Moravě z titulu moravského
markraběte) . Prvotní motivací k migraci na značné vzdálenosti byly u růz
ných cizinců důvody ekonomické a tedy existenční. Jejich usazování v Brně
vyrovnávalo nepochybné populační ztráty, způsobované hlavně častými morovými epidemiemi.90
Nebudeme tedy asi daleko pravdy, budeme-li Brno v letech bezprostředně
předcházejících bělohorské tragédii považovat za město , v němž větší část
obyvatel považovala za přirozenější komunikaci v německém jazyce. Naznačená- zdá se že bezproblémová- koexistence, v níž německý prvek byl nepřetržitě a dlouhodobě přítomen, nemohla zde tedy, jako v některých jiných
městech s pouze menšinovým německým obyvatelstvem, vést k národně sebeuvědomovacímu procesu českého etnika. Je proto pochopitelné, že v takových podmínkách nemohly doznat sluchu jazykové požadavky vyšších stavů,
formulované při přijetí nového panovníka91 , od něhož se rovněž očekával
mírnější postoj v otázkách náboženských.

F Hrubý, Luterství, ČČH 40, 1934, s. 281 - 300.
F Hrubý, Luterství, ČČH 41 , 1935, s. 248.
90 V dosavadní historiografii, jejíž přehled není možno na tomto místě uvádět, se objevily údaje
o morových epidemiích v delším časovém odstupu, tedy nepochybně těch, které zanechaly výraznější stopy na stavu brněnské populace (k letům 1571, 1572, 1583, 1584, 1597, 1604). Excerpce
městských knih však dovoluje konstatovat, že menší epidemie se dostavovaly mnohem častěji,
někdy dokonce každým rokem, neboť v městských finančních knihách jsou opakovaně zmiňová
ny léčebné prostředky, "infectierte Personen", "bose Luft" a "alte Pestilenzordnung" . V průběhu
epidemie roku 1600 ustavili zemští stavové ve snaze zvýšit účinnost léčby čtyři zemské lékaře.
F V Peřinka , O moravských zemských lékařích, Praha 1917, s. 90.
91 F Kameníček, Zemské sněmy I, s. 119n.;J Klik, Národnostní poměry, s. 342;A. Míka, Národnostní poměry, s. 221 , 223.
88
89
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Už výše jsme zmiňovaly rovněž přítomnost příslušníků vyšších stavů ve
zde drželi v předbělohorském období v jedné časové vrstvě vždy
alespoň 70 domů v městském intravilánu (tedy řádově sedminu všech měst
ských domů). I když zdaleka ne všichni zde pobývali dlouhodoběji (mnozí
z drobných š lechticů se navíc zdržovali v brněnských domech v nájmu)
a o všech se také nedá říci, že by bez potíží ovládali češtinu 92 , lze přece mít zato,
že šlechtici poněkud posilovali - též prostřednictvím svého služebnictva český element ve městě . Nelze také zapomínat, že v Brně byli od samého
počátku jeho existence přítomní členové různých církevních řádů, postupně
stále četnějších a v sedmdesátých letech 16. století rozhojněných jezuity, kterým se zde zakrátko podařilo vybudovat noviciát a dobře fungující gymnázium. Sledování, do jaké míry mohli jak oni, tak příslušníci jiných řádů působit
na věřící po stránce jazykové, by si ovšem vyžadovalo další specializované
studium. Jelikož však i oni byli svým způsobem součástí městského života,
považovaly jsme za nutné tento problém alespoň nastínit.
V souvislosti s dovršováním procesu uzavírání se stavů navzájem byla na
zemském právu, jak už jsme rovněž okrajově uvedly, stanovena poměrně přísná
pravidla pro přijímání cizinců do země, aby se tito případně mohli stát jejími
obyvateli jako "cizozemci ke koruně příslušející". 93 Poněvadž město mělo
nadále výsostné právo rozhodovat ve své kompetenci o přijímání nových osob
za své obyvatele, mohli se zde zakupovat mnozí cizinci i přesto, že v Koldínově městském zákoníku byl prodej domu cizinci sankcionován. 94 V brněn
ské soudní praxi jsme v tomto směru neseznaly žádná omezení, pouze s nástupem rekatolizace začali být příchozí prověřováni podle míst svého původu,
to ovšem z důvodů náboženských. Vyznívala-li ustanovení zemského právav tom smyslu, že cizozemci se mohli zakupovat v zemi až po získání obyvatelského práva v ní 95 , v praxi tato zásada nebyla uplatňována tak striktně,
a pokud ano, dotýkala se zřejmě pouze vyšších stavů . Naproti tomu osoby
městě, kteří

J Válka, Morava, s. 47-48 ; K Stloukal, Akta o volbě a jmenování nejvyšších úředníků moravských z počátku XVJI. století , in: Sborník prací věnovaných prof. Dru. Gustavu Friedrichovi,
Praha 1931 , s. 400.
93 J Kliment, Státní občanství, s. 54.
94 K Malý, K některým obecným otázkám, s. 309.
95 F Kameniček, Zemské sněmy III, s. ll Oa 116; H. Jordánková - L. Sulitková, Šlechta v královském městě Brně v předbělohorském období, in: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenč
ních městech raného novověku, Prostějov 1995 . Usnesení českého zemského sněmu z roku 1575
tuto podmínku vztahovalo i na cizozemce-měšťany; V Klecanda , Přijímání cizozemců , s. 457;
J Kliment, Státní občanství , s. 55 . Tato nařízení byla ale v praxi často obcházena. V Klecanda,
Zakupování cizozemců v Čechách bez práva obyvatelského (Příspěvek k dějinám inkolátu před
OZZ), Časopis archivní školy 3, 1926, s. 72-76.
92
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neurozené, ovšem přijaté do městské obce 96 , měly jako měšťané královského
města, které jako "právnická osoba" reprezentovalo nejnižší ze čtyřech svobodných stavů na Moravě, možnost proniknout i samy za sebe do zemské
obce ("přiznat se k zemi") 97 a získat tak zemskodeskovní majetek. Sněmovní
usnesení umožňovala totiž získání inkolátu nejen osobám šlechtickým, ale
také z osobám z městského stavu. 98 Takové osoby se tedy v rozporu s výše
uvedenou zásadou dříve usadily a zakoupily ve městě a teprve poté mohly
aspirovat na získání inkolátu jako vyšší kvality obyvatelského práva. Protože
si je již dříve "prověřilo" město , mohly dokonce obcházet jinak dosti nekompromisně vyžadovanou podmínku znalosti či alespoň příslibu osvojení si čes 
kého jazyka.
Pokud ovšem tito lidé inkolát nezískali, těšili se z právního statu měšťana 
tedy vlastně nižšího stupně obyvatelského práva. Pronikli-li navíc mezi měst
skou honoraci, neměli nijaká omezení v získávání a zastávání úřadů na měst
ské úrovni. Všem měšťanům obecně, majícím zajištěnu rovnost před měst
ským soudem 99 , byla pak dána možnost svobodného provozování živnosti.
Domníváme se, že míra existenčních možností a tedy společenského zařazení
byla v úzké souvztažnosti s mírou právního vědomi a že tyto danosti byly
v každodenním životě měšťanů daleko důležitější než otázky možného rozlišování členů obce podle toho, jakým jazykem se kdo dorozumívá. Navíc je
zřejmé, že mnozí se dorozuměli stejně dobře česky i německy, přičemž svoje
vyjadřování mohli obměňovat podle situace, takže sensu stricto nemohl být
poměr osob komunikujících v tom či onom jazyce v časových průsečících 
nepříliš od sebe vzdálených -konstantní.
Mezi měšťany, ať již domácího - českého či německého - původu , nebo
nově přistěhovalými z ciziny, jsme nezjistily žádné vzájemné animozity
z etnických důvodů a en bloc tedy u nich nepředpokládáme žádný vyšší stupeň reflektovaného národního vědomí a tudíž ostentantivnější příslušnosti
k témuž jazyku (případně k zemi). O takovém národním vědomí jistě nemů-

96 K jejímu vymezení viz H. Jordán ková - L. Sulitková , Realita každodennosti , v tisku.
9? Usuzujeme tak "per analogiam" s českými poměry, kde bylo problematice inkolátu věnováno
mnohem více zasvěcených analýz než na Moravě - tam dosud základním dílem v této otázce
zůstává citovaná práce Kameníčkova. V. Klecanda, Přijímání cizozemců , s. 463-467; týž, Zakupování cizozemců , s. 72-73. Srov. též pozn. 95. Další komplikace způsobovala skutečnost, že
i města jako celek mohla získávat zemskodeskovní majetek a jako "právnická osoba" tak tedy
i nabývat inkolátu, jako např. roku 1583 Jihlava v Čechách. Srov. J. V. Šimák, Příspěvek k výkladu
zákona o zachování jazyka českého z r. 1615, in: Sborník věd právních a státních 12, 1912, s. 178.
98 V. Klecanda, Přijímání cizozemců, s. 456-458.
99 K. Malý, K některým obecným otázkám, s. 307.

56

H. Jordánková- L. Sulitková, Etnická příslušnost obyvatel Brna

žeme mluvit ani u migrujících složek městského obyvatelstva a nepředpoklá
dáme ho ani u městské inteligence 100, jejíž původ i studijní možnosti byly
značně různorodé a jejíž vazby byly podloženy latinskou vzdělaností a orientací na evropské myšlenkové proudy. Naproti tomu u předměstských obyvatel s převažujícím zastoupením etnických Čechů, kteří se spíše mohli dostávat
do kontroverzí s menšinovým německým živlem (ačkoli motivace asi nebyly
primárně etnického charakteru), se lze domnívat, že mohli mít na základě
jazykové odlišnosti jisté vyšší povědomí etnické pospolitosti. 101 Všechny vrstvy
městské společnosti bez rozdílu pak zasahovaly otázky konfesní příslušnosti,
které se v období zesíleného rekatolizačního tlaku přenášely do polohy úvah
ryze existenčních.
Z větších etnických skupin jsme tedy v Brně - kromě většinového obyvatelstva německo-českého charakteru- zaznamenaly v celém sledovaném období nejdříve židovskou komunitu, vůči níž se ovšem projevovala dobově
příznačná animozita, vyostřená až k vypovězení Židů v polovině 15. století.
Od sedmdesátých let 16. století jsme v souvislosti s obecnou proměnou životního stylu a zintenzivňujícími se vazbami našich zemí k ostatní Evropě mohly
sledovat poměrně silnou imigraci Italů . Šlo o obchodníky, zástupce stavebních řemesel a malíře, kteří se buď zcela integrovali do městského společen
ství, anebo zde svými aktivitami byli vázáni krátkodoběji, rozhodně jsme však
neshledaly projevy averzí proti nim na etnickém podkladě .
Pokud bylo město nuceno zasahovat vůči jednotlivým cizincům-měšťanům,
činilo tak pouze z důvodů jejich náboženské nonkonformity a nikoli z důvodů
etnických. Represivní opatření proti celým skupinám obyvatelstva byla aplikována koncem 16. století pouze vůči Cikánům, příčiny ovšem rovněž nebyly
etnické povahy, ale jednoznačně sociální- majoritní společnost se proti osobitému způsobu života a obživy Cikánů bránila stejnými opatřeními jako proti
žebrákům a jiným nepohodlným osobám.
Na základě všech uvedených skutečností se domníváme, že atmosféru středo
věkého a raně novověkého Brna lze nejpřiléhavěji označit jako multietnickou.

°

10 K její charakteri stice viz H. Jordánková - L. Sulitková, Brněnská městská kance l ář, s. 478.
Její procentuální zastoupení odhadujeme v rámci městské populace na asi 16 %.
101 Na rozdílné povědomí etnické spo l upatřičnosti u jednotlivých vrstev městského obyvatelstva
poukázal již A. Míka, Národnostní pom ěry, s. 227- 228. U sociálně nejnižších vrstev však dovozuj e jen vědomí j azykové odlišnosti a spontánní, nereflektované národní povědomí.
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ŠTĚPÁNEK
ŠPANĚLÉ V PRAZE 16. STOLETÍ

Třebaže i ve středověku přijížděly návštěvy z Iberského poloostrova, obdobím největšího rozmachu česko-španělských styků všeho druhu bylo 16. století. Ve srovnání s italským ruchem- zejména stavitelským- v Čechách byla
španělská přítomnost jiného druhu. Řečeno dnešním jazykem, byla spíše konceptuální, ovlivňovala politické a myšlenkové zázemí i duchovní aktivitu významné části české šlechty a duchovenstva. Španělské vlivy pronikaly už před
polovinou 16. století několika způsoby a cestami.
Na prvním místě nutno uvést volbu Ferdinanda I. Habsburského, druhého
z vnuků Ferdinanda Aragonského, českým králem roku 1526. Ferdinand se
narodil ve Španělsku, v Alcalá de Henares, přestože na jeho náhrobku v chrámu sv. Víta je uvedeno, že se narodil v Medině (Medině de! Campo?); jeho
bratr císař Karel V. vládl evropské říši ze Španělska . Když se Karel dozvěděl,
že by se jeho bratr mohl stát českým králem, vypravil osobního pověřence
Antonia de Mendoza jako posla k českým pánům, aby se jeho jménem za
Ferdinanda přimluvil. I když posel vyjel (z Granady) pozdě, význam jeho
cesty je zřejmý: byl prvním poslem nové politické skutečnosti , prvním pojítkem mezi dvěma vzdálenými zeměmi, které se teď staly částmi jediného
mocenského celku. Viditelným svědectvím jsou mj. znaky španělských království Kastilie, Leónu, Aragonska a Granady v katedrále sv. Víta, připomí
nající od té doby, že mezi zeměmi Pyrenejského poloostrova a Prahou se vytvořily úzké vztahy.
Ferdinand byl považován za Španěla více než jeho bratr, španělský král
Karel, který prožil svá chlapecká léta v nizozemském Gentu, zatímco Ferdinand byl vychováván u svého děda Femanda ve Španělsku. Tak například
Claudio Monteverdijej ve své skladbě II Ballo (Per L'Irnperatore Ferdinando) nazývá "Velkým lberem" ( ... Sul mi si rechi ormai de! grand' lbero ... ).
Když jako nový král pořádal v Praze turnaj, jedna ze zápolících stran byla
tvořena téměř výhradně španělskými dvořany, vedenými donem Pedrem de
Córdoba.
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Ferdinand zavedl řadu španělských zvyklostí, z nichž jedna se udržela dodnes: po příkladu španělských králů o prvních Velikonocích na Pražském hradě vykonal obřad mytí nohou; dále zavedl v Čechách do té doby neznámou
daň z obratu, zv. Alcabala, a také významnou roli královského dozorčího corregidora. Přivedl s sebou řadu španělských poradců a rádců , mezi nimiž
zaujímal nikoli poslední místo Gabriel de Salamanca. Ten je považován za
prototyp prostého španělského hidalga, který je lákán do světa touhou po lepším uplatnění. Krátce před zvolením Ferdinanda I. se stal knížecím pokladníkem a dokonce i věřitelem samotného krále. Protože radil králi být nezávislý
na stavech, český sněm si stěžoval, že Salamanca špatně radí. Císařským ministrem se stal i španělský peněžník Juan Vázquez. A jako dvorního sekretáře
si Ferdinand přivedl básníka Cristóbala Castilleja, který svou rozměrnou skladbu O dvorském životě datoval v Praze 4. 9. 1547.
Roku 1555 se český šlechtic Vratislav z Pernštejna oženil se španělskou
šlechtičnou Marií Manrique de Lara, s níž se seznámil na některé z cest do
Španělska jako průvodce arcivévody, pozdějšího císaře Maxmiliána na jeho
svatební cestě. Vratislavovo manželství přispělo hodně k pronikání španěl
ských způsobů života, módy a umění do Čech. Pernštejnové a po nich Lobkovicové (Polyxena z Pernštejna se provdala za Zdeňka Popela z Lobkovic)
udržovali osobními styky i sňatkovou politikou svých dětí kontakty se Španělskem hluboko do 17. století. Podobizny jejich španělských příbuzných
a králů se dochovaly dodnes v rodovém majetku Lobkoviců. Maxmilián se
oženil s Marií Kastilskou a jejich děti , zejména Rudolf ll. , byly ve Španělsku
vychovány. Rudolfův dvůr je druhým zdrojem španělského vlivu, včetně pří
tomnosti španělských vyslanců , kteří měli v pražském společenském životě
slovo více než významné. V pohřebním průvodu císaře Maxmiliána II. roku
1575 šla dvě bratrstva Španělů a Italů žijících v Praze, která byla krátce před
tím zřízena.
Bezprostřední okolí císaře Rudolfa bylo španělské (velitel stráže, komorníci a zpovědník), společenský život se odehrával v sále zvaném španělský,
který dal Rudolf II vybudovat pro okázalé dvorské slavnosti nad konírnami,
kde držel španělské koně . Jak víme z dobové relace člena francouzské diplomatické mise Pierra Bergerona z roku 1600 (vydané R. Chadrabou 1989),
císař jednal s Francouzi španělsky. Roku 1586 se zde konala velká oslava na
počest španělských grandů , kteří odevzdali pánům Rožmberkoví, Harrachovi
a Lobkovicovi nejvyšší španělský řád , Řád zlatého rouna, udělený Vratislavovi z Pernštejna už v roce 1585. Řada z těch, kteří tu žili , jsou pochováni
v katedrále sv. Víta: členové rodu Cardona, spřízněného s Ditrichštejny, Requesens, Diego Hurtado de Mendoza a Nemesio de Toledo.
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Význačné místo, jak už bylo řečeno, zaujímali v politickém životě španěl
ští vyslanci. Kromě toho zasahovali i do intelektuálního života. Prvním byl
Francisco Hurtado de Mendoza, hrabě Monteagudo, markýz de Almazán
(1564- 1578), druhým humanista Juan de Borja, který tu sice pobyl krátce
(1578- 1581), ale v roce 1581 vydal španělsky knížku Empresas Morales
a postaral se o sestavení španělsko-latinsko-českého - slovníčku, který vyšel
roku 1588. Borja sám plnil nejen vyslaneckou funkci, ale učil také - jako
jeden z prvních profesorů - v jezuitské koleji poetiku. Nutno ovšem připome
nout, že jeho otec se stal (po ovdovění) členem a pak i generálem jezuitského
řádu . Oba vyslanci byli příbuzní španělské manželky Pemštejnovy.
Zcela výjimečné postavení zaujímal Guillermo de San Clemente, přísluš
ník nejvýznamnějšího španělského rytířského řádu, řádu sv. Jakuba; v Praze
pobýval plných 271et (1581-1608) a je tu také pochován (v kostele sv. Tomáše). Během jeho éry mělo Španělsko pronajatý Tucherovský dům v Kanovnické ulici na Hradčanech, který si dalo adaptovat pro své účely. Další dva
vyslanci, Baltazar de Zúfíiga hrabě z Monterrey (I 608-1 7) a Ifíigo Vélez de
Guevara y Tasis hrabě z Ofíate (1617- 24), plnili významnou roli vojenskou,
diplomatickou a politickou v celé Evropě. O hraběti z Ofiate se tvrdilo, že
rozhodl o osudu Čech spolu s aragonským karmelitánem Dominikem Ruzolou, duchovním katolického vojska, které porazilo Friedricha Falckého. To už
bychom ale přesáhli do 17. století. Také vyslanec maltský byl rodilý Španěl,
a navíc synovec Guillerma de San Clemente. Nutno podotknout, že diplomatický sbor u císařského dvora byl početný, avšak pouze přední spřátelené mocnosti jako Španělsko, papežská kurie, Benátky, velkovévodství toskánské
a Malta (krátce předtím Malta sehrála velkou roli v boji proti Turkům) byly
v Praze zastoupeny stálými vyslanci (oratores ordinarii),jež mohli v případě
potřeby zastupovat vyslanečtí sekretáři (secretarii), kdežto ostatní státy byly
zastoupeny buď vyslanci mimořádnými (oratores extraordinarii), nebo agenty
(comisarii).
San Clemente byl ovšem nejen spolehlivý státní úředník, ale také intelektuál.
Byl to muž neobyčejné širokých kulturních zájmů a vysoké intelektuální
úrovně. Nelze opomenout ani jeho roli mecenáše a zadavatele uměleckých
děl , eventuálně dárce různých uměleckých předmětů včetně rukopisů . Proto
mu Giordano Bruno, později v Římě odsouzený, během svého pražského pobytu věnoval spis katalánského středověkého filozofa Raimunda Lulla o kombinatorice, který vydal opět u Jiřího Černého. Před svou smrtí odkázal jezuitské univerzitní koleji u sv. Klimenta soubor knih.
Za svého života vedl San Clemente tzv. "španělskou stranu" v Čechách,
což byla skupina katolické šlechty, která prakticky ovládala většinu českého
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života (Pernštejnové, Rožmberkové, Lobkovicové ad.). Tato
vystupovala - podle Vašicy - jako "malá
sice, ale pevně semknutá a cílevědomá skupina", prosazovala jednoznačně
katolickou orientaci země pod patronací španělských vyslanců u dvora v Praze,
kteří sehráli kromě toho i významnou úlohu spojky s císařským dvorem a současně také roli kulturní. Vždyť španělské vyslanectví zaměstnávalo až sedmdesát osob. O španělském králi hovořili příslušníci české prošpanělské katolické strany jako o "našem" králi (dleJ. Polišenského) a ve Španělsku hledali
záruku mezinárodního pořádku (na rozdíl od strany protestantské, která v něm
viděla trvalé nebezpečí a v habsburské vládě v obou zemích geopolitickou
hrozbu). Strategickými sňatky se španělskými šlechtičnami (inspirovanými
nepochybně císařovnou Marií) dosáhli velmi dobrých kontaktů se španělským
dvorem (v tom pokračovaly i jejich děti) a stali se nositeli španělských zvyků
a kultury, dokonce členstvím ve španělských řádech (Calatrava). Projevovalo
se to mj . zakázkami portrétů u španělských malířů a zvláště módou, která
nakonec naše prostředí na dlouhou dobu ovládla, mj. také díky lpění Rudolfa II. na španělském protokolu i obleku - a to i v době, kdy její obliba již
klesala (Bravermanová). Nověji byla doložena také umělecká činnost řady
Španělů u dvora, která, ač počtem i významem sjinými národnostními skupinami - např. italskou - nesouměřitelná, hrála svou roli už pouhou přítomností
v Praze.
Podobně jako císařovna Marie, která držela nad Pernštejny ochrannou ruku,
jednala i Marie Manrique de Lara, žena Vratislava z Pernštejna, vyslance
a kancléře Českého království- nechala si posílat poháry, voskové i kamenné
sošky, látky, přikrývky, parfémy atd. V obecné rovině šlo o zvědavost zrcadlící zájem o vše, co přicházelo ze španělského dvora, který byl považován za
symbol přepychu a výlučnosti . Ztotožnění "španělského" v nejširším slova
smyslu s "výjimečným" a "přepychovým" a také "exotickým" se v oné době
postupně změnilo ve zobecnění. Rovněž katolické a španělské bývalo ztotožňováno , takže nekatolický tábor nazýval české katolíky "Španihelé". Vzhledem k jejich přirozeně významnému postavení v české společnosti danému
tradicí jim císař přiděloval nejvyšší politické funkce. Stručně řečeno, "vše ze
Španělska je u císařského dvora bez výhrad přijímáno a šíří se dále v šlechtických kruzích" (Pablo Jiménez ve své doktorské práci na Ústavu dějin umění
FF UK v Praze, s. 73- 75). Záležitosti ve Španělsku vyřizovali španělští poslové,
např. Gaspar de Santiago, vychovatel a zástupce rodiny Pernštejnů u císařského
dvora. Je doloženo, že převážel např. sošky včetně voskových, o nichž hovoří
také francouzský kavalír P. Bergeron. Dokonce existovalo pravidelné poštovní spojení mezi Prahou a Madridem každých čtrnáct dní.
španělská strana ("facción espaňola")
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Španělští umělci pracovali dokonce i v Praze nejen pro císaře, ale také pro
paní Marii Manrique, jak o tom svědčí dobové účty za zlatnické práce, vystavené Juanem de Mazuelos v Praze roku 1570 (v Praze byl činný do roku
1589)- "Říkám já, zlatník jeho císařské výsosti mého pána, že jsem dostal od
pána Presidia Bosca čtyři sta šedesát dva florinů v hodnotě 60 karzů za každý
florin, a s nimi jsem dosáhl úcty, které jsem měl s mým pánem Pernštejnem
a mou paní doňou Maríou" (formulace P. Jiméneze). Prohloubené studium si
vyžádá také působení architekta Jana Španěla v Praze a v Olomouci. Vždyť
i členové rodiny Miseroniů z Milána přišli přes madridský dvůr, kde se s jejich tvorbou Rudolf seznámil, stejně jako s florentskými mozaikami bratří
Castrucciů.

Bylo vhodně konstatováno, že když se vrátili mladý Rudolf s Arnoštem
ovládl je "asi pocit, jako by z divadla velkého světa přesídlili na venkov". Zřejmě proto "snad ve snaze soupeřit se svým strýcem Filipem II. Španělským Rudolfusiloval o vytvoření jakéhosi ideálního renesančního dvora.
Hmotnými stopami, jež zanechalo toto úsilí, byly jeho ohromné sbírky a kunstkomora, právě tak jako zahrady včetně zoologické". Jejich společným jmenovatelem byl neoplatonský křesťanský světonázor.
Rudolf ll. také nikdy své vztahy ke Španělsku nepřerušil a využíval je i pro
své sběratelství. Rudolfovo rozhodnutí na počátku panování přenést svou rezidenci z Vídně do Prahy a následná přestavba Pražského hradu byly dokonce
přirovnány k postupu jeho strýce Filipa, který posunul osu panování z Toleda
do Madridu a nakonec do El Escorialu. Nejnověji se v císařově přebudování
hradčanského paláce spatřují inspirativní španělské prvky, protože císař žádal
svého vyslance Khevenhullera, ostatně dlouholetými žádostmi císařovými
vycvičeného znalce umění, o dodání kreseb španělských královských sídel
a o grafické pohledy na El Escorial autorizované samotným stavitelem Herrerou. Snad nejlépe splňuje tento předpoklad Matyášova brána, jejíž stavbu,
chápanou jako vítězný oblouk, započal tridentský architekt Filippi ještě za
Rudolfova života a jež vzdáleně připomíná palác Aranjuez; také výstavba
stavebního komplexu v Bubenči začíná ve druhé fázi hned po získání předloh
ze Španělska. Jak bylo nověji zjištěno, Rudolfovým záměrem bylo vybudovat
na Pražském hradě druhý El Escorial, pochopitelně nikoli co do formy, ale ve
výsledném významu, protože i v Praze byl klíčovým bodem urbanisticko-náboženské a palácově-sídelní struktury Hradu chrám sv. Víta, podobně jako
vEl Escorialu chrám sv. Vavřince. Také v Praze jsou určité obdoby v přítom
nosti kláštera v královské rezidenci (klášter sv. Jiří, ovšemže dřívějšího data).
Rudolfa II. jakožto sběratele zvláště fascinovala možnost získávat americké,
africké a asijské produkty a také ji plně využíval. Slučoval tak rysy rodinné
domů,
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ideologie a uměleckého internacionalismu, opírající se zcela o mezinárodní
umělecký trh oscilující mezi Itálií, Španělskem, Nizozemím a zámořskými pro-

vinciemi. Podat však analýzu dalších analogií Rudolfovy vlády a španělského
prostředí při pražském dvoře se už vymyká záměru i rozsahu tohoto textu.
Kromě panovnické a aristokratické linie nacházíme další významnou cestu
šíření španělského vlivu, i když zhusta nepřímou , v linii nábožensko-filozofické. Zprostředkovala jej jednak římská papežská kurie, v jejíchž službách
bylo mnoho Španělů, jednak se šířil prostřednictvím náboženských řádů, na
prvním místě jezuitů, kteří přišli do Prahy v době nástupu Filipa II. na trůn.
V prvních krocích je řídil na dálku ještě samotný sv. Ignác z Loyoly. Podobně
si počínaly i jiné náboženské řády, které Španělé založili nebo v nich působili
(i u nás, např. mezi františkány).
Jezuité přišli do Prahy v bohatém národnostním složení, ale Španělé byli
mezi nimi v menšině; soustřeďovali se především v Olomouci. Jeden z nich,
Hurdado de Mendoza, působil ovšem načas v Praze jako zpovědník Marie
Manrique de Lara. Když roku 1566 cestoval do Olomouce kvůli založení vysokého učení, stavil se v Praze španělský jezuita Jerónimo Nadal, životopisec
zakladatele Tovaryšstva Ježíšova Ignáce z Loyoly,jehož dílo bylo záhy přelo
ženo do češtiny a uplatňováno v praxi.
Právě jezuité systematicky přebudovali a zvýšili úroveň českého vysokého
školství, a to nejen v hlavním městě. Jak prokázal nedávno Stanislav Sousedík, už v šedesátých a sedmdesátých letech 16. století se prosazoval zvláštní
novoscholastický směr zvaný novověká či druhá scholastika, jehož představi
teli jsou španělští (a portugalští) jezuité - filozofové i teologové- Domingo
Báfíez (1528- 1604), Francisco de Toledo (1532- 1596), Pedro Fonseca
(1528-1599), B. Pereira (t 1610), augustinián Francisco Suárez (1548- 1617),
Luis de Molina (1535-1600) aj., jejichž díla byla u nás hojně čtena. Někteří
Češi byli jejich přímými posluchači v Itálii. Zvláště pak - podle Sousedíka "má recepce Fonsekova metafyzického učení v osmdesátých letech 16. století
v kulturních dějinách našich zemí ráz historického mezníku", ve srovnání se
vzděláním pouze filologicko-rétorického typu, poskytovaným kališnickou
univerzitou. Ostatně už první členové pražské jezuitské koleje s sebou patrně
přinesli rukopisné sbírky kázání slavných jezuitských kazatelů, prvních členů
řádu z okruhu sv. Ignáce, Španělů Alfonsa Salmeróna, Diega Laíneze a druhého řádového generála, Franciska de Toledo. Jejich spisy měly v tomto smyslu
rozhodující vliv; dochovaly se v našich knihovnách v desítkách edic- latinských, španělských i jinojazyčných.
Nejednou bylo konstatováno, že španělský kulturní vliv v předbělohorském
období zasáhl prakticky všechny vrstvy obyvatelstva s různým stupněm
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intenzity a různým způsobem, zejména znalostí španělštiny, jež byla značně
ve vyšších vrstvách a mezi duchovenstvem, a v následných jazykových vlivech; v širším měřítku pak v kultuře odívání (Kybalová) a v někte
rých obyčejích. Není asi náhodou, že první přímý překlad ze španělštiny do
češtiny je věnován protokolárnímu jednání a další spisy jsou převážně geografického, odborného (např. lékařského) nebo filozofického ražení.
Španělé ostentativně slavili obřady ke svátku svatého Jakuba Staršího ve
staroměstském minoritském kostele sv. Jakuba za účasti císařovy kapely. Při
ní také působil na čas španělský skladatel a hudebník Mateo Flecha ml. ; v Praze
vydal u Černého dvě knihy svých skladeb. První- Las Ensaladas- se dochovala, o výtiscích druhé z nich - Libro de Ia música de punta a Divinarum
Completarum Psalmi, Lectio brevis et Salve Regina cum Aliquibus motettis však dnes není nic známo.
Podobných detailů , více či méně významných, by bylo možno jmenovat
více, ale vzhledem k rozsahu tohoto příspěvku a jeho zaměření na pobyt
a působnost španělských osobností v Praze v 16. století se shora uvedené pří
klady zdají být dostačující. Spíše půjde o to, v budoucnu jejich roli sledovat,
rozpracovat a přehodnotit.
rozšířena
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ITALOVÉ, NIZOZEMCI A NĚMCI V RUDOLFINSKÉ
PRAZE - NĚKTERÉ FORMY A PROBLÉMY SOUŽITÍ

"Anno 1584 ... 18. Septembris na Staroměstským rynku [v domě], jenž
slove U Kometků, začali sou Vlaši šarvátku v hodině 23 . [v 17 hodin našeho
času], a trvala až do třetí hodiny na noc [do 21 hodin]. Tu sou na ně udeřili
Čechové a dveře vyraziti chtěli, ale Vlaši sou zutíkali pro počet Čechův
a Němcův, podle čehož nemálo zraněno od spolustrany,jakožto Čechův a Něm
cův; k žalobě utekše se Vlaši té noci k Jeho Milosti Císařský Rudolfovi Druhému." Těmito slovy a následujícím vyprávěním o noční střelbě, která vyburcovala ze spánku a poděsila i samého panovníka, zaznamenal anonymní
pražský letopisec jednu z epizod interetnických konfliktů na samém počátku
rudolfinské doby. 1 Není dnes důležité, kdo šarvátku vyvolal a jakou měla dohru v panovníkově zásahu do správy Starého Města pražského. Podstatné je,
že tu obyvatel Prahy bez zvláštního vzrušení zaznamenal latentní napětí mezi
národnostmi obývajícími hlavní město a jeden z občasných výbuchů jejich
vzájemné nevraživosti. Ta se stávala průvodním jevem situace, v níž česká
většina ztratila v pražských městech monopolní postavení a na různých úrovních musela nově formulovat svůj vztah k přistěhovalcům z jihu a západu
Evropy.
Pokud by měla česká historiografie plněji vystihnout postoj všech vrstev
pražského obyvatelstva k menšinám, bylo by třeba provést rozbor veškeré
písemné dokumentace a poznat i stanovisko každé ze zainteresovaných menšin, jež se v Praze 16. a počátku 17. století vyskytly. Přípravné práce toho
druhu dosud ani nezačaly, a proto je třeba spokojit se prozatím s rámcovými
1 "Šarvátka mezi Čechy, Němci a Italy na Staroměstském náměstí a neklid v Praze ve dnech
18.-19. září 1584." Celý text vyšel jako příloha I. k článku:J. Pánek, Z leningradských bohemik
(Několik nevyužitých pramenů k českým dějinám předbělohorské doby), Folia historica Bohemica 14, 1990, s. 225.

67

Documenta Pragensia XIX (2001)

poznatky. Jisto je, že ani v době předrudolfin ské nebyly vztahy mezi větš inou
domácích a menšinou nově příchozích bezkonfliktní. Dokládá to policejní
řád pro pražská města, vydaný Maxmiliánem II. roku 1570 a zakazující veškeré vyhrocování interetnických vztahů: "Nemá žádný národ druhého v řeči ,
v kroji, v šatech i v jiném zlehčovati aneb se jemu posmívati. Také žádný, buď
pak obyvatel aneb cizozemec, host aneb hospodář, žádným způsobem , skutkem, řečí, spisy ani jinak dotýkati, láti, utrhati aneb skrze cedule přibíjení
zlehčovati a zhola v najmenším nic toho jeden proti druhému, což by se
k něčemu zlému schylovati mohlo, před sebe nebrati; nýbrž přátelsky, uctivě
a náležitě se k sobě chovati tak, aby žádná sváda a nesnáz z toho nepošla. " 2
Toto nařízení reagovalo jak na nahodilé spory, tak i na promyšlené projevy
nepřátel ství, které vyplývaly ze zájmového střetání nositelů různých etnicky
zakotvených kultur. V zásadě šlo stále ještě o regulaci vztahů mezi absolutní
většinou a nepatmou menšinou, která mohla ve starousedlících z různých
důvodů budit odpor, nikoli však strach.
V průběhu tří desetiletí na přelomu 16. a 17. věku, kdy se Praha stala metropolí habsburské monarchie i Římsko-německé říše, se postavení cizinců
radikálně změnilo co do početního zastoupení i specifické váhy jak v jednotlivých městech, tak zejména u panovnického dvora. Čeští humanisté dvou
generací, žijících v rudolfinské době , na tuto proměnu citlivě reagovali , a to
přiměřeně aktuální závažnosti etnického problému. Jan Kocín z Kocinétu
a Daniel Adam z Veleslavína viděli ještě v první polovině devadesátých let
hlavní nebezpečí v nadměrné přizpůsobivosti domácího obyvatelstva, zejména měšťanstva, při recepci němčiny a hlavní slabinu shledávali ve "zněmči
lých Češích". 3 Pro oba učence byla základním problémem právní ochrana
domácího jazyka a povinnost cizinců naučit se česky, zejména ovšem proto,
aby se Češi při běžné komunikaci nemuseli přizpůsobovat lidem nově přícho
zím či přistěhovalým. 4
Naproti tomu mladší humanisté, kteří sáhli po peru ve druhém desetiletí 17.
věku , vnímali interetnické vztahy mnohem komplexněji. Pavel Stránský ze
Zápské Stránky a Pavel Ješín z Bezdězí přes všechny výhrady zdůrazňovali
úctu k cizincům, zejména k Němcům , i přípustnost a potřebu užívání němec
kého jazyka, ovšem jen při styku přes hranice Českého království. Zároveň se
Státní oblastní archiv v Třeboni, Historica, č. 4 791 .
8. V Spiess, Jan Kocín z Kocinétu co historik církevní, Časopis Musea Království českého 46,
1872,s. 60- 72,zvl. s. 62.
4 Daniel Adam z Veleslavína, Předmluva k Historii církevní Eusebia Pamffila, Praha 1594, zvl.
fol. A V v.
2

3
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však obávali, že nadměrný příval cizinců změní právní poměry v zemi. Pokud
chtěli zůstat ve věcné rovině uvažování, nemohli prosazovat zákaz přistěho
valectví, ale požadovali, aby se imigranti přizpůsobili domácímu právu a neotřesitelně privilegovanému postavení češtiny ; řečeno Ješínovými slovy, každý
příchozí cizozemec se měl spojit"s národem českým netoliko kabelí a měšcem,
ale také myslí a srdcem".5
Stránského "Okřik" i Ješínova "Předmluva k rozumnému a nekvapnému
čtenáři" rýmované kroniky tak řečeného Dalimila v letech 1618- 1620 hlásaly
program permanentní asimilace menšin, stále obnovované národnostní homogenity české a zejména pražské společnosti, a odmítaly institucionální narušování této soudržnosti. V tomto pojetí vystoupila do popředí úloha církevních institucí jakožto základních organizačních článků, jež bylo třeba
udržet v českých rukou a nedopustit jejich ovládnutí cizinci. Stránský promlouval jednoznačně:" . .. kostelové v Čechách ne od cizozemcův, ale od našich milých předkův Čechův ne cizozemcům , ale nám, jejich pravým potomkům a náměstkům, k provozování v nich služeb Božích v jazyku našem českém
jsou vystavěni ." 6
Byl to ovšem konzervativně právní postoj , který se stal měšťanským odleskem šlechtické obrany dávných zemských a stavovských svobod proti politice
habsburských panovníků. Účinnost takovéto argumentace byla ovšem stejně
omezená u vyšších i nižších stavů. Vztahovala se k institucím již v minulosti
existujícím, nikoli k těm , jež právě vznikaly a jež odpovídaly současným spol ečenským a národnostním proměnám. Na ně patrně Stránský myslel, když
prohlásil, že "v příčině půjčování jim [cizozemcům] v Čechách kostelův za
slušné uznati nemohu". 7 To byl ale jen výraz rezignace v době, kdy museli
i čeští evangeličtí humanisté položit důraz na soudržnost českých utrakvistů
a německých luteránů ve společném existenčním zápasu proti přívalu rekatolizace.
V jednom se však Pavel Stránský nemýlil. Přesně pochopil, že kostely jako
shromaždiště, jako nejdůležitější duchovní a komunikační centra, již sehrály
Pavel Ješin z Bezděz i, Předmluva k rozumnému a nekvapnému čtenáři , in: J. Daňhelka (ed.),
Die alttschechische Reimchronik des sogenannten Dalimil. Herausgegeben im Jahre 1620 von
Pavel Ješín von Bezdězí, Mlinchen 1981 , s. 47- 56, citát ze s. 52.
6 Pavel Stránský ze Zápské Stránky, Proti hostinským, v Čechách se do kostelův tlačícimjazykům
na nedbalého Čecha uč iněný o křik, in: B. Ryba (ed.), Čes ký stát. O křik, Praha 1953, s. 361 - 380,
citát ze s. 376.
7 P Stránský, Okřik, s. 379. Srov. též J. Kliment, Státní občanství a národnost v čes kém právu
do Bílé hory, in: Sborník z dějin práva českos lovenského I (K 50. narozeninám Jana Kaprasa),
Praha 1930, s. 50- 59.
5
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zásadní úlohu při udržení a prosazení svébytnosti pražských jinojazyčných
minorit a že se staly jejich organizačními jádry.
Nejzřetelněji lze tento krystalizační proces sledovat u italské minorityjednak proto, že se nábožensky vymykala z většinového prostředí, jednak zásluhou vynikající studie Josefa Janáčka, který tuto skupinu zpracoval komplexnějším způsobem, než jakého se dočkaly ostatní národnosti zastoupené
v předbělohorské Praze. 8 Ze všech dosavadních poznatků je patrno, že přistě
hovalci ze severní Itálie přicházeli do Prahy a dalších českých měst pod tlakem hospodářské tísně a že mnozí z nich si přinášeli specializaci, která byla
v Čechách deficitní a nenarážela na soustředěnou domácí konkurenci. Dovednosti ve stavebních řemeslech, ve výlučném oboru kominictví, v obchodu
a specializovaných službách, stejně jako umělecké schopnosti, se uplatnily
dílem v měšťanské společnosti, dílem u císařského dvora. Znamenaly v podstatě velmi důležitý doplněk, aniž by vytěsňovaly starousedlíky a zbavovaly
je dosavadních zdrojů obživy. Zároveň však byly tyto činnosti závislé na intenzivních kontaktech s hostitelským prostředím, a proto se i u Italů, ačkoli
nepřerušili živé vztahy ke staré vlasti, projevovaly na přelomu 16. a 17. století
tendence ke sblížení či dokonce splynutí s pražskou měšťanskou komunitou.
Názorný příklad dával svými společenskými styky, sňatky i odkazy mimořádně bohatý obchodník mantovského původu Herkules (Ercole) da Nova. 9
Na druhé straně však italskou minoritu vzdalovala od většiny Pražanů odlišná víra. Několik set Italů (kolem roku 1600 zhruba něco přes půl procenta
pražské populace) 10 tvořilo jeden z katolických ostrůvků uprostřed českých
a částečně i německých evangelíků. Skutečnost, že se od šedesátých let 16.
století stávali duchovními pastýři pražských Italů jezuité, vnášela do jejich
života značné komplikace. Sepětí s Klementinem (popřípadě i s papežskou
nunciaturou) vytvářelo mezi Italy a nekatolickými Pražany propast a náboženská otázka trvale působila jako divergentní činitel, byť hybatelem bylo
Tovaryšstvo Ježíšovo, zatímco italští obyvatelé Prahy se stávali spíše objektem jeho agitace. Právě v roce 1575, kdy se evangelická šlechta a měšťanstvo
sdružily kolem České konfese, založili jezuité při prvotní Vlašské kapli kon8 J. Janáček, Italové v předbělohorské Praze (1526--1620), Pražský sborník historický 16, 1983,
s. 77- 118; tam je zaznamenána a kriticky zhodnocena také starší literatura. Z novějších prací
srov. J. Krčálová, Italské podněty v renesančním umění českých zemí, Umění 33, 1985, s. 54-82;
táž, Renesanční stavby B. Maggiho v Čechách a na Moravě, Praha 1986; P Preiss, Italští umělci
v Praze (Renesance, manýrismus, baroko), Praha 1986.
9 J. Janáček, Italové, s. 89, 93, 104n. Srov. téžJ. Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987,
s. 216n.
to Srov. odhad J. Janáčka, Italové, s. 98.
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gregaci Nanebevzetí Panny Marie, která měla italskou minoritu vést v zápase
proti nekatolíkům, a v devadesátých letech se postarali o stavbu nové, reprezentativní Vlašské kaple. 11
Zároveň se však projevovaly i opačné tendence, neboť Italové - třebaže
část z nich zůstala i nadále rozptýlena po pražských městech - v devadesátých
letech přenesli své sídelní centrum na Malou Stranu a vymkli se tak z bezprostředního vlivu jezuitů. Na samém počátku 17. století si tam zřídili Vlašský
špitál a patrně i soukromou italskou školu, instituce, jež navazovaly na organizační tradice menšinových duchovních center v severní Itálii a upevňovaly
kulturní soudržnost minority. Spolu se souvislým italským osídlením kolem
Vlašské ulice vytvářely rovněž předpoklady k zakořenění Italů v Praze a k jejich
pozvolnému srůstání s malostranským obyvatelstvem. Takto se vytvořila základní soustava italských duchovních institucí v Praze (kongregace, kaple,
špitál a škola, v letech 1613- 1617 přibyly ještě kostel a hřbitov), které svědči
ly o tom, že Čechy se staly pro italské přistěhovalce novou vlastí. Nastala
situace, jíž se obával Pavel Stránský: cizinci totiž opravdu získali vlastní církevní zázemí, v němž mohli udržovat svou jazykovou a kulturní osobitost.
Zůstává otázkou, jak by se byla italská minorita vyvíjela v trvajícím polykonfesijním prostředí. Je ovšem jisté, že následná rekatolizace Čech snížila kulturní bariéry mezi starousedlíky a italskými přistěhovalci, a tím uspíšila jejich
asimilaci. V celku však italská menšina svou přítomností v Praze nikterak nepoškodila etnickou soudržnost české většiny pražského obyvatelstva. 12
Přistěhovalectví Nizozemců do Prahy bylo oproti Italům početně slabší,
avšak od osmdesátých let 16. století znamenalo značné obohacení pražského
-především dvorského- prostředí významnými osobnostmi především malířů, zlatníků a jiných umělců i učenců, ale také obchodníků a bankéřů. Třebaže
leidenská bohemistka Nicolette Mout věnovala této migraci značnou pozornost, poněkud bližší představu máme zatím hlavně o umělecké a intelektuální
složce migrace. 13 Tato skupina, zejména pokud chovala sympatie ke kalvinismu, nemohla zpočátku projevovat sklony k církevně organízačnímu vyhraně
ní. Příslušníci malé nizozemské komunity se na sklonku 16. století hlásili
k mezinárodně rozšířené sektě Dům lásky (Huis der Liefde, Familia Amoris),
která spojovala eschatologicky zabarvený mesianismus s neostoicismem
11

J. Janáček, Italové, s. 8ln. a literatura tam uvedená.
Srov. též J. Krčálová, Italští mistři Malé Strany na počátku 17. století, Umění 18, 1970,
s. 545- 581.
13 SouhmněM. E. H. N. Moul, Bohemen en de Nederlanden in de zestiende eeuw, Leiden 1975;
táž, Political and Religious ldeas of the Netherlanders at the Court in Prague, Acta Historiae
Neerlandicae 9, 1976, s. 1- 29.
12
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a korespondečním i osobním stykem udržovala kontakty mezi Nizozemím
a kulturními centry habsburské monarchie (Prahou, Vídní, Vratislaví). 14
Nicméně v době vyhrocení konfesijních rozporů, kdy tato ekumenicky zprostředkovatelská úloha ustala, postupovali pražští Nizozemci takřka v duchu
téhož modelu- byť opačným konfesijním směrem- jako Italové. Po vydání
Majestátu na náboženskou svobodu roku 1609 se přiklonili ke stoupencům
České konfese a sblížili se s jednotou bratrskou, zároveň se však ustavili jako
malá kalvinistická církev. Rovněž jejím cílem se stalo vybudování vlastního
kostela; od roku 1613 Nizozemci shromažďovali na jeho stavbu příspěvky
z českých zemí i ze zahraničí. V letech 1615- 1618 přestavěla pak nizozemská komunita zašlý kostel sv. Šimona a Judy na Starém Městě pražském ve
své církevní středisko. Ačkoli Nizozemci seskupení kolem tohoto centra stáli
za českého povstání na straně evangelíků, jejich kostel se jevil jako další etnicky cizorodý ostrůvek - účastí pražských Francouzů, Valonů, Angličanů
a Skotů, ale i německých kalvinistů do internacionální podoby zabarvenýv pozvolna řídnoucím moři národnostně českého měšťanstva. 1 5
Pražští Nizozemci ostatně postupovali podle vzoru zdejších Němců. Jejich
průnik do pražského prostředí byl už v 16. století daleko významnější než
u ostatních menšin, takže tato tematika by vyžadovala mnohem více prostoru. 16
V naznačených souvislostech však stačí upozornit na ten církevně organizační
aspekt ve vývoji evangelické části pražské německé menšiny, který dokládá
společné rysy s ostatními minoritami. Až do Majestátu byly i jim přístupné 
byť ne vždy jazykově - bohoslužby ve většině pražských kostelů . Od roku
161 Ose však početně silná německá menšina pokusila zajistit vlastní kostely,
a to na Malé Straně (kostel Nejsv. Trojice), Starém Městě (sv. Salvátora)
a Novém Městě pražském (sv. Šimona a Judy). Zásluhou Rudolfa Schreibera,
14 ME. H. N. Mout, Bohemen en de Nederlanden, s. 94-117; táž, The Family ofLove (Huis der
Liefde) and the Dutch Revolt, in: A. C. Duke - C. A. Tamse (edd.), Brita in and the Netherlands,
vol. 7 (Church and state since the Reformation) , Den Haag 1981, s. 76-93 .
15 ME. H. N. Moul, Bohemen en de Nederlanden, s. 118- 149; táž, The International Calvinist
Church ofPrague, the Unity ofBrethren and Comenius 1609- 1635, Acta Comeniana 4, 1979,
s.65- 77.
16 Ostatně k německé menšině se soustředila největší část literatury věnované národnostním poměrům v českých zemích i speciálně v pražských městech, mj. J. Klik, Národnostní pom ěry
v Čechách od válek husitských do bitvy bělohorské, Praha 1922; A. Míka, Národnostní pom ěry
v českých zemích před třicetiletou válkou, Československý časopis historický 20, 1972,
s. 207-233; K. Richter, Die biihmischen Liinder von 1471 bis 1740, in: K. Bosi (ed.) , Handbuch
der Geschichte der biihmischen Liinder, II, Stuttgart 1974, s. 99n.; F Prinz , Deutsche Geschichte
im Osten Europas. Biihrnen und Miihren, Berlin 1993 (ke spolehlivosti této práce srov. recenzi
J. Peška, Český časopi s historický 93, 1995, s. I 17- 125).
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Horsta Preisse a Heriberta Sturmajsou nejlépe dokumentovány okolnosti zří
zení staroměstského kostela v letech 1611-1614. 17
Tři skutečnosti jsou v této souvislosti zvláště důležité. Předně to, že zde již
vystupovala národnostně vyhraněná německá pražská obec ("Germani evangelici Pragae" 18) , která se obracela k souvěrcům v zemích České koruny i v Říši
a od nich také získala podporu v mimořádné úhrnné výši kolem 62 000 zlatých;
už z této skutečnosti je patrno, že stavba německých evangelických kostelů
nebyla chápána jako lokální záležitost, ale byla stále ještě spojována s Prahou
jako císařskou metropolí. Dalším pozoruhodným rysem je naprosto převažu
jící politická patronace saského kurfiřtství - v čele organizátorů slavnostního
položení základního kamene v červnu 1611 stáli drážďanský dvorní kazatel
dr. Matthias Hoe z Hoeneggu a sekretář saského vyslanectví v Praze dr. Johannes Seussius; taktéž německá luteránská škola- ačkoli podléhala pražské
univerzitě- byla zřízena podle saského vzoru a se saskými učiteli . A konečně
za třetí stojí za pozornost to, že přes výrazně německý ráz fundace se mezi
finančními přispěvateli vyskytovali vedle česko-německých aristokratů (Jáchym Ondřej Šlik, Linhart Colonna z Felsu aj.) také mnozí šlechtici a měšťané
české národnosti . 19
·•
Do jaké míry tu konfesijní pouta převážila nad národnostními, ukazuje pěkně
zápis o daru města Loun z července 1613: "Ačkoliv od purkmistra a rady
města Lúna na vystavení chrámů Páně pro národ a jazyk německý [zdůraznil
J. P.] v městech pražských předešle jest dáno osm kop míšeňských, však nicméně na pomoc u tohoto stavení kostela německého v Starém Městě pražském ještě se z lásky darují čtyry tolary široký v té naději, poněvadž obec
nadepsaného města Lúna v velkých nedostatcích a dluzích zůstává , že to od ní
vděčně přijato bude."20 Také Češi, kteří nadřadili křesťanské zásady nad národnost, pomohli tedy vybudovat - byť jen na několik málo let - německé
kostely a školy v Praze, a to ve zjevném rozporu s těmi patrioty, kteří se obávali, že pronikne-li němčina do kostelů a škol v Čechách, "po češtině bude
veta". 21
17 R. Schreiber (ed.) , Oas Spenderbucb ftir den Bau der protestantischen Salvatorkirche in
Prag ( 161 0- 1615), mit Beitriigen von Anton Ernstberger, Horst Preiss und Heribert Sturm, Freilassing- Salzburg 1956.
18 Srov. nápis na pamětní minci z roku 1611; R. Schreiber, Oas Spenderbuch, s. 150.
19 H. Preiss, Die Entwicklung der evang. -l utherischen Gemeinde in Prag-Altstadt und ihre
Salvatorkirche, in: R. Schreiber (ed.), Das Spenderbuch, s. 147- 155; z české literatury zej ména
F Hrejsa, U Salvátora. Z dějin evangelické církve v Praze (1609- 1632), Praha 1930.
20 R. Schreiber (ed.) , Oas Spenderbuch, s. 58; v citátu opravuji zjevně nesprávná čtení českého
zápisu, jimiž německý vydavatel poněkud snížil hodnotu své jinak znamenité edice.
21 P Stránský, Okřik, s. 369.
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trojice shrnujících tezí:
českou majoritní společností a minoritami v rudolfinské
Praze se nevyvíjely v jednoduchém lineárním sledu, ale proHnaly se v nich
dvě protichůdné tendence. První vycházela ze společných hospodářských
a sociálních zájmů a směřovala ke splynutí přistěhovalců se zájmy obce
a posléze k asimilaci menšin. Druhá tendence zdůrazňovala (asi nejvýrazněji
v případě Italů) kulturní a jazyková specifika příslušníků minorit; vedla k jejich
vydělování ze společenství pražských měšťanů a posilovala vnější svazky
menšiny, jež přerůstaly rámec obce, země a českého státu.
2. V rozporu s potřebami klidného soužití, obohacovaného hospodářským,
intelektuálním a uměleckým příspěvkem imigrantů , působilo na přelomu 16.
a 17. století konfesijní vyhraňování jednotlivých minorit (Italů ke katolictví,
Nizozemců ke kalvinismu, Němců především k luterství). Politické důsledky
vnějškově deklarované konfesijní příslušnosti zavlekly menšiny do služeb
politickým cílům, které přesahovaly jejich životní zájmy i reálné možnosti,
a v důsledku toho je vystavovaly nepřiměřeným mocenským tlakům. Velký
konflikt, ústící do českého povstání a třicetileté války, měl také na pražské
menšiny vážný dopad: podstatně oslabil minority, které byly vázány na evangelické konfese, avšak vzhledem ke komplexním důsledkům války a emigrace zejména elitní části české populace nelze říci, že by zpomalil spontánní
proces částečné germanizace pražských měst.
3. Základním organizačním článkem minorit se stal vlastní kostel a popří
padě k němu patřící škola. Tuto skutečnost si pozdní čeští humanisté dobře
uvědomovali, a proto volali po zákonných zábranách proti pronikání cizinců
k těmto klíčovým institucím. Věrně vyjadřovali nejistotu z budoucnosti svého národa v době, kdy v jeho vlastní zemi přestávala platit dosavadní výluč
nost a začala se prosazovat jazyková a kulturní pluralita. Sepětí císařského
dvora s pražskými městy totiž oba koexistující činitele dynamizovalo a na
jedné straně vedlo k dílčí bohemizaci dvora, na druhé straně pak vytvářelo
kosmopolitní prostředí v jeho městském zázemí. Návrat pobělohorské Prahy
do provinčních poměrů oba tyto pohyby zastavil, nemohl však znamenat obnovení národnostně zjednodušených poměrů pohusitské doby. Multikulturní
společenství , spojující etnické prvky střední, jižní a západní Evropy, bylo na
několik staletí vystřídáno soužitím dvou středoevropských národů, z nichž
slabší měl ověřit platnost předpovědi skeptického humanisty, že "cizí jazyk
cizí jho a cizí jho porobu, poroba pak brzkou národu skázu nese, ano i hanbu
věčnou plodí". 22
1. Vztahy mezi

22

P. Stránský,
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JAROSLAV

ČECHURA

"POKOJNÍCI PRAŽŠTÍ 1608"
OBRAZ MULTIETNICKÉ KAŽDODENNOSTI RUDOLFINSKÉ PRAHY
(NÁLEZOVÁ ZPRÁVA 1)

Jistě se Vám již nejméně jednou stalo, že jste na něco nového přišli docela
náhodou, nečekaně , bez dlouhých předcházejících hodin ponoření do starých
papírů. To, že zde dnes vystupuji, je právě dílem nečekané shody náhod, jež
se odehrály právě zde, ve zdech Clam-Gallasova paláce; dokonce v tomto
sále. Dovolte, abych Vás s nimi seznámil; osoby jež "za to mohou", prosím
o pochopení; předem nevěděli, že o nich v daném kontextu budu mluvit.
To bylo tak. 24. října roku 1995 přednášel v konferenčním sále Archivu
hlavního města Prahy Václav Ledvinka svůj nástin biografie Jáchyma z Hradce.
V čase překračujícím akademickou čtvrthodinku se dostavil Zdeněk Hojda.
Dříve než si našel vhodné místo, podělil některé posluchače separátem své
studie ze sborníku Metropolen im WandeJ.2
Mám již dlouhá léta poněkud zvláštní zvyk, totiž číst dříve poznámky než
hlavní text. V Hojdově studii mi záhy padl zrak na zmínku o staropražských
pokojnících z roku 1608. 3 Jejich soupis, nacházející se kdysi v rukopisu měst
ského archivu 324 4, shořel na konci války. V té chvíli jsem si - zatím matně
uvědomoval , že je zase zle! A to v tom smyslu, že jsem opis "pokojniků"
určitě viděl. A nejen to; došlo mi, že větší část uvedeného rukopisu, který se
původně skládal ze čtyř svazků, známého také pod názvem "Chaos rerum
memorabilium", je opsána v Palackého diplomatáři muzejního archivu.5

Text článku ponechávám v podobě přednesené na konferenci .
Z. Hojda, Prag um 1600 als multikulturelle Stadt: Hof - Adel - Biirgertum - Kirche, in:
E. Engel - K. Lambrecht - H. Nogossek (edd.), Metropolen im Wandel. Zentralitat in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, Berl in 1996, s. 225- 232.
3 Tamtéž, s. 228, pozn. 12.
4 Srov. J. Čarek a kol., Městské a jiné úřední knihy archivu hlavního města Prahy, Praha 1956,
s. 44.
5 Archiv Národního muzea, Muzejní (Palackého) diplomatář.
1

2
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A příští den se ukázalo, že je tomu skutečně tak. Dokonce lze říci , že v desetiletích předcházejících "pokojníky" opisy z právě uvedených "pamětních knih"
tvoří skoro třetinu "objemu" muzejního diplomatáře. Možná překvapí, možná
nikoli , že tyto dokumenty, v mnohém ohledu důležité , ale i obsahově nepochybně zajímavé, vlastně po dobu delší půlstoletí nikdo nehledal - alespoň ne
v muzejním archivu ...
S opisy - ať již 19. či 20. století, o starších ani nemluvě! - jsou vždy spojeny problémy, obtíže či alespoň "latentní nejistota", do jaké míry je "opis"
přesný. Jméno kopisty nebylo dosud zjišťováno , ale nebude to již vzhledem
k muzejnímu diplomatáři či registratuře neřešitelný problém. V dané situaci,
kdy není možné pracovat s originálem, jsou snad dva aspekty, které dovolují
považovat opis za "dosti solidní", aby bylo možné pracovat s jeho údaji , pří
padně jej dokonce vydat: Předně šlo o česky psaný dokument. 6 Za druhé jde
o kolacionovaný opis, snad ne celého soupisu, který vydal na téměř třicet archů ,
ale alespoň u některých jmen cizinců, která pisatel originálu - jak bylo v té
době obvyklé - "poněkud" počeštil.
O staropražských pokojnících z roku 1608 psal již před 110 léty Zikmund
Winter.7 A psal - byť pro Květy - i z dnešního pohledu velmi zajímavě a já se
nebojím říci , že docela moderně.
Kdo vlastně byli "pokojníci pražští"? Na sklonku rudolfinské doby tvořili
vedle majitelů domů pražské obyvatelstvo pokojníci, osoby, které si od nich
pronajaly místnost, a podruzi, to byli zase ti, kteří si pokoj najali od pokojníků . Sám Z. Winter je vymezuje slovy: "Kdo byli a jsou pokojníci v Staré
Praze? Ten, kdo nemá svého domu a platí nájemné, tenť pokojník, a poněvadž
nenáleží k slabostem domácích pánů kupovati české knihy a býti předplace
nými na časopis, tedy ne-li všickni, zajisté aspoň veliká většina čtoucích , jsou
samí pokojníci, ba někteří , již u pokojníka pokoj najali , jsou ještě méně nežli
pokojníci : jsou podruzi." 8 Slova jsou to ji stě pravdivá, byť poněkud nezvykle
"vkonponovaná" mezi silně aktuální "dobové noty ... "
Údaje o pokojnících zpracoval Winter převážně statisticky. Jeho přístup
však poněkud prozrazuje autorův klesající zájem o látku v průběhu zpracování.
Staré Město se dělilo do čtyř čtvrtí: autor zpracoval daleko detailněji a podrobněji Mikulášskou- tedy první čtvrt' 9 než Linhartskou - tj . čtvrtou čtvrť 10 ,
která je pojednána do jisté míry zběžněji .
6

9
10

Výjimkou je několik domů č tvrté č tvrti, jež jsou popsány n ěmecky.
Z. Winter, Pokojníci staropražští roku 1608, in: Květy 1886, s. 650- 59; 1887, s. 15-27.
Tamtéž, s. 650.
Tamtéž, s. 652- 59.
Tamtéž, s. 21 - 25 .
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V roce 1608 napočítáme více než 1608 pokojníků! Jistě úctyhodné množství. Pro ilustraci mého popisu se hodí malá ukázka z pramene samotného: 11
V domě pana Jiříka Škrety 12
Řehoř Bayerle, šenkuje k ruce p. Škrety a jest přijat pod spravu panů
úředníkův

šestipanských;
Mikuláš Pelarguš;
Vavřinec Cimbalek, ponocný, žena jeho strojí jídlo před domem;
Item nějací pani stavu rytířského též v nájmu tamjsau.
V domě u Želené Žaby
Hospodář Jiřík Tum Kreicšmíd, má městské právo a dělá řemeslo;
Pokojníci: Marie Eichlerová, truhlařka vdova, měštka zdejší, dělá řemeslo;
Eštera Marková;
Jan Kristián Maier, císařský kameršreiber;
Voršila Mandlíková, vdova, pradlí a
Klara podruhyně , hokynářka, prodává před domem.

V domě N. Fraištetera
Hospodář: Lorenc Šenfelder, truhlář, měšťan zdejší, šenkuje v témž domě
a dělá řemeslo;
Michal Arnt, nádeník, žena jeho dělá mezi židy;
Michael Grundgrabner, dělá na zámku;
Matěj Krček, tesařský tovaryš, dělá u mistra, žena pak jeho posluhuje
v židech;
VítN. dělá též v židech, a Dorota žena jeho nosí vodu; N. posazuje čeladku.
V domě druhém N. Fraištetera
Peter Amor, tesař, pokojník, má městské právo;
Hans Martin, zlatník, ten má freiprif;
Podruzi:
Hans Lehman von Beswert, stavu rytířskeho, oznamil, že má činiti zde na
zámku;

11 Edici pramene připravují J. Čechura, Z. Hojda a M. Novozámská. (Pozn. red.: Srov. J. Čechu
ra - Z. Hojda - M. No vozámská (edd.), Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608, Praha
1997.)
12 U použitých ukázek z "Pokojníků" vědomě rezignuji na topografickou determinaci , stejně
jako na místopi snou literaturu.

77

Documenta Pragensia XIX (2001)
Kateřina

Krabatova, harcířka, stará vdova;
Lorenc Gačman von Wolfenpittel, tovaryš impresorský, dělá u mistra;
Eva Erhartová, vdova, měšťanka zdejší;
Jíra Poddaný, posel;
Kašpar Foršter, krejčí štolíř, dělá řemeslo a nemá městské právo.
Ukázky, jež jsem uvedl, pocházející vesměs z první - Mikulášské čtvrti, snad
které se dají konvenční historiografickou terminologií jen obtížně uchopit. Snad trochu nevážně bych to měl opsat asi tak, že
historik města, kdyby se chtěl opírat o klasické, zejména právněhistorické parametry, byl by - mírně řečeno - záhy ve slepé uličce. Navíc z mnohých zápisů
vysvítá jasně to, co poznamenal již Z. Winter, že "nešlo ani o jméno nájemníkovo, tak jako o plat z pokoje". 13 Někdy je snad ani neznal, jako "v domě Matěje
Maříka podruzi jsou tři, dělají na den u lidí, jména jich pán neuměl oznámiti". 14
A odtud se pomalu dostáváme ke spojení pokojníků s tématem konference:
Pozdně rudolfinská Praha (zde: Staré Město pražské) tvořila pozoruhodně
otevřenou pospolitost, kde nenalézáme hranice tvořené městským právem,
třeba v přístupu k různým živnostem či řemeslům, ani společenské bariéry
urozenosti, nebo sociálně determinované rozdíly: v nejednom domě žili vedle
sebe rytíř i nádeník.
Nadmíru pěkně to dokládají "sousedé" slavného matematika a astrologa
Rudolfa II. Jana Keplera 1S, který byl "pokojníkem" v Linhartské čtvrti , v ně
kdej ší Jesuitské, dnešní Karlově ulici:
dostatečně naznačují skutečnosti,

V domě Anny Vostrovcové
Krištof dvorský zpěvák;
Adam Starý, prach prodává;
Krištof tobolář;
Jiřík šenkýř, vše nájemníci a nemají městské právo.

V domě Hektora Utarta
p. doktor Keplerus, mathematicus.
V

domě

u Nygrynů

Jakub Baas, dvorský krejčí.
13
14
15

z. Winter, Pokojníci, s. 658.
Tamtéž, s. 22.
K přesněj š í lokalizaci Z. Winter, Pokoj níci, s. 22.
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V domě Jana Minicha, truhláře
Rolant krejčí, nemá městské právo.
V domě Jetřicha od

Toulů

Kašpar švec;
Pavel cankař;
Abraham rukavičník, ti měšťané jsou;
Dorota stuhařka, vdova;
Peter tesař;
Valentín Nerad, šenkýř;
Jan tkaničkář, má městské právo;
Fridrich řezbář, nemá městské právo, jiní všickni jsou nájemníci a podruzi.
Zvláště

nás zde musí zajímat případná dělící čára etnická. V podstatě ji
postihnout v jediném případě: a tím je vztah k staroměst
ským židům. Zejména v Mikulášské čtvrti doslova bije do očí, "že přemnoho
lidí dělá v židech". 16 První Freišteterův dům- jehož "osazenstvo" jsem citoval podle "Pokoj níků" z roku 1608, hovoří jasnou řečí. Podobných dokladů
přináší dokument řadu: "V lázni Matouše Hníče" bydleli jako podruzi manželé: "Melichar, nosí vodu i s ženou do židů . " Najiném místě čteme poněkud
odlišnou vazbu: "V domě Václava Střelce Žid nějaký dává mu 24 kop do roka
z pokoje, a ten jiné židy u sebe chová." V domě Vavřince od háje byl hospodářem malíř Jan Karel, "šenkuje valně, a pálí palený, vždycky všelijaká chasa,
a plno židů tam bejvá".
Z uvedených příkladů, které by bylo možno zejména v Mikulášské čtvrti
dále rozhojnit, vyplývá tedy úzká, existenční vzájemná provázanost mezi
komunitou Židovského Města a s ním sousedící křesťanskou městskou čtvrtí.
I z tohoto pohledu bylo Staré Město městem "otevřeným". Etnický princip
tak rozhodně nepatřil mezi ty, které by výrazněji ovlivňovaly každodennost
hlavního města v létech, kdy mu bylo prakticky naposledy dopřáno, aby patři
lo mezi evropské metropole.
Není patrně zanedbatelné, že dokument umožňuje alespoň rámcově stanovit "okamžitý" počet cizinců na Starém Městě v pozdním podzimu roku 1608.
Jde přirozeně o jiný zorný úhel než při sledování přítomnosti určitého etnika
(např. Italů) v předbělohorské Praze. 17
můžeme výrazněji

16

Tamtéž, s. 657.
Srov. J. Janáček, Italové v předbělohorské Praze (1526- 1620), Pražský sborník historický 16,
1983 , s. 77- 118; srov. rovněž příspěvek J. Pánka na této konferenci.
17
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Po tomto zjištění snad ani dál jít nemusím. Chtěl jsem tímto drobným pří
upozornit jednak na to, že ne vše, co kdysi na Staroměstské radnici
shořelo, opravdu zaniklo beze stop, ale zejména pak na skutečnost, že etnická
každodennost rudolfinské Prahy byla neobyčejně pestrá, vzdálená tradičním
či konvenčním normám, vymezujícím městskou obec. A to nejen pro 16. či
počátek 17. věku, ale i přímo v moderní historiografii.
Teprve detailní studium "pokojníků",jež by měla otevřít edice zachovaného
opisu, může snad posunout "parametry" světovosti či modernosti rudolfinské
Prahy.
spěvkem

JAROSLAVA MENDELOVÁ

OBYVATELÉ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO
NA PŘELOMU LET 1585 A 1586*

V rámci práce na vědeckém katalogu sbírky rukopisů Archivu hl. města
Prahy byl mezi novoměstskými knihami svědomí nalezen rukopis 1, na jehož
deskách najdeme nápis "liber testimoniorum". Později byl v seznamu rukopisů uveden poznámkou "inquilinorum librorum", ale jeho obsah nebyl - vzhledem k obtížné čitelnosti - blíže zkoumán. Ani forma tohoto rukopisu neodpovídá klasickým knihám svědomí, i když svědkové v některých typech zápisů
skutečně figurují. Při podrobném rozboru se ukázalo, že obsahuje dosud neznámý soupis obyvatel Nového Města pražského z období od října 1585 do
ledna 1586, který je rozdělen do čtyř částí.
Tento soupis byl pořízen na základě sněmovního usnesení z roku 1585
o čeledi a poddaných 2 , které navazovalo na předchozí usnesení na stejné téma
z roku 1575 a na stížnost týkající se problému poddaných a čeledi , kterou
Pražané podali nejvyššímu purkrabímu3 pravděpodobně někdy během roku
1585. Sněmovní usnesení bylo reakcí na spory mezi královskými městy
a šlechtou o zběhlé poddané a určovalo podmínky možnosti jejich najímání
měšťany nebo povolování různých živností. Měšťané měli takovéto zběhlé
poddané pod hrozbou pokuty přiznat a najímat pouze lidi s výhosty, fedrovní mi listy nebo jinými podobnými doklady. Pražané i ostatní měšťané měli podle
sněmovního usnesení sepsat všechny domy a obyvatele v nich. Pokud nebyli
tito obyvatelé svobodní, měli se vykázat povolením od vrchnosti nebo jiným
dokladem. Každý zkontrolovaný člověk dostal, pokud splňoval podmínky, od
úřadu znamení- tzv. cejch, který znamenal, že může ve městě žít 4 , popřípadě
provozovat živnost. Rukopis obsahuje čtyři typy soupisů.

*
1

4

Tento příspěvek vychází ze sbírky rukopisů Archivu hl. m. Prahy.
AMP, Sbírka rukopisů , rkp. č . 1127, Nové Město pražské 1585- 1586.
Sněmy české VI (1890), 1581 - 1585, s. 523n.
Tamtéž, s. 538n.
Tamtéž, s. 576- 577.

81

Documenta Pragensia XIX (2001)

První z nich, nejobsáhlejší (1240 jmen), se týkal lidí, kteří o sobě tvrdili,
s podporou svědků, že nemají žádného pána, jsou svobodní, že se
sami propustili, nebo že žijí na Novém Městě pražském dávno. Jsou zde
i informace o délce pobytu - typu "dávno", "od mládí", "od dětství", "neví od
kdy". Někteří uváděli počet let, jiní se řídili přírodními úkazy, katastrofami
nebo dějinnými událostmi- "od kobylek", "od zámku shoření" , "po shoření
rathauzu", ,jak zvonívali, když císař zemřel", "kdy císař Ferdinand přijal císařství " , "když husaři přišli" atd.
Kromě těchto údajů se objevují poznámky o rodičích, osobních vlastnostech,
stáří , bydlišti a způsobu obživy. Mezi těmito lidmi, kteří svá tvrzení opírali
o osobní svědectví jiných osob, bylo i 2,3% obyvatel s výhosty a fedrovními
listy (Nové Město pražské - 5,32 %, Staré Město pražské - 1,29 %, Malá
Strana - 0,72 %, Klatovy - 1,45 %, Hradec Králové - 1,2 %, Kutná Hora 1,12%, Chodové-Psohlavci - 0,64 %).
Druhý soupis (zachycující 392 osob) se týkal těch, kteří o sobě tvrdili, že se
narodili na Novém Městě pražském, a dokládali to výpovědí svědků, výpisy
z městských knih a jinými dokumenty. 13,26% z nich uvádělo místo nebo
ulici, kde se narodili, 17,09 % i dům. Dalších doplňujících údajů bylo málo.
Kromě osob, které uvedly jako rodiště Nové Město pražské, je zde ll, 73 %
osob z jiných měst s doklady (z toho nejvíc ze Starého Města pražského 2,29 %).
Ve třetím seznamu (260 osob) byli sepsáni obyvatelé s výhostem nebo podobným dokladem, kteří přišli na Nové Město z jednotlivých panství - 55%,
nejvíce zastoupeno bylo rožmberských poddaných- 1,92 %. Z Nového Měs
ta pražského bylo 15 % lidí, z jiných královských měst přišlo s fedrovním
nebo zachovacím listem 30 % lidí (Staré Město pražské - 2,69 %, Hradec
Králové - 2,3 %, Tábor - 1,92 %).
Do čtvrtého seznamu byli zapisováni hlavně ti, kteří měli fedrovní list.
Kromě tohoto dokladu to byla jako v předchozích případech i jiná potvrzení
a doklady a seznam zahrnoval 709 osob. Obyvatelé, kteří přišli z jiných královských měst, zaujímali 18,6% (nejvíc z Kutné Hory - 1,12 %), lidé pocházející z Nového Města pražského 3,24 %. Z různých panství přišlo 78,25%
osob, z toho opět nejvíc z rožmberských panství - 2, ll %.
Mezi obyvateli zaznamenanými v těchto soupisech byli i lidé z vedlejších
zemí Koruny české , z okolní ciziny a několik i ze vzdálenějš-ích oblastí.
Z celkového počtu 1240 lidí zaznamenaných v prvním soupisu, kteří se
považovali za svobodné, je 16,61 % cizinců . Největší počet lidí je z němec
kých oblastí - 7,17% (2,82% uvádí zNěmecka - bez bližšího určení, 2,74%
z různých německých měst, hlavně z Bavorska a Porýní, nejčastěji je uváděn
většinou
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Norimberk, a 1,61 %z Drážďan a Saska). Ze Slezska přišlo 2,01 % lidí, z obojí
Lužice (nejvíc ze Žitavy a Zhořelce a okolí těchto měst) 4,19 %, z Polska
(hlavně z Poznaně a Krakova) 0,96 %.
Pokud šlo o Němce, registrovaly se i skutečnosti, které vedly k následujícím poznámkám: "neumí česky" , "mluví německy" , ,je Němkyně". Tyto poznámky se vyskytovaly jen u malého počtu zápisů, většina se patrně domluvila česky. Tyto poznámky také nepůsobí nijak náhodně, rukopis psal, až na
nepatrné části, stále jeden písař . Z jednotlivých zápisů je patrné, že zapisoval
doslova informace jednotlivých obyvatel a že zmíněné poznámky jsou spíše
osobními postřehy, které svědčí o tom, že neschopnost domluvit se česky nebyla v této době běžná . Písař evidoval i německy psané dokumenty.
U většiny Poláků se objevila poznámka nebo příjmení Polák, Poláček a řada
osob ze Slezska nesla označení Slezák.
V seznamu lidí, kteří udávají, že jsou z Nového Města pražského, najdeme
také 2,04% lidí z Německa a Slezska a Polska (jmenovitě jsou uvedena města
Drážďany a Poznaň).
Soupis lidí s výhosty uvádí 2,30 % lidí z německých oblastí, Slezska a Lužice
(jsou uvedena města Frankfurt, Freiberk, Míšeň), mezi osobami s fedrovními
listy to bylo 2,53 % lidí, mezi nimiž tvořili příchozí z německých oblastí bez
bližšího udání větš i nu .
Shrneme-li všechny údaje, vidíme, že z celkového počtu 2601 obyvatel
Nového Města pražského evidovaných ve výše uvedeném rukopisu uvádí 238
lidí - 9,15% - jako místo svého původu německé oblasti, země Koruny čes
ké, Polsko a další země. (45 ,37% přišlo z Německa - nejvíc bez označení a ze
Saska a Drážďan, 24,36 % přišlo z Lužice, 17,64% z Moravy, 13,02 %ze
Slezska, 5,46% z Polska, 2,1 %z Kladska, dva obyvatelé přišli z rakouských
zemi - z Vídně a Lince - , po jednom z Vlach, z Prešpurku, z Bosny a z Valonska.)
Kromě údajů o tom, odkud obyvatelé přišli, ze kterých se dá odvodit nebo
usuzovat na národnost, najdeme přímé uvedení národnosti jen v několika málo
případech : ,je Němka" , "Němkyně", "Němec z Království českého", "Ně
mec ze Srb", "rodilý Vlach", ,je Čech" , "Srb", ,je Slovanka".
U 16,38 % těchto obyvatel z německých a jiných oblastí jsou uvedeny
i profese, od pasáků , vinařů, nádeníků , zahradníků, drvoštěpů po knihaře , brusiče, různé profese z pivovarnictví, mlynáře nebo šafáře. 35,71 % z těchto
příchozích tvořily ženy, manželských párů z jedné oblasti bylo nalezeno pouze 7, ostatní tvořili smíšená manželství.
Většinu obyvatel tedy tvořili Češi. Ti, kteří nepocházeli z Čech, představo
vali pouze 9 %z celkového počtu , z toho téměř polovina přišla z německých
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oblastí. Protože nevíme, do jaké míry je tento soupis obyvatel úplný, bylo by
s podobným typem pramene. Určité možnosti nabízejí knihy
měšťanských práv, které evidují jiný typ - měšťany - a které uvádějí jméno
a často i místo narození a nabízejí tak lepší orientaci. Pro toto období však
nejsou novoměstské knihy zpracovány. Jakési srovnání se nabízí v Lívově
práci o národnostních poměrech v Praze za třicetileté války. 5 Vidíme, že v letech
1590- 1600 mezi nově přijatými měšťany tvořili Němci a ostatní národnosti
22% a že na Novém Městě pražském na konci 16. století, stejně jako v létech
následujících po třicetileté válce, jak uvádí Semotanová6 , byla situace pro
český živel příznivější.
Jak bylo již naznačeno , z rukopisu se dají vytěžit další poznatky. Týkají se
počtu osob žijících v jednotlivých novoměstských domech a nabízejí možnost pokusit se zpřesnit údaje o celkovém počtu lidí obývajících Nové Město
pražské na konci 16. století - v kombinaci s údaji o počtu domů, přijatých
měšťanů. To je však již jiná kapitola.
třeba srovnat jej

5

V. Líva, Národnostní poměry v Praze za třicetileté války. H XLIII, 1937, s. 301n, 485n.

6

E. Semotanová, Knihy mě šťanských práv - významný pramen předstatistického období,

Historická demografie 10, 1986, s. 75- 115.
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ROMÁNSKÁ LITERATURA V KNIHOVNÁCH
STAROMĚSTSKÝCH MĚŠŤ ANŮ V 17. STOLETÍ

Naše téma má jen zdánlivě volnější vztah k problematice národnostních
menšin ve městech. Jde o téma menšinové kultury, respektive menšinové jazykové komunikace, téma, které sice jen zprostředkovaně odráží skutečnou
národnostní či etnickou situaci, zato však naznačuje kulturní hierarchii užívaných jazykových prostředků a vůbec jazykovou a kulturní praxi v sociálně
i kulturně neobyčejně pestrém prostředí raně barokní Prahy.
Bylo by nošením dříví do lesa Vychvalovat dobře známý, zdaleka však dosud nevytěžený pramen, jaký představují nejen pro výzkum knihoven pražské
pozůstalostní inventáře . Stejně tak je na tomto místě zbytečné šířit se o metodicky ožehavějších okolnostech, spojených s jeho využitím. Postačí říci , že
netoliko určování konkrétních titulů , často zkomolených či jen přibližně označených , ale také určení jazyka konkrétních knih je vzhledem k úrovni popisu
mnoha knihoven spojeno s těžko překonatelnými obtížemi. Odpovídají tomu
výsledky, jež budou co do přesnosti vždy trochu pokulhávat za ideálními požadavky kvantitativní historie. Na druhé straně dodávají podobné výkyvy sepisujících komisařů našim inventářům neopakovatelné, téměř inzitní kouzlo:
srovnejme třeba záznamy jako Jl Petrarca vlaská nebo Kniha v laská s rozlič
ný m stavením.
Nejprve tedy něco málo relativních čísel. Budou se týkat knih, které byly
tištěny v románských jazycích, a také slovníků a jazykových příruček těchto
jazyků. Ve staroměstských knihovnách z let 1627- 1700 jsme nalezli celkem
260- 265 1 italských knih a knih o italštině v celkem 19 knihovnách, dále 67- 70
francouzských knih a knih o francouzštině v celkem 16 knihovnách, jen vzácné jednotliviny reprezentují španělštinu. Dohromady to činí zhruba 330 knížek v románských jazycích, z nichž jen asi polovinu můžeme blíže určit. Tyto
1

Rozpětí je dáno nepřesností při interpretaci inventárních zápisů .
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knihy se vyskytly celkem v 23 knihovnách. Vezmeme-li v úvahu, že vůbec
první románská knížka se objevila až v pozůstalosti z roku 1664, je zřejmé, že
téměř všechny románské knížky najdeme až v pozůstalostech z poslední třeti
ny století. Pro toto zúžené období to znamená, že románské knihy se našly
v 15 %všech knihoven. Z celkového objemu staroměstských librářů poslední
třetiny století 1pak připadá na románské knihy (asi z 80% italské) přibližně
5 %, a tak se po latině, němčině a češtině řadí italština na čtvrté a francouzština na páté místo mezi nejfrekventovanějšími jazyky pražských biblioték.
Budeme-li sledovat, kdo byl vlastníkem nejzajímavějších souborů, snadno
zjistíme, že vazba na pražské italské (nebo dokonce francouzské) menšiny
sice existuje, ale vzhledem k tomu, že se nám dochovalo poměrně velmi málo
knihovních inventářů pražských Italů před rokem 1700, budou rozhodovat
okolnosti jiné. Především profese, vzdělání , příslušnost k určitému kulturnímu okruhu. Relativně největší podíl - asi 35 %-tvořily italské knihy v bibliotéce paní Jany Marie Brunirové, statkářky, která knihy ovšem zdědila po prvním manželovi Novellim. Absolutně nejvíce románských, opět skoro výlučně
italských knih (127 kusů) najdeme ve vůbec největší knihovně na Starém Městě
devadesátých let, u paní Zuzany Malanotte de Caldes, vdovy po právníkovi
pražské univerzity italského původu . Také další vdovská knihovna Anyšky
Kláry Gallové pochází asi od prvního manžela Cantagalliho. Tato literatura
zde tvořila asi 7,5% všech titulů . Pozoruhodné byly také knihovny některých
úředníků: zemského advokáta Jana Casanovy, hradního stavebního písaře
Adama Bohumíra Khiira, radního písaře Jana Jindřicha Kleina (který měl14
jazykových a stylistických příruček románských řečí) , apelačního rady Petra
Jindřicha Hrocha z Pešic s úctyhodným souborem francouzské literatury pře
sahujícím 40 knih, registrátora u desk zemských Jakuba Patecia, staroměst
ského kancléře Jana Kryštofa Illinga, radního Jana Františka Hirschelia. Tuto
společnost doplňují lékárníci Kašpar ze Švenkfeldu a Julius František Herman se 103 vlašskými, žel nerozepsanými knihami; dále lékař Matěj František Eckhart z Fiirstenfeldu s pěti slovníky a učebnicemi; umělci, například
malíři Karel Škréta mladší, Jan Klose a také zemský inženýr Antonín Čeče
lický z Rosenwaldu s literaturou z vlastního oboru, a konečně i někteří obchodníci. Kolik úvah pak vyvolá skutečnost, že parukář Martin Klockhon zemřel roku 1680 jako vlastník pouhých dvou knih, byly to ovšem francouzský
dikcionář a vlašská gramatika!
Nejpraktičtější charakter měly ovšem slovníky, gramatiky, jazykové a stylistické příručky, na které připadá asi čtvrtina námi registrovaných knih. Je
přitom zajímavá i ta skutečnost, že právě v této skupině francouzské slovníky
a příručky dokonce vedou nad italskými, což snad můžeme interpretovat jako
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důkaz opožděného , leč razantního nástupu francouzštiny v prostředí , v němž
mezi kulturními jazyky udávala díky dvoru i menšinám tón hlavně italština.
Jinými slovy: francouzsky se měšťanské elity teprve učily, italsky už daleko
běžněji četly.
Závěrem se pokusíme shrnout zjištěné skutečnosti do několika pracovních
tezí.
1) S poslední třetinou 17. století se i v prostředí měšťanských elit, které se
rekrutovaly z vyšší byrokracie, a také z okruhu některých svobodných a exkluzivnějších profesí, prosadily románské jazyky jako moderní kulturní řeč.
Uplatnily se ovšem spíše v četbě než v denním užití. Šlo o prestižní, zřejmě
typem vzdělání a hlavně kulturní orientací podmíněné rozšíření dosavadní
četby, oscilující mezi vzdělaneckou latinou a národním jazykem.
2) Význam italské (francouzské) menšiny při tom nelze sice bagatelizovat
a silné připoutání ke kultuře "mateřských" zemí i po několik generací je neoddiskutovatelným faktem, šíření románských jazyků v ostatních vrstvách nemá
ovšem "na svědomí" tato menšina, nýbrž faktory sociálně-kulturní.
3) Velmi rozšířené byly hlavně jazykové příručky, dále italská (méně francouzská) literatura historická, zeměpisná a politická. Objevuje se celá řada
edic ze 16. století a dále vydání klasických autorů. Dobře je to vidět například
na knížkách o Novém světě , kde se ve srovnání s předbělohorskými knihovnami neobjevilo nic podstatně nového . Výběr knih riebyl v žádném ohledu
poplatný náboženské ani politické cenzuře (např . dílo italského novelisty
a satirika Ferranta Pallaviciniho, Boccacciovy novely nebo práce francouzského protestanta Jeana-Jacquese Boissarda).
4) Rozhodně nelze potvrdit, že by se určité žánry v měšťanském prostředí
vůbec nevyskytovaly; platí to i o takových druzích a dílech, jako byl rytířský
román (Amadis), pastýřský román La Diana Jorgeho de Montemayor či pastýřský epos Giovanniho Battisty Guariniho nebo barokní verše Giambattisty
Mariniho. Nebyly sice běžnou četbou , prokázalo se však, že podobně jako
třeba v případě určitých obrazových námětů akceptovaly pražské měšťanské
špičky průběžně všechny podněty, přicházející z kruhů šlechtických a dvorských. Ze slavných jmen italské literatury je dílo Franceska Petrarky ve zkoumaných librářích zastoupeno čtyřikrát, Boccacciův Dekameron jsme našli
uveden dvakrát. Četla se však i jiná díla - např. Tassův Osvobozený Jeruzalém či sžíravé satiry zmíněného Ferranta Pallaviciniho (J. M. Brunirová měla
čtyři Pallaviciniho knihy, včetně zakázaného díla La rete di Vulcano; v libráři
A. Čečetického najdeme tohoto autora dvakrát apod.), knihy G. F. Loredana aj.
5) Zhruba od poloviny 16. století začínají v souvislosti s politickým a kulturním vývojem do českých zemích ve zvýšené míře pronikat díla španělských
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již ve své původní podobě latinské či španě l ské, nebo v podobě
do němčiny a italštiny, a to nejen tisky vydávané na Iberském poloostrově nebo v tiskařských oficínách antverpských tiskařů . Tento trend zesílil
ještě ve století následujícím. Časové zpoždění zhruba padesáti let, s nímž se
středoevropský čtenář při výběru literatury vyrovnává, ale také velká a něko
lik staletí přetrvávající čtenářská obliba některých titulů a do jisté míry i pře
dávání knih z generace na generaci způsobily, že jisté v Evropě již "přežilé"
žánry a díla najdeme nejen v knihovních sbírkách 16. století, ale také v knihovnách 17. a 18. století. Dokladem toho jsou nejen reálně dochované knižní
fondy šlechtických a církevních knihoven, ale i měšťanské libráře. Dosavadní
výzkumy potvrdily, že čtenářská veřejnost v českých zemích držela krok
s Evropou co do kvantity i kvality zastoupených děl soudobé španělské literatury. Některé "bestsellery" španělského zlatého věku najdeme téměř ve všech
typech soukromých i institucionálních knižních sbírek - buď v originále (latině a španělštině), anebo v překladech do němčiny, italštiny, případně francouzštiny. Velké oblibě se kromě čtenářsky atraktivních titulů zaměřených na
tematiku zámořských objevů těšila ve druhé polovině 16. století stěžejní díla
španělské literatury prvního období tzv. zlatého věku, zejména rytířské , pastýřské a pikareskní romány, a také díla Antonia de Guevara. Guevarovy knihy, jako např. Důvěrné listy nebo Orloj knížat, nesměly chybět v 16. a 17.
století v žádné významnější evropské knihovní sbírce církevní, šlechtické nebo
měšťanské (Pemštejnové, Ignác Bernard z Martinic, Petr Vok z Rožmberka,
jezuiti, teatini, ale také radní písař Starého Města Jan Jindřich Klein). Četl se
nejen v originále, ale také v německých, italských, popř. latinských překla
dech. Obliba některých děl 16. století přetrvávala až do počátku 18. století.
Tak např. rytířský román Amadís de Gaula frekventuje v sedmdesátých letech
17. století v knihovně radního písaře Starého Města Jana Jindřicha Kleina
dvakrát Uak v německé verzi, tak v překladu do famcouzštiny). Pastýřský
román Jorgeho de Montemayor La Diana si získával srdce čtenářů, zejména
z řad šlechty, nejen na konci 16. století (španělský originál měl ve své knihovně např. Maxmilián z Ditrichštejna nebo Oldřich Desiderius Pruskovský), ale
ještě na počátku 18. století (pražský měšťan Duchoslav Matěj Budín). Rovněž
pikareskní román Život Lazarilla z Tormesu, který byl mezi evropskými čtenáři
velice vyhledáván a který koloval jak ve španělském originále, tak i v překla
dech do francouzštiny, němčiny, italštiny (ale i holandštiny a angličtiny), byl
patrně dobře znám i v prostředí pražských měšťanů (viz zápis Hystorye
o Lasarylovi v knihovně primase Starého Města Jiřího Jana Reissmanna).
6) Soustředění na jazykovou stránku knihoven je pochopitelně abstrakcí.
Ještě daleko zajímavější je sledování celé složité sítě zprostředkování, přetlupřekladů
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a překladů jednotlivých textů od antických až po soudobé moderní
tedy otázky mezi textové a mezijazykové. Napříkladjiž zmíněný Amadís de Gaula, původem dílo španělské , se objevil jednou francouzsky, italsky
i německy (viz knihovna J. J. Kleina a Jana Schmida).
7) Neméně zajímavé je sledování cest (literárních i mimoliterárních), jakými se do Čech a v Čechách prostředkovaly další znalosti o zeměpisných
a historicko-politických reáliích evropských románských zemí i Nového světa.
Také v tomto případě je jazykové kritérium zbytečně svazující.
8) Rok 1700 nepředstavuje samozřejmě žádný vývojový mezník. Směrem
do 18. století pokračují měšťanské špičky v dalším vstřebávání románské
kultury, zdá se však, že tento typ literatury se bude objevovat stále častěji ve
velkých, specializovaných knihovnách. Úkolem budoucího výzkumu bude
srovnání takových knižních souborů například se šlechtickými, a nikoli jen
těmi největšími bibliotékami.
sm ěry,
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PŘÍLOHA:
Přehled titulů

z hlediska tematického členění

Jsme si vědomi toho, že každé tematické členění historické literatury nese
s sebou riziko, že bude v mnoha ohledech subjektivní a zjednodušující, ale
z ryze praktických důvodů jsme se o ně přece jen pokusili. Tento seznam obsahuje také české , latinské nebo německé knihy, které byly zřejmě překladem
z živých románských jazyků nebo se románských zemí věcně týkaly (např.
průvodce, cestopisy). Ne všechny knihy bylo možné, byť hypoteticky, přiřa
dit k některému tématu. Proto je celkový počet knih v románských jazycích
nebo knih o románských zemích větší než počet titulů v této příloze uvedených.
Po citaci inventárního zápisu následuje jméno zůstavitele inventarizované
knihovny a odkaz na rukopis a folio . U některých položek jsme se snažili
doplnit i bližší identifikaci (autor, titul, popř . vydání) nebo jsme připojili ně
které vy s větlující (inspirující?) poznámky.
Zeměpisná

literatura

Beschreibung von Neapel: Anna M . FreyBlahmová, 1177, 313a
Breve descrittione dela Citta di Jerusalemme: Jan K. Illing, 1179, 142b 1
Consilium integrum de Exoticis Gallico Italicum (in quarto): Jan J. Klein,
1177, 507a
Delle Cose maravigliose di Roma: Johana M . Brunirová, 1179, 303a2"
Le cose maraviliose di Roma: J. M. Brunirová, 1179, 302b2b
Deliciae ltaliae: Anyška Gallová, 1177, 95b3
Deliciae Neapolitanae: Petr J. Hroch, 1178, 75a
Delitiae ltalicae: Jan M. Cloet, 1176, 634b
Descritione di Napoli e Puzzuolo: J. M. Brunirová, 1179, 303a4
!thalia, diversa manuscripta (in 4°): Petr J. Hroch, 1178, 75a
ltinerario ďltalia: J. M . Brunirová, 1179, 303b 5
ltinerarium Hispaniae Walckenier: Jan K. Illing, 1179, 139a6
Joannis Botterii allgemeine weltbeschreibung: Kašpar ml. Švenkfeld, 11777"
Leandri Alberti Descriptio totius ltaliae (in fol. maj.): Kašpar ml. ze Švenkfeldu, 11778
Lib[er] obser[vationum] ltal[iae] : Barto l oměj. Alexius, 1177, 113b
Mappa knížka v laská: Adam G. Khiir, 1177, 141 b
Paradisus Delitiarum Města Benátek: Anyška Gallová, 1177, 95a
Poste de! mondo: J. M. Brunirová, 1179, 303a9
Ragvagli di Cypro: J. M. Brunirová, 1179, 303a
Relationi Universali di Giovanni Botero Benese: Karel Škréta ml., 1179, 108a7b
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Ritratto di Roma antica: J. M. Brunirová, 1179, 302b 10
Romanae Antiquitates (in fo!.): Petr J. Hroch, 1178, 76a 11
WegweiBer zu den wunderbarlichen sachen der stadt Rom (in octavo ):
Jan J. Klein, 1177, 508b
Wlaská kniha o řecké zemi (in octavo): Jan J. Klein, 1177, 508b

Historická literatura
Cranettae de antiquitatibus temporum: Jan K. Illing, 1179, 139b
Danielis Bartho li De Ia Compagnia di Giesu: Zuzana Malanotte, 1179, 256a 12
Exegesis genealogica regum Franciae (in fo!. min.): Kašpar ml. ze Švenkfeldu, 1177
Francisci Guicciaradi [sic!] (in 8°): Petr J. Hroch, 1178, 77a 13 •
Ein frantz . historibuch: Veronika Dirixová, 1179, 406b
Froshardus de rebus Gallicis: J. M. Brunirová, 1179, 302b 14
Histoire du Roy Henry Je Gran (in 4to): František Hirschelius, 1179, 356a 15
Historia d' ltalia di M. Francesco Guiccardini: Karel Škréta ml. , ll 79, I 08a I3b
Historia di Fiandra II Cardinal Bentivolio (in quarto ): Jan Schrnid, 1177,
565a 16
Historia Gallica: Ver. Dirixová, 1179, 406b 17
Historia Ital ica: Anyška Gallová, 1177, 96a
Historia Romana Caroli Sigenii Mutin (in fo!.): Jan Casanova, 1177, 59a 18
Historiae Florentinae Nicolai Machiavelli (in 8°): Petr J. Hroch, 1178, 77a 19
Historiae universalis nucleus Gabrielis Bucelini (in 16°): Matěj F. Eckhart,
1178, 158b 20 •
Historiae Universalis tam sacrae tam profanae nucleus auth. Gabriele
Bucelino (in octavo): Jan J. Klein, 1177, 508b20 h
Historie del mondo (in par. fo!.) : Karel Škréta ml. , 1179, 107b
Historie de! mondo Gio. Tarchagnota vlašská, parte 1ma et 4t•: Karel Škréta ml. , 1179, 107b 2 1
L'historia di Milano M. Bernardino Corio: Karel Škréta ml. , 1179, 108a22
Historie wlaská o Uherské zemi (in quarto): Jan J. Klein, 1177, 507a
Hystorye wlaská: Anyška Gallová, 1177, 96a
L'intres de premieres flamands : J. M. Brunirová, 1179, 303a
Opera Biondi ltalica: Jan Schmid, 1777, 566a23
Papežská Kronyka Joannis Bintii (in fo!.): Anyška Gallová, 1177, 93b
Pauli Jovi historia: David Vendelín, 1179, 89a24
Philippi de Commines Chevalier (in octavo ): Jan J. Klein, 1177, 508a25
Principia Gallica (in 8°): M. F. Eckhart, 1178, 157b
11 primo volume delle Ragioni delle guerre antiche: Karel Škréta ml., 1179, 108a
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Rerum hispanicarum authores aliquot (in fol. maj.): Kašpar ml. ze Švenkfeldu, 1177
Vita di Maria Conzaga, duchessa di Mantova: J. M. Brunirová, 1179, 303a
Wlaská historie (in octav o): Jan J. Klein, 1177, 508a

Politická a politicko-pedagogická literatura
Anonimus adversus Nicolaum Machiavellum (in 8°): Jan Casanova, 1177, 60b
Antonii Guevarra Institutiones vitae aulicae: Jan P. Drešl, 1179, 142a26 •
Arcani politici dei principi d'Italia: J. M. Brunirová, 1179, 302b
Bodinus de Republica (in 4°): Petr J. Hroch, 1178, 75a27 •
J. Caesaris Scaligeri Exoticorum exercitiorum libri quindecim (in fol. min.):
Kašpar ml. ze Švenkfeldu
Considerazioni civili di M. Remigio Florentine: Karel Škréta ml., 1179,
107b
De bello belgico historia (in 12°): Jakub Patecius, 1178, 211 a28•
Dei Governo di M. Francesco Sansovino: Karel Škréta ml. , 1179, 108a29
Duo libri de statu religionis et Reipublicae in regno Galliae (in 8°): Petr
J.Hroch, 1178, 77b
Enchomia Venetorum (in fo!.): Jan Schmid, 1177, 564b
Erliirnung Konigl. May. in Frank[reich] (in 4°): Arnošt V. Steydl, 1177,
443a
Francesische Bickquet und pik spill: Ondřej K. Wirl, 1178, 176b
Francisci II et Caroli IX De statu religionis et republicae Gallicae: Kašpar ml.
ze Švenkfeldu, 1177
Frantzosiche Relation von Antonie Berez (in 8o): Petr J. Hroch, 1178, 75a30
Frantzosische divers traitez: Petr J. Hroch, 1178, 75b
Frantzosische geheimbe Rathsstuebe od[ er] Consi1ia: Jan P. Drešl, 1179,
121b
Frantzosische Tiirckey angerichtet, durch Ariante et Polidor: Balt. Werner,
1178, 226a
II Giuseppe di Ferrante Pallavicino: Jana Marie Brunirová, 1178, 285a3 1•
II Jiuseppe di Ferrante Pallavicino: J. M . Brunirová, 1179, 303a3 1b
Guerrae [sic!] politische hoffleben: O. K. Wirl, 1178, 176b 26 b
Horologium princi pum [Antonie de Guevarra]: Mikuláš A. Causalius, 1179,
319b32
Ingenua et vera oratio ad Regem Christianissimum de Jenevitis [sic?] in
Regno Galliae recipiendis (in octavo): Jan J. Klein, 1177, 508a
Joannis Bodini Andegavensis De republica libri sex: Kašpar ml. ze Švenkfeldu, 117727b
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Joannis Bodini de Republica (in 12°): Jan Casanova, 1177, 61 b27c
Joannis Bodini Universae naturae theatrum: Kašpar mladší ze Švenkfeldu,
117733
Liber Gallicus observationum curiosarum de statu Franciae (in 4to): Jan
Casanova, 1177, 60b
Libri tres de iudiciis belli Belgici (in octav o): Jan J. Klein, 1177, 508a
Liratione [sic!] de la corte di romano (in octavo): Jan Schmid, 1177, 567a
M. du Refuge der kluge Hoffmann (in 8°): F. Hirschelius, 1179, 356b (???)
Machiavelli Princeps (in 8°): Petr J. Hroch, 1178, 75b
Mercurii Gallo Belgici I Historia ungarica (in 8°): Jan Casanova, 1177, 6la
Mercurii Gallobelgici Succenturati (in octav o) : Jan J. Klein, 1177, 508b
Mercurii Gallobelgici Succenturiati: Anna Minychová, 1178, 109a
Mercurii Gallobelgici Succenturiati: Martin J aron, 1177, 419a
Mercurius Gallo-belgicus (in octavo): Jan J. Klein, 1177, 508a
Mercurius Gallobelgicus Succenturiatus: Antonín Čečelický, 1179, 382b
Mercurius Gallobellicus [sic!]: Kašpar Barták, 1176, 564b
Le ministre d'estat: Karel Škréta ml., 1179, 108a
Opere deJ Pallavicino: Antonín Čečelický , 1179, 383b31 c
Pandulfi Collenutii Historiae Neapolitanae: Zuzana Malanotte, 1179, 253b 34
Philosophia natura1e di M . Alessandro Piccolomino: K. Škréta, mJ.3 5
Ein politischer frantzosischer author (in 12°): Jak. Patecius, 1178, 211a
Princeps in Compendio (in octavo): Jan Schmid, 1177, 567a
Relatione de la corte di Roma: Antonín Čečelický, 1179, 383a36
Relatione della corte ďlspagna: J. M. Brunirová, 1179, 302b
La rete di Vulcano: Jana Marie Brunirová, 1178, 285a3 1d
Ritratto de privato pol. christ. : J. M. Brunirová, 1179, 302b
Strada de bello belgico (in 12°): Jak. Patecius, 1178, 211a28b
Tablar des actions du Jeone Gentil homme (in octavo): Jan J. Klein, 1177,
508b
Tabula des riches francauská (in fol. minori): Daniel V. Břekovec, 1178,
398b
La Taliella di Ferranto Palavicino: Zuzana Malanotte, 1178, 228a3 1e
Tutte le opere permesse di Ferrante Pallavicino: Antonín Čečelický, 1179,
383a3 1r

Antika, emblematika, architektura
Andreae Alciati Emblematum lib. 2 (in 8°): Jan Eckhart, 1177, 244a
Andreae Alciati JuDr. Emblemata - Kašpar ml. ze Švenkfeldu, 1177
I dieci libri de ll architetura [Vitruvius]: Karel Škréta ml., 1179, 108a37
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Discorsi Dei S. don Antonio Agostini : Karel Škréta ml., 1179, 108a38
Iconologia Caesaris Ripae: Zuzana Malanotte, 117939•
Iconologia del Ripa: Karel Škréta ml., 1179, 108a 39 b
Le imagini delle Done auguste: Karel Škréta ml. , 1179, 108a
Kniha vlaská s rozličnými staveními: Antonín Čečelický , 1179, 380b
Reysovní kniha authore Viniola: Jan Kulík, 1179, 390a40
Teutsch redender Vauban : Antonín Čečelický , 1179, 3 82b
Triomphi del Architettura: J. M. Brunirová, 1179
Le vite de gli huomini: Karel Škréta ml., 1179, 108a4 1
Nový svět
America, offenbahrung der Neuen Weldt: Jan Klose, 1177, 598b
Americae pars 6: německá Theodori de Brunii: Dorota Loseliusová, 1176,
9lb
Descriptio Novi orbis (in fol. maj.): Kašpar ml. ze Švenkfeldu, 117742•
Hieronymi Benzonis Historia von indianischen Konigreichen (in fo!. maj.):
Kašpar ml. ze Švenkfeldu, ll 77 43
Historia navigationis in Brasiliam: Kašpar ml. ze Švenkfeldu, 117744
Indianische ReiB buchel: Jan Platner, 1177, 629a
Indianische weldtbeschreybung: Martin N eumeyer, 1177, 4 76a
Joannis Pici Mirandolae opera omnia (in fol. maj.): Kašpar ml. ze Švenkfeldu, 1177
Navigatio in novum mundum R.P. Monach. Ordinis St. Benedicti (in fol.):
Jan J. Klein, 1177, 506b45
Die neue weldt: Anna M. FreyBiahmová, 1177, 313a42h
Sechster theil der neuen welt: Antonín Čečelický, 1179, 381b46
Les singularites de Ia France: Jan K. Illing, 1179, 139a47
Poezie, novely, romány, zábavné čtení
Amadis historia německá: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku, 1177, 502b48•
Caraffae Dicerie Poetiche: Zuzana Malanotte, 1178, 228a
Cento novella: Adam Gotfrýd Khur z Kuhrbachu, 1178, 132b49 •
Cento novelle scelte: Karel Škréta, 1179, 100b 49 b
Comediae ltaliacae: Zuzana Malanotte, 1178, 228a
Čtyry knihy v francauzské řeči Amadis intitulirované (in quarto ): Jan Jindřich
Klein z Rozenštoku, 1177, 502b48 b
II de Comerone [sic!] di M. Giovanni Boccaccio: Zuzana Malanotte, 1178,
228a50•
ll Decameron di Messer: Karel Škréta, 1179, 100b 50 b
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De Loredono opere: Zuzana Malanotte, 1178, 228a51•
Del opere del Loredano: Zuzana Malanotte, 1178, 228a51 b
Francisci Petrachae Trostbiicher: Karel Škréta, 1179, 100b 52•
Goferedo [sic!] Gerusalemae vlaský (in 4to): Daniel V. Břekovec, 1178,
399a53
Historiae de Rabuttin: Duchoslav Matěj Budín, 1181, 36b54
Hystorye o Lasarylovi : Jiří Jan Reissmann, 1178, 195b 55
Isabella Cortese in 8°: Thomas Fridrich, 1177, 1a56•
Kniha v laská de Monte Calvario: Jan Jindňch Klein z Rozenštoku, 1177,
502b57
Knížka vla. ll fausta intitulirovaná: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku, 1177,
502b
Lettere de! Signor Francesco in 4°: Jakub Patecius, 1178, 202b 51 c
Lettere de! Sinior Loredano (in octavo): Jan Schmid, 1177, 567a51d
Literae familiares vlaské: Anyška Cantagallová58
Novelle amorose di Gio. Francisco Loredono: Zuzana Malanotte, 1178,
228a51e
Opere de Rodedano [sic!]: Zuzana Malanotte, 1178, 228a51f
La Paride Comedia: Jana Marie Brunirová, 1178, 285a
Pastor Fidae Italice: Zuzana Malanotte, 1178, 228a59•
ll pastor fido: Jana Marie Brunirová, 1178, 285a59b
Petrarca Italicus: Zuzana Malanotte, 1178, 228a52b
ll Petrarca vlaská in 8°: Daniel V. Břekovec, 1178, 399a52 c
Rime di Giov. Bapt. Marino: Zuzana Malanotte, 1178, 228a60
S. Ladiana in spanischer sprach: Duchoslav Matěj Budín, 1181 , 36b 61
Saecreti de Ia Signora Isabella Cortesa: Zuzana Malanotte, 1178, 228a56b
Šackammer Ammadis (in octavo): Jan Schmidt, 1177, 562a48c
Unterschiedliche frantzosische historien: Jiří Jan Reissmann, 1178, 195b
Volumen tertium Petri Bembi wallisch buch: Jan M. Cloet, 1176, 634a
Jazykovědná

díla 62

Aldi manutius in folio: Alžběta Dvorská z Gryfi Hory63 •
Caesaris Calderini Dictionarium Italicum: Zuzana Malanotté4
Catharini Dulcis methodus ad Gallicae linguae cognitionem: Zuzana
Malanotte
Catharini Dulcis Schola ltalica (in octavo): Jan J. Klein, 1177, 508b65
Les colloques de Muturin Cordier: Jan Kryštofllling 66
Conservatio ex italico in latinum transalata: Zuzana Malanotte
Craemeri Dictionarium italici pars secunda: Zuzana Malanotte67•
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Cremeri Dictionarium Italo-Germanicum: Zuzana Malanotte67b
Les Dialogues de Jean Loys inves: Jan Kryštofllling 68
Diccionarium vlaský a německý: Jan Klose
Dictionair Fran9ois Allemend in 4to: Jan František Hirschelius
Dictionaire Fran9ois Allemend latin in 4to: Jan František Hirschelius
Dictionar. colloquios.: Jan Kryštofllling
Dictionarium 7 Linguarum in 4to: iuDr. Jan Casanova
Dictionarium 7m linguarum in 4°: Jan Eckhart
Dictionarium 7m linguarum in 4°: Matěj František Eckhart z Fiirstenfeldu
Dictionarium diversarum linguarum: Jan Hueber,
Dictionarium Gallico germanicum: Mikuláš Alexius Causalius
Dictionarium italicolatinum: Kašpar ml. ze Švenkfeldu
Dictionarium latini-Gallicum: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku
Dictionarium latino-italicum (in octavo) : Maxmilián Vojtěch de Caro
z Rozenetu
Dictionarium Quadrilingve: Antonín Čečelický z Rozenwaldu,
Dictionarium septem linguarum: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku
Dictionarium septum linguarum: Dorota Loseliusová
Dictionarium teutsch, frantzi:isisches undt Italianisch in 8°: Jakub Patecius
Dictionář francouzský: Martin Klockhon
Dittionario Italiano e Francese: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku
Eleganze in sieme con la copia della lingua Toscane e latino: Jan Jindřich
Klein 63 b
Epistolae italicae: Jan Schmid
Francouzských psaní Formular: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku
Frantzesische Grammatica: Antonín Čečelický z Rozenwaldu,
Frantzi:isische Grammatica in 8°: Jakub Patecius
Franzi:isisch bichlein Levini Hulsii: Johann Maximilian Cloet69
Gemellae Gallicae Linguae: Johann Maximilian Cloet
Gemellae linguae Gallicae: Zuzana Malanotte
Gemmulae lingvae Gallicae Gumeri: Jan Kryštofllling
Gramatika francouzská: Jan Klose
Gramatika v laská: Martin Klockhon
Grammatica Gallica nova in 8°: JUDr. Jan Casanova
Grammatica Gallica Paschalis: Zuzana Malanotte
Grammatica Gallica: Jan Hueber
Grammatica Gallica: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku
Grammatica Gallica: Jan Schmid
Grammatica Germanica, Hisp. et Galii ca Joannis Angeli: Zuzana Malanotte
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Grammatica Italica: Jan František Hirschelius
Grammatica wlaská: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku
Horatii Tuscanelli flores Italici ac latini idiomatis: Zuzana Malanotte 70
Introductio ad linguam Gallicam Danielis Cachedenieri: Jan Kryštofllling
Janua Quinque Linguarum: Jiří Jan Reissmann
Janua trium Linguarum in 4°: Jan Eckhart
Linguae Gallicae Institutio in 16°: Matěj František Eckhart z Fiirstenfeldu
Megiseri Sententiae complurium linguarum: Zuzana Malanotte
Nomenclator quadrilinguis in quarto: Anna Polexyna Melová
Nova nomenclatura 4linguarum in 8°: Jan František Hirschelius
Philippi Garneri Gemmulae Linguae Gallicae: Jan Kryštofllling 7 1
Philippi Halsiii [sic!] Dictionarium Italicum: Zuzana Malanotte
Refranos o proverbios frantzosich [sic!] in 8°: Petr Jindřich Hroch z Pešic
ll secretario et il primo volume: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku
Spanische und wallische Gramatic in 4°: Jakub Patecius
Sylva Quadri Linguis Vocabulorum: Jakub Patecius
Sylva quator linguarum in 4°: Jan Eckhart
Sylva 4 linguarum in 4°: Matěj František Eckhart z Fiirstenfeldu
Sylva vocabulorum in 8°: Matěj František Eckhart z fiirstenfeldu
Sylva vocabulorum secunda pars: Jakub Patecius
Thesaurus quinque Linguarum: Jiří J. Reissmann,
Vlaská kniha o Psaních: Anyška Klára Cntagallová (Gallová)
Vlaská kniha v které rozličné psaní: Jan Jindřich Klein z Rozenštoku
Vlašská knížka de Ia selva: Adam Gotfrýd Khiir z Kiihrbachu 72
Vocabularium Italicum: Zuzana Malanotte
Vokabulář sedmi řečí : Karel Škréta ml.
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Poznámky:
Může být Andriconio, Cristoforo: Descrizione della citta di Gerusalernrne.
DeJle cose maravigliose dell ' alma citta di Roma con figure . Venezia 1588. Anonymní. Viz
též obdobné Francino, Girolamo: Le cose maravigliose dell ' alma citta di Roma. Roma 1600.
3
Eichovius, Cyprian : Deliciae Italiae. Cestovní průvodce a kapesní atlas Itálie (poprvé vyšel
již v 16. století).
4
Mormile, Giuseppe: La descrizione della citta di Napoli ... e dell'antichita di Pozzuolo.
Napoli 1629 a jiná vydání. Např. jezuité profesního domu na Malé Straně měli ve své knihovně
vydání z roku 1670. Dílo bylo šířeno i v německém překladu.
5
Schott, Frans: ltinerario d 'ltalia. Četné reedice v 17. století (Roma 1650 nebo např. Padova
1654).
6
Zeiller, Martin: Hispaniae et Lusitaniae itinerarium. Amsterdam, Valckenier 1656. Dílo
vynikajícího německého topografa, vybavené mapou a mědirytinami španělských a portugalských měst.
7• ,b
Botero, Giovanni: Relazioni universali. Velice rozšířené dílo. jak v originálu, tak v překla
dech, postupně doplňované o nové informace (včetně zpráv o Americe). Německý překlad již
z konce 16. století.
8
Alberti, Leandro: Descrizione di tutta I' ltalia. Práce dominikánského autora první poloviny
16. století vyšla několikrát. Známa byla jak v italské, tak latinské verzi.
9
Cotogno, Ottavio: Nuovo itinerario delle poste per tutto il mondo. Venetia 1676.
10
Rossi, Filippo de': Ritratto di Roma antica ... Roma 1645.
11
Boissard, Jean Jacques: Romanae urbis topographiae et antiquitatum. Frankfurt, Th. de
Bry. Výpravné dílo o šesti svazcích známého francouzského protestantského básníka a sběratele
vyšlo poprvé v letech 1597- 1602; znovu v roce 1627.
12
Bartoli, Daniele: Della storia de Ia compagnia di Giesu. Dějiny jezuitského řádu z poloviny
17. století
13•,b Guicciardini, Francesco: lstoria d' ltalia. Vydáváno po celé 17. století.
14
Froissart, Jean: Chroniques de France. Dějiny Francie, které byly v 16. století velice často
vydávány.
15
Sully, Maximilian de: Mémoires (?).
16
Bentivoglio, Guido: Historia di Fiandra. Dějiny N izozemí. Vydání v italštině je zmiňováno
od třicátých let 17. století a znám je i francouzský překlad z této doby.
17
Může být: Mathieu, Pierre: Histoire de France et des choses memorables (vydání z počátku
17. století). Italská verze - Istoria di Francia e delle cose piu memorabili (Brescia 1623 či Venezia
1629?).
18
Si gonio, Carlo: De regno ltaliae. Stěžejní dílo historika z Modeny, poprvé vyšlo v roce 1574.
19
Machiavelli, Niccolo: Storie fiorentine. Latinská verze.
2 0a,b Některé z vydání kolem poloviny 17. stol.? (např. z roku 1654).
21
Tarcagnota, Giovanni : Delle historie del mondo.
22
Corio, Bemardino : L'historia di Mi lano. Poprvé vyšla tato kompilace starých milánských
kronik v roce 1502.
23
Může být Biondo, Flavin: De Roma instaurata. De Italia illustrata, v latinském nebo italském vydání.
24
Giovio, Paolo: Historie de! suo tempo. V latinské verzi Historiarum sui temporis.
25
Philippe de Comines: Mémoires. Dílo slavného francouzského kronikáře vyšlo tiskem poprvé v Paříži 1523.

2• ,b
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26a,b

Guevara, Antonio de: Institutiones vitae anticae oder Hof-Schul ... Mi.inchen (vydání 1602
1604, 161 0). Německý překlad Guevarova díla Libro llamado menoprecio de Ia corte y alabanza de aldea.
27 •-c Bodin, Jean: Six Iivres de Ia République. Různá vydání známého politického díla.
28 a,b Strada, Fabianus: De bello belgico. Frankfurt 1651 .
29
Sansovino, Francesco: Dei govemo de i regni et delle republiche cosi antiche comme
modeme.
30
Pérez, Antonio: Relaciones. Poprvé vyšlo v Paříži 1598 (existuje i španělské vyd. z roku 1624).
31•-f Ferrante Pallavicini, italský satirik, autor politických románů ( 1615- 1644),jehož díla byla
vyhledávána, byť byla zčásti na indexu zakázaných knih. II Giuseppe. Venezia 1654; La rete di
vulcano. Venezia 1674 (prohibitum).
32
Guevara, Antonio de: El Reloj de princípes. Latinská verze populární příručky Orloj knížat
(Frankfurt 1664?).
33
Bodin, Jean: Le théatre de Ia nature universelle. Poprvé vyšlo latinsky v Lyonu v roce 1596,
roku 1597 přeloženo do francouzštiny. Existuje i latinské vydání z roku 1605.
34
Collenuccio, Pando Ifo: Compendio della storia del regno di Napoli.
35
Piccolomini, Alessandro: Philosophia naturale. Venezia 1585.
36
Lunadoro, Girolamo: Relatione de Ia co rte di Roma. Oblíbené dílo, četné reedice v 17. století.
37
Vitruvius, Pollio: De architectura libri decem v italském překladu.
38
Přehled ze španělštiny do italštiny Agostini, Antonio: I discorsi .. . sopra le medaglie (Roma 1592).
39• · b Ripa, Cesare: Iconologia overo descrizione delle imagini universa! i cavate dalle statue et
medaglie antiche. 1. vydání v Miláně v roce 1602, pak četné reedice až do roku 1669.
40
Může být: Vignola, Jacopo Barozzi da : Opere ďarchitettura. Roma 1617, nebo týž: Regola
de ll i cinque ordini d 'Architectura.
41
Italský překlad Plutarchova díla?
4 2a,b Grynaeus, Simon: Novus orbis regionum ac Insularum. Tento spis se vyskytoval v knihovnách pražských měšťanů koncem 16. století a v 17. století velice často - nejen v latinské, ale
i v německé verzi. Srov. J. Pešek - O. Kašpar, Zprávy o Novém světě v knihovnách pražských
měšťanů předbělohorského období, Pražský sborník historický 21 , 1988, s. 5- 15 (spolu s Kosmografií S. Mi.instera a Franckovým Weltbuchem byl jedním z hlavních pramenů informujících
o Novém světě).Totéž - v německé verzi.
43
Benzoni, Girolamo: L'istoria del mondo nuovo. Německý překlad díla milánského cestovatele 16. století, které vyšlo poprvé italsky v šedesátých letech 16. století v Benátkách.
44
Léry, Jean de: Historia navigationis in Brasiliam. Dílo se vyskytovalo patrně velice často
jak ve šlechtických, tak v měšťanských knihovnách. Např. Oldřich Desiderius Pruskovský vlastnil vydání ze Ženevy z roku 1594.
45
Monachus, Robertus.
46
Šestá část některého z německých vydání mnobasvazkového díla Théodora de Bry: Collectionem peregrinationum in Indiam Orientalem et occidentalem. Pars 6.: Americace pars sexta,
si ve Historiae ab Hieronymo Benzono. Viz též pozn. 44.
47
Thévet, André: Les singularités de Ia France antarctique, autrement nomée Amérique. Paris,
polovina 16. stol. Popis francouzské kolonizace Brazílie z pera královského historiografa.
4 8a,b,c Francouzská verze románu Amadís de Gaula. Francouzsky vyšly poprvé čtyři knihy
v letech 1540- 1544, v letech 1540- 1556 vyšlo 12 částí; všech 24 částí bylo vydáno v letech
1575- 1615 - "Le Thresor"; jednotlivé reedice se objevují po celé 17. století. Německá kompletní
verze všech 24 knih vyšla v letech 1561 - 1594 ve Frankfurtu. Štrasburské vydání z roku 1597
nese titul Schatzkamer schóner zeirlicher zusammen gezogen a je to překlad vycházející z francouzského vydání Tresor des Amadis.
či
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Může to být nejen Boccaccio, ale též anonymní dílo Cento novelle antiche nebo i dílo
Cento novelle scielte da'piu nabili scrittori vydané Franceskem Sansovinem.
50•,b Boccacciův Dekameron vycházel pod názvem Decamerone ouer Cen to novelle - srov. též
pozn. 49.
51a- f Dílo italského prozaika Giovanniho Franceska Loredana ( 1607- 1661) byly velmi oblíbené
v 17 . i 18. století (viz např. Roudnická lobkowiczká knihovna).
52•-c ll Petrarca - sonety Petrarkovy vycházely velice často jen pod tímto názvem Trostbiicher asi Trostspiegel in Gliick und Ungliick (německý překlad De remediis utriusque fortunae).
53
Tas sův Osvobozený Jeruzalém byl po celé 17. století také vydáván v mnoha edicích,
s různými komentáři a výklady.
54
Je to zjevně dílo libertina Rogera de Bussy Rabutina Histoire de Louis XIV, roy de France
et de N avarre.
55
Pikareskní román Život Lazarilla z Tormesu, který vyšel poprvé 1554, byl šířen po celé
Evropě v originále i v překladech do národních jazyků (francouzštiny, italštiny, němčiny, anglič
tiny, holandštiny), známa je také jeho verze latinská. Český překlad znám není.
56•,b Spisovatelka 16. století Isabella Cortese pocházející z Benátek. Jedná se o dílo I Secreti ...
si contengono cose minerali, medicina!i, profumi, belleti, artifii et alchimia, con altre belle curiasi ta. Vyšlo na sklonku 16. století a bylo velice často vydáváno v 17. století (doloženo i v Roudnické
lobkowiczké knihovně).
57
Italské překlady byly velice četné, doklady najdeme ve všech typech knihoven (spolu s verzí
originální a německou).
58
Latinská verze Guevarových Epístolas.
59 •.b Dílo má četné reedice celé 17. století (možná se jedná o některé vydání v Amsterdamu ze
šedesátých let 17. století).
60
Nenašli jsme žádné básnické dílo Mariniho s názvem Rime. Jedná se o Rime G. B. Guariniho?
61
Německá verze oblíbeného Montemayorova díla Los site libros de Ia Diana.
62
Jazykovědná díla (slovníky, gramatiky, konverzační a stylistické příručky) jsou často uvedena stručně a nepřesně , mnohdy bez autora a ne vždy v jazyce díla. Převládají slovniky, v nichž
je zastoupena francouzština a italština. Ač neni nikde zmíněno jméno Lorenza Franciosini ho, je
více než pravděpodobné, že jeho slovníky a jazykovědné příručky konverzačního typu (francouzsko-italské či španělsko-italské) se vyskytovaly i v kn ihovnách měšťanských (velice často se
totiž objevují nejen ve šlechtických, ale také církevních knihovnách).
63 •.b Manuziovy Eleganze della lingua toscana e latina byly velice často vydávány i v 17. století.
64
Calderini, Cesare: Dictionarium italicum?
65
Dulcis, Catherin: Schola Italica, Frankfurt 1605. Autor je francouzský filo log.
66
Cordier, Maturin: Les colloques. Konverzační příručka latinsko-francouzsko-italsko-německá. Známo např. vydání z roku 1656 (do loženo v Roudnické lobkow iczké kn ihovně) .
67•,b Německý lingvista Mathias Kramer vydávaj ící italsko-německé slovníky.
68
Od tohoto autora - Jeana Loyse, francouzského básníka (kol. 1555- 1610) - známe Les
oeuvres poétiques. Douai 1612, ale žádné dílo Dialogues.
69
Hulsius, Levinus: Dictionnaire franyois-allemand-italien- latin. V Roudnické lobkowiczké
knihovně do loženo vydání ve Frankfurtu 1631 .
70
Toscanella, Orazio ( 16. sto letí, z Florencie).
7l
Philippus Garnier.
72
Je otázka, zda se jedná o praktickou příručku Sel ve ďorazioni di di versi santi dottori , či
o spis Selva di varie sentenze e documenti, nebo o italskou verzi esejistického díla P. Mejíi
Háj rozličných čtení - Selva di varia lezione.
49a,b
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DIE FREMDEN lM DANZIG DES 17. UND DER ERSTEN
HÁLFTE DES 18. JAHRHUNDERTS

Polen galt seit dem Mittelalter anderen Nationen und Andersgli:iubigen gegeniiber a! s ein toleranter Staat. Diese Toleranz muB man aber an der Zeit und
am gesamten Euro pa messen, damit das Bild Polens hier nicht zu iibertrieben
idea! erscheint. Tatsache ist, daB in Polen, besonders seit dem 14. Jh. , mehrere
Nationen lebten: Litauer (nach der Personalunion mit dem GroBfurstentum
Litauen), Tataren, Armenier, Deutsche, Holli:inder, Schotten, Engli:inder und
Anhi:inger verschiedener Glaubensbekenntnisse: von den Heiden in Litauen
uber die Griechisch-Orthodoxen, Lutheraner, Calvinisten, Arianer, Mennoniten und Juden bis hin zu der fuhrenden katholischen Religion. Diese Vielfalt
machte den Konigen von Polen, die katholisch waren und sein muBten , und
dem Sejm (dem Parlament) zu schaffen, und zwar in der Zeit der Reformation,
der Gegenreformation und danach. Die religiose Toleranz war zweifellos vorhanden, aber sie sah im Norden Polens, in Masowien, in der Ukraine und in
Kleinpolen (mit Krakau) jeweils anders aus. Sie zu charakterisieren, wiirde
den Rahmen dieses Vorhabens sicherlich sprengen. Es sei nur bemerkt, daB
Polen viele Vertreter religioser Minoriti:iten, die Juden inbegriffen, aufnahm
(aus England 1290 vertrieben - aus Portugal1496- 1497). Das Inquisitionstribunal war in Polen war zwar Iange ti:itig, ni:imlich von 1327 bis 1572, hatte
aber nie so viel zu tun wie im iibrigen Europa, auch nicht in der letzten Etappe
seiner Ti:itigkeit. 1
Danzig war in der zu besprechenden Zeit die gr6Bte Stadt in der polnischen
Provinz Koniglich PreuBen und in Polen und wie die iibrigen groBen Sti:idte
1
J Tazbir, Panstwo bez stósow. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w., Warszawa
1967; ders. (Red.), Polska XVII wieku , Warszawa 1974, sein Beitrag: Problemy wyznaniowe,
S. 230- 262; ders., Kilka uwag w kwestii tolerancjii , in: Szlaki kultury polskiej , Warszawa 1986,
S. 164- 185.
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Thom und Elbing Mitglied der Hanse. Die Zahl seiner Einwohner schwankte
nach einer vorsichtigen Schatzung zwischen 50 000 um das Jahr 1600 bis zu
hochstens 58 000 um die Mitte des 18. Jh. 2
Der Reichtum Danzigs, seine gi.instige Lage an der Ostsee, die Niihe der
Weichsel, eines natiirlichen Transportweges aus dem Hinterland der Republik Polen, und schlieBlich die Beziehungen zur Hanse hatten zur Folge, daB
viele Fremde mit ehrlichen bzw. unehrlichen Absichten in die Stadt zogen.
Der Begriff Fremde und nicht etwaAusliinder wurde vorgezogen. 3
Der Konig von Polen, Kasimir der Jagiellone, stellte 1454 fiir Koniglich
Preussen, also auch fiir Danzig, das sogenannte Inkorporationsprivileg aus.
Auf dieses Privileg, die wichtigste rechtliche Grundlage und Garantie der bisherigen Rechte und Privilegien der Stadt, beriefen sich die Danziger spater in
jedem Konflikt und bei jeder Auseinandersetzung mit den Koni gen von Polen, vor allem aber mit dem polnischen Parlament (Sejm), das ein Parlament
der Adligen war.
Das Sagen in der Stadt hatten die Biirger, d. h. diejenigen, die das Biirgerrecht mit allen seinen Vorteilen erlangt hatten. Es wurden formale Barrieren
geschaffen, um die Zahl der Biirger in Schranken zu halten. Wer von den
Danzigem Biirger werden wollte, muBte zwei grundlegende Bedingungen
erfiillen: er muBte ehelich und frei geboren sein und beides beweisen. 4 Aber
nicht alle Freigeborenen hatten die gleichen Chancen, Biirger von Danzig zu
werden. lm Privileg von 1454 lesen wir: kein Niirnberger, Lumbart, Engli2

Die Diskussion i.iber die statistischen Methoden, Zweifel und Ursachen der gravierenden Unterschiede ist zu finden in: E. Cieslak (Red.), Historia Gdanska, Bd. 2, Gdansk 1982, S. 444 (ein
Beitrag von J. Stankiewicz, Historia Gdanska, ders., Bd. 2/ 1, Gdansk 1993, S. 32ff. (J. Stankiewicz) und S. 648 (E. Cies1ak); J. Baszanowski, Przemiany demograficzne w Gdansku w latach
1601- 1876, Gdansk 1995. Die starken Differenzen wurden durch die schwedischen Kriege und
die Pest vernrsacht.
3 M. Bogucka, Obcy kupcy osiadli w Gdansku w pierwszej polowie XVIIw., Zapiski Historyczne, Bd. XXXVII, 1972, 2, S. 59- 82; J. Goldberg, Zur Erforschung der Minoritiiten in Polen-Litauen (16. bis 18. Jahrhundert) , Deutsche - Juden - Polen. Ihre Beziehungen von den Anfángen bis ins 20. Jahrhundert. Beitriige zu einer Tagung, hrg. v. S. Jersch-Wenzel, Einzelveroffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 58, Berlin 1987, S. 159ff mit weiterer
Literatur dazu.
4 G. Lengnich, Jus publicum civitatis Gedanensis oder der Stadt Danzig Verfassung und Rechte.
Hrg.v. O. Giinther, Danzig 1900, S. 113. G. Lengnich (1689- 1774), Jurist und Historiker, Syndikus in Danzig seit 1750 bis zu seinem Tode. Jus publicum . . . schrieb er in den Jahren 1750-1760.
Der Stadtrat, zugleich der Auftraggeber, war aber prinzipiell dagegen, das Manuskript im Drnek
erscheinen zu lassen. Erst O. Gi.inther und der Westpreussische Geschichtsverein gaben das Werk
heraus. Mehr dazu in meiner Monographie Gottfried Lengnich, ein Danziger Historiker in der
Zeit der Aufk1iirnng, Teil I, Tornn 1995, Teil2 im Drnek.
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se her, Holliinder, Fliimischer, Jude, noch andere Frembde, aus was for einem
Reiche oder Lande sie auch wiiren, zu Dantzig Macht und Freyheit haben
s oll, zu kaufschlagen oder zu wohnen, ohne Willen, Wissen und Vollwort der
Biirgermeister, Rathmanne, Schoppen und gantzer Gemeine.5 Wo aber liegt
aber die Grenze zwischen den Fremden und den Nicht-Fremden? Es werden
aber zu den Fremden nicht gerechnet, die in dem gesamten Preussen und in
den Polnischen Landen von einheimischen Biirgern geboren worden. [ ... ]
Ferner gehoren nicht in die Zahl der Fremden die in den ehemaligen
Hansii=Stiidten Geborne, wegen der alten Verbindung zwischen diesen
Stiidten ... 6 Laut Lengnich nahm man den Begriff Hansestadt nicht so genauauch diejenigen, die in ihrer Umgebung geboren worden waren, wurden als
Kandidaten fiir das Biirgerrecht akzeptiert, unter dem Vorbehalt, daJ3 der Vater des Betreffenden ein Biirger war. Streng wurden diejenigen Bewerber gepriift, die das Biirgerrecht a ufeinen Kaufmann anstrebten. Die beiden iibrigen
Kategorien waren: das Biirgerrecht auf einen Handwerker und auf einen Arbeitsmann. Anfang des 17. Jh. spitzten sich in Danzig mannigfaltige Konflikte zu: zwischen den Handwerkem und den Kaufleuten, zwischen dem Stadtrat
und der Dritten Ordnung. Es ging u. a. um die Beschrankung der Zahl der
zum Handel in der Stadt befugten Personen und um den Versuch, in Danzig
eine doppelte Biirgerrechtseinteilung einzufiihren, namlich das GroJ3- und das
Kleinbiirgerrecht. Diese Einteilung empfanden besonders die Ziinfte als Bedrohung ihrer bisherigen Privilegien und die Bezeichnung Kleinbiirgere als
Beleidigung_? Bis in das 18. Jh. hinein widersetzten sich die Gewerke dieser
Bezeichnung.
Ein Fremder, der nach Danzig kam in der Absicht, sich in der Stadt niederzulassen, wandte sich schriftlich an den Stadtrat oder an alle Ordnungen zugleich. Der Stadtrat trug die Angelegenheit den Ordnungen vor, wobei er den
Kandidaten besonders empfahl. Die Entscheidung muJ3te einstimrnig getroffen werden. lm Falle einer Billigung edegte der Kandidat eine oft individuell
fiir den kiinftigen Biirger bestimrnte Sumrne an die Kamrnerei. Sie belief sich
von etwa 1000 bis zu 3000 Gulden. Der Betrag war zwar hoch, aber der Betreffende versprach sich Profite, die die lnvestition schne ll ausgleichen wiirden. 8
G. Lengnich, Jus publicum, S. 113.
Ebenda, S. 114.
7 W Cieslak (Red.) , Historia Gdanska, ein Beitrag von M. Bogucka, S. 577f; G. Lengnich, Jus
publi cum, S. 114.
8 G. Lengnich, Jus publicum, S. 11 7f. Die erwiihnte Situation betrifft das sehr begehrte Biirgerrecht auf den Kaufmann. Die Bewerber fur das Biirgerrecht auf den Handwerker oder Arbeitsmann ersuchten es zunachst bei der Wette.
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Bis dahin durften sich die Fremden nur entweder in einem Wirtshaus oder bei
einem Biirger aufhalten, der das Recht hatte, Giiste gegen Bezahlung aufzunehmen. Der Wirt war verpflichtet,jeden Tag die Liste der Fremden beim Rat
abzugeben.
Nach der positiven Entscheidung aller Ordnungen brachte der Kandidat
seinen Geburtsbriefzum Wettgericht, bezahlte den fiir ihn festgesetzten Geldbetrag und ersuchte beim Stadtrat um die Bestiitigung des Biirgerrechts. So
sehen die allgemeinen Regeln und Richtlinien aus. Bei ihnen gibt es aber eine
Reihe von Vorbehalten und Abweichungen. Die Empfehlung des Konigs von
Polen, der Konigin oder, wie es Lengnich nennt, eines vornehmen Herren,
konnte die Befreiung des um das Biirgerrecht Nachsuchenden von den finanziellen Kosten bedeuten. 9 In gewissen Situationen konnte aber eine konigliche Empfehlung dem Kandidaten eher schaden als hel fen. Solche Schwierigkeiten erlebten z. B. fremde Apotheker, die in Danzig ihren Beruf ausiiben
wollten. Der Stadtrat hinderte sie daran oder zogerte gar jahrelang mit der
Bewilligung, schon weil er das Recht auf seine alleinige Entscheidung demonstrieren wollte. 10
Die Konfession fiihrte zu Beschriinkungen, wenn nicht sogar zu einem volligen AusschluB von der Bewerbung um das Biirgerrecht. Nur dieLutherische,
Reformirte und Romisch-Katholische 11 Religion wurde von den Danziger
Ordnungen anerkannt.
Damit sprechen wir das Problem der religiosen Toleranz bzw. Intoleranz in
Danzig an. Wie aus dem Obigen hervorgeht, hatten die Vertreter der religiosen und nationalen Minoritiiten in der Stadt kaum eine Chance auf einen beruflichen, sozialen und eigentlich auch keinen anderen Aufstieg in der Stadt.
Wohlgemerkt: grundsiitzlich nicht- aber es gab Ausnahmen und Umwege.
Eben im 16. und 17. Jahrhundert erlebte die Stadt ihre Bliitezeit, sie pflegte
Kontakte mit vielen polnischen, europiiischen Staaten und Stiidten, mit den
Hansestiidten angefangen, bis nach Portugal. 12 Demzufolge kamen also in die
Stadt nicht nur fremde See- und Kaufleute, Geistliche, Gymnasiasten, Studenten auf Reisen nach bzw. aus Konigsberg in das westliche und siidliche

9

G. Lengnich, Jus pub1icum, S. 117.
So1che Situationen beschreibt A. Drygas, Aptekarstwo gdanskie 1399- 1939, Wroclaw- Warszawa 1983, S. 48, 54 ff, 88, 220f.
I I G. Lengnich, Jus pub1icum, S. 121 .
12 J. Malecki, Zwi!lzki hand1owe miast po1skich z Gdanskiem w XVI i pierwszej polowie XVII
wieku, Wroclaw 1968; St. Hoszowski, Hande1 Gdanska w okresie XVI- XVIII wieku, Zeszyty
Naukowe WSE w Krakowie ll , 1960.
10
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Europa 13 und andere Besucher, die sich kurz aufhielten oder fiir Iangere Zeit
sich niederlassen wollten. Es ist also nur zu verstiindlich, da!3 in Danzig ein
Regel- und Gesetztessystem ausgearbeitet wurde, um einen Úberblick und
die Kontrolle dariiber zu haben.
Die Juden
Juden gehorten also nach den Danziger Prinzipien zu den Fremden. Ihre
Herkunft ziihlte nicht, ihre Religion und ihre kulturellen Wurzeln iiberhaupt
waren den Danzigem fremd. Sie hatten in der Stadt keine Rechte und durften
sich dort nicht aufhalten, um Handel zu treiben, obwohl sie manchmal dazu
iiber eine konigliche Erlaubnis verfiigten. 14
Die stiirkste Opposition gegen die Fremden iiberhaupt bildete die sogenannte Dritte Ordnung 15, d. h. die Vertreter der Handwerker und der kleinen
Kaufleute, die in ihnen mit Recht eine gewisse Konkurrenz in Handwerk und
Handel sah. Gerade die Dritte Ordnung fiihrte einen stiindigen, zielstrebigen
Kampf gegen die Juden. 16 Bezeichnend ist aber, da!3 die Proteste weniger das
Judentum selbst als die wirtschaftliche Sphiire betrafen. Die Juden wurden
13 Ober die jungen Leute aufStudienreisen und die in Danzig existierenden Stipendienmoglichkeiten, M. Pawlak, Studia uniwersyteckie mlodziezy z Prus Królewskich w XVI- XVll w., Torur\
1988, S. 32ff.
14 A. Stein , Die Geschichte der Juden zu Danzig" Danzig 1860, S. 14-19. Zur Geschichte der
Juden in Polen und Danzig allgemein: W Smolenski, Stan i sprawa Zydow polskich w XVIll
wieku, Warszawa 1876; Jiidisches Lexikon. Begr. v. G. Herlitz u. B. Kirschner, Konigstein ffs.
1892 (Nacbdr. der Autl. von 1927, Berl in), S. 31f; G. Loschin, Geschichte Danzigs von der iiltesten bi s zur neuesten Zeit, Bd.l - 2, Danzig 1822- 23;S. Echt, Die Geschichte der Juden in Danzig,
Leer - Ostfriesland 1972, S. 13- 34; J Tazbir, Die Reformation und das Judentum , Deutsche Polen - Juden. fhre Beziehungen von den Anfángen bis ins 20. Jahrbundert. Beitriige einer Tagung. Hrg. v. S. Jersch-Wenzel, Einzelveroffentlichungen der Historischen Kommission zu Bertin, Bertin 1987, Bd. 58, S. lll- 139; derselbe, Das Judenbild der Polen im 16.- 18 Jahrhundert,
Acta Poloniae Historica 50, 1984, S. 29- 56;A . Leszczynski, Sytuacja prawna ludnosci zydowskiej
w dawnej Rzeczypospolitej, in: Religia i Kultura Zydowska, Pieniezno 1986, S. 94-1 00; M. Horn,
Kultura umyslowa.Zydow polskich w XV- XVIIIw., ebenda, S. 101- 113 ; M. Bogucka, Die Wirkungen der Reformation in Danzig, Zeitscbrift fiir Ostforscbung 42, 1993, 2, S. 203- 205; diese/be, Kupcy zydowscy w Gdar\sku w pierwszej polowie XVII wieku, Przeglll_d Historyczny LXXX,
1989, 4, S. 791 - 799; J Baszanowski, Przemiany demograficzne w Gdansku w latach 1601 - 1846,
Gdar\sk 1995, S. 79-8 1.
15 Die Erste Ordnung (der Stadtrat) bestand aus 23 Personen (Ratsherren) der Rechten und Al ten
Stadt; die Zweite Ordnung (das Gericht) sollte aus den jeweils 12 Schoffen bestehen, in der Praxi s
gab es aber Ánderungen; die Dritte Ordnung, genannt a uch Hundertmiinner, centum viri, bestand
aus l 00 Vertretern und 8 sog. Elterleute der vier Hauptgewerke: Schuster, Schmiede, Fastbiicker,
Fleischer; G. Lengnich, Jus publicum, S. 133 , 135, 251,271.
l6 S. Echt, Die Geschichte der Juden, S. 15ff.
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mehnnals aus der Stadt ausgewiesen und zwar infolge der Klagen der Danziger Handwerker und der von Thom au s an sie gerichteten Forderungen, denen
zufolge eine jiidische Synagoge in der Stadt abgeschafft werden sollte. 17 Die
Juden lieBen sich aber in mehreren Orten um Danzig herum (Aitschottland,
Hoppenbruch, Stolzenberg, Weinberg, Langfuhr) nieder und unterstanden der
Jurisprudenz des Bischofs von Kujawien und der Konige von Polen. Versehen
mit Geleitbriefen trieben sie dort Handel und Gewerbe, schlossen sich in eigenen Gemeinden zusamrnen und pflegten in den Synagogen ihr kulturelles und
religioses Erbe. Sie gaben aber ihre Bemiihungen nicht auf, zu bestimmter,
wenn auch kurzer Zeit in den Stadtbereich komrnen zu diirfen. Es ging vor
allem um die Handelsmoglichkeit wiihrend des groBen Dominikmarktes (ab
5. August) und des kleineren Marktes zu Martini (11. Oktober). An den Verhandlungen mit dem Rat der Stadt um dieses Recht waren Juden aus Lublin,
Posen und Krakau genauso beteiligt und lebhaft interessiert. Seit 1616 durften sie vormittags fiir sechs Tage gegen die Entrichtung eines Kopfgeldes von
3 Fl. pro Tag in die Stadt komrnen. 18 In der ersten Hiilfte des 18. Jh. sah sich
der Stadtrat gezwungen, seine Politik den Juden gegeniiber zu iindem. Nach
der Pest von 1709 und der Belagerung Danzigs 1734 durch russisch-siichsische Streitkriifte erlitt die Stadt hohe Menschenverluste. Der Rat beschloB
liberale Schritte in Bezug auf die Fremden im allgemeinen zu untemehmen,
um den Handel zu bel eben. Die Dritte Ordnung war aber permanent dagegen
und stiitzte sich o ft aufbekannte Argumente wie: wo die Juden hinkiimen, nur
allerley ungliick, kindermordt und vergiefiung christlichen blutts verfahre (zit.
nach S. Echt, S. 16). Nach der Verordnung des Stadtrates aber durften die
Juden 1616 in der Stadt vor und nach Dominik vier Tage bleiben. Nach der
ordinatio regia von 1748 wurde den Juden ein voriibergehender Aufenthalt in
Danzig gestattet. In Altschottland und Langfuhr 19 setzte sich die giinstige
Entwicklung der Gemeinden fort. 20

Die Mennoniten
Die ersten Mennoniten kamen noch im 16. Jh. nach Danzig.21 Zwar beschiiftigten sie sich im Weichseldelta hauptsiichlich mít der Landwirtschaft,
aber mehrere von ihnen lebten in den bereits genannten Orten in der Danziger

17

Ebenda, S. 15. Um das Jahr 1616 schiitzten die Ordnungen die Judenzabl a uf 400-500 Personen.
A. Stein, Die Geschichte der Juden, S. 17.
19 G. Lengnich, Jus pub1icum, S. 566.
20 Jtidisches Lexikon, S. 31 f. In Altschottland wurde 1777 ein j tidisches Krankenbaus gebaut.
Der Arzt war Phobus, Sohn des Meschullam aus Prag, S. Echt, Die Geschichte der Juden, S. 18.
18
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Umgebung, die von Fremden bewohnt wurden, und beschaftigten sich mít
Handwerk und Handel. 22 Die Verbindung dieser beiden Betatigungen verstarkte bei den Danziger Handwerkem, Krameru und kleineren Kaufleuten
das Gefiihl einer anwachsenden Konkurrenz, die billigere Produkte auf dem
Handelsmarkt anbot. Von den Mennoniten fiihlten sich die Danziger Produzenten und Handler weit mehr bedroht als von den Juden. Mitte des 17. Jh.
lebten innerhalb der Stadtmauem etwa 160 Personen, 1681 aber bereits 114
Familien dieser Glaubensrichtung, d. h. bis zu 570 Mennoniten. 23 Der Zuwachs
war durch die Raumung der Vorstadte vor der schwedischen Belagerung von
1656 bedingt. Die Hiiuser wurden (nicht zum ersten Mal - es war eine iibliche
Praxis) verbrannt und den wohlhabenden Mennoniten wurde angeboten, sich
in der Stadt anzusiedeln. Damit hoffte man, sie auf diese Weise wirksamer
kontrollieren zu konnen, denn als Einwohner muBten sie sich dem Stadtrecht
unterordnen. In der zweiten Halfte des 17. Jh. und in der ersten des 18. Jh.
lebten in Danzig bis zu 1500 Mennoniten. 24 Die Dritte Ordnung versuchte
vergeblich an den Rat zu appellieren und die Fremden unter Kontrolle zu
hal ten, umso mehr, als sie, darunter auch die Mennoniten, aufUmwegen, durch
Bestechung, durch sog. Strohmanner in den Besitz von Grundstiicken und
Hausern kamen, obwohl di es strengstens verboten war. 25 Nach der von Maria
Bogucka verfertigten Zusammenstellung der Fremden in der ersten Halfte
des 17. Jh. lebten in der Stadt vor allem eine zahlreiche Gruppe von Hollandem, 75 Personen, was mehr als 60% aller Fremden ausmacht, 17 Englander
und Schotten und 16 Deutsche. Die Mehrheit von ihnen waren Kaufleute bzw.
Faktoren, d. h. Vertreter groBer Firmen aus Holland. 26 Sie lebten meistens in
den von den reichen Danziger Kaufleuten gemieteten Offizinen ihrer Hauser.
Die Kontakte der Danziger Kaufleute mit Amsterdam haben eine Iange Geschichte. Das Patriziat, das im Stadtrat vertreten war, hatte kein lnteresse an

21 Der Name stammt von Menno Simons ( 1492- 1561 ), dem fiihrenden Theo1ogen des pazifistischen Anabaptismus, hol.: doopgezinde, dt.: die Taufgesinnten - sie vermieden den Ausdruck
Wiedertiiufer=Anabaptisten; nach E. Kizik, Mennonici w Gdansku, E1b1'!gll i na Zulawach Wiš1anych w drugiej polowie XVII i w XVIII wieku. Gdansk 1994, S. 8.
22 Sie waren Passamoniker, brannten Alkoho1getriinke, trieben zug1eich Hande1, was die Danziger Dritte Ordnung noch mehr storte.
23 E. Kizik, Mennonici w Gdansku, S. 32f.
24 Ebenda, S. 34.
25 Ebenda, S. 27f; M. Bogucka, Obcy kupcy, S. 62ff.
26 M. Bogucka erforschte das Prob1em der gegenseitigen Kontakte der Danziger und Amsterdarner Kaufleute in holliindischen Archiven. Einzelheiten , auch liber die sich stiindig iindernden
Gebtihren fůr das Btirgerrecht, umgerechnet in Si1ber, siehe im Aufsatz.
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der Bekampfung der doch in ihren Heimatlandem einflu/3reichen Fremden,
mit denen es regelmaf3ig Geschafte abwickelte und von deren Existenz in der
Stadt es selbst profitierte. Daraus la/3t sich wohl die liissige, um nicht zu sagen, phlegmatische Reaktion des Rates aufProteste der Dritten Ordnung erklaren. Auch wenn der Rat scharfere Ma/3nahmen ergreifen mu/3te, betrafen
sie nicht in erster Linie die reichen Fremden bzw. waren nur sehr kurzfristig.

Ehrenbiirger
Zum Schlu/3 sei vielleicht nur noch eine extraordinare Kategorie der Einwohner von Danzig genannt, die a uch von au13erhalb Danzigs und Polens kam
und einen besonderen Status geno/3, namlich denjenigen der Ehrenbfuger, cives
honorarios. 27 Laut G. Lengnich waren es z. B.: Prediger, Professores des Gymnasii, Rectores und andere Schulbediente, Doctores Medicinae, der Stadt dienende Krieges-Officiers und geringere biirgerliche Beamte ... Sie durften, wie
die Biirger, Grundstiicke und Hauser in der Stadt kaufen und besa13en bestimrnte, mit ihrer Funktion und Position in der Stadt verbundene Privilegien. 28
Dem Stadtrecht nach waren sie aber keine Fremden. Sie stammten zwar oft
aus dem manchmal weit entfemten Ausland, kamen aber auf Einladung des
Stadtrates und erfreuten sich der Wertschatzung und manchmal eines regelrechten Ruhmes iiber die Grenzen Polens hinaus.

***

Zusammenfassend kann man also feststellen, da/3 die Fremden als eine
Konkurrenz in Handel und Handwerk tatsachlich bekampft wurden, vor allem
von der Danziger Dritten Ordnung. Diese Konflikte hatten aber eben eine
okonomische und keine konfessionelle oder nationale Ursache.

27 G.

Lengnich, Jus publicum, S. 125.
Dazu empfehlenswert ist vor allem Historia Gdanska, viele Beitrage von M. Bogucka,
E. Cieslak, K. Kubik, L. Mokrzecki, Z. Nowak.
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MĚSTSKÁ A STÁTNÍ POLITIKA VŮČI ROMŮM
V ČESKÝCH ZEMÍCH V 16.-18. STOLETÍ

Přibližně šest století uplynulo od příchodu Romů do střední Evropy a za tu
dobu se stali součástí jejích dějin. Přesto v nich však zůstávají bílým místem,
které se jen obtížně zaplňuje. Problémem je především jejich postavení menšiny na okraj i společnosti, která se zřídka dostává do středu zájmu narativních
pramenů, a to jen při výjimečných příležitostech, jakými byla jejich první
objevení nebo jiná zvláštní vystoupení v dějinách , např. v rámci válečných
událostí.
Ani v pramenech správní povahy se neobjevují často, neboť do většíny
občansko-právních jednání nevstupovali. Zbývají tedy převážně materiály
represivní povahy, a to jak legislativní, tak písemnosti vlastních vyšetřování.
Mezerovitost pramenů je dále komplikována významem pojmu Cikán, který
nemusel vždy označovat příslušníka etnika, ale mohl být vztahován i na sociální postavení, přesněji řečeno na způsob chování. Na druhé straně usedlá
romská rodina mohla postupně splývat se svým okolím, takže se o ní jako
o Cikánech prameny již nezmiňují, případně se sami Romové snaží přizpůso
bit svému okolí, např. matričním přihlášením k té církvi, která v daném regionu převažuje, i když je odlišuje vědomí vlastní rasové odlišnosti. Sami
Romové nepřikládali reálnému historickému dění ani soudobému životu pří
liš velkou důležitost; až se někdy hovoří o jakési romské nehistoričnosti.
Z těchto důvodů se až donedávna výzkum dějin Romů zaměřoval na lingvistické a antropologické rozbory.
Teprve v poslední dob ě vyšlo několik prací zabývajících se souvisle dějina
mi Romů u nás a je mapován archivní materiál, který se této problematiky
týká. Řada těchto prací je ovšem zatížena dobovými předsudky a politickými
tendencemi.
První zmínky o Cikánech v českých zemích jsou kronikářské povahy, ale
objevují se i záznamy o udělených almužnách či případném jejich zaměstnání.
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Ovšem již roku 1549 byl vydán patent zaměřený výhradně proti Cikánům.
Ferdinand I. v něm nařizuje českým stavům netrpět Cikány nikde v království,
ale doprovázet je od jednoho místa ke druhému, až z království odejdou. Pokud se u nich najdou nějaké zbraně, mají jim být odebrány, ovšem aniž by se
jim ubližovalo na zdraví. Poté následuje řada zpráv o persekucích vůči nim.
Některé z nich byly ovšem záležitosti čistě kriminálního rázu, a tu bylo
potom postupováno dle současného práva až k právu hrdelnímu. Další řadu
patentů zaměřených výslovně proti Romům pak zahajuje patent Leopolda I.
z roku 1697, který je staví mimo zákon. Dospělí Cikáni, kteří se dostanou na
území českých a rakouských zemí a budou zde dopadeni, mají být potrestáni
pověšením, zatímco dětem a ženám má být uříznuto ucho a mají být vymrskány
a z dědičných zemí vypovězeny.
Proticikánské exekuce pak trvají po celou první polovinu 18. století. Až
nová politika Marie Terezie a Josefa II. a celková změna klimatu společnosti
vede ke změně přístupu k této problematice. Naopak se v této době objevuje
snaha o integraci Romů do majoritní společnosti.
Z těchto tendencí státní politiky vycházela i politika pražských měst. Tře
baže doposud není proveden podrobný průzkum pramenů k této problematice
a především v materiálech exekutivní povahy je možno předpokládat nové
poznatky, lze i ze zevrubného šetření v písemnostech normativního typu usuzovat na základní vývojové tendence. Z absence přímých nařízení proti Cikánům v 16. a v první polovině 17. století lze usuzovat, že romské etnikum
nebylo v této době považováno za zvláštní problém. Romové zřejmě do vět
ších měst nesměřovali, a pokud ano, tedy ne ve větším množství. Hlavní tě
žiště jejich konfliktů se společností, tj. drobné krádeže a žebrota, byly řešeny
konvenčními způsoby, které byly uplatňovány i vůči osobám vlastního etnika.
Přestože se v 16. století objevila nutnost zvyšující se počty žebráků regulovat, nebyl institut almužny ničím výjimečným . Mezi žebráky se vyskytovali
lidé, kteří tak jako Cikáni žebrotou pouze doplňovali nedostatek výdělku ve
vlastní profesi, jako např. sezonní pracovníci, vandrovní tovaryši či chudí
studenti. Tito lidé byli přezkoumáváni k tomu zvlášť určenou komisí, která
posoudila důvod žebrání a pak vydala buď dočasné nebo stálé povolení
k žebrání. Institut almužny měl tak velmi širokou působnost, kterou zcela legálně využívala řada osob. Takto lze zřejmě interpretovat i rakovnické osvěd
čení Cikánům o jejich dobrém chování z roku 1628.
Žebrácké řády se ovšem po třicetileté válce zpřísňují. Někdy byly vydávány i v přímé souvislosti s morovými nákazami, kdy bylo výslovně zakázáno
žebrat po domech. Opakující se stížnosti na toulající se žebráky pak vedly
k vydání policejního řádu dne 23. 9. 1661.
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podmínkám řádu mohli však Romové těžko vyhovět, neboť ten
povolení pro práce neschopné, kteří se ve městě narodili, nebo
v něm nějaký čas pracovali, nebo v něm byli naverbováni do vojska. Přesto
však lidé, kteří do měst přišli s řádným osvědčením, mohli dostat časově
omezené povolení k žebrotě. Ti, kteří podmínkám nevyhověli, byli z města
vypovězeni. Pokud by se však i přes zákaz vrátili, hrozilo jim vymrskání či
trest na hrdle. V následujících letech pak vychází řada dekretů "v příčině zahalečů, tuláků a žebráků". Výjimečně je uvedeno, že se týká i Cikánů , takže
lze předpokládat, že dekrety se na ně sice vztahovaly, ale nebyla pociťována
nutnost to zdůrazňovat.
Zmínky o Cikánech jsou vždy v dekretech určených hejtmanům všech krajů, které byly městským hejtmanům dávány na vědomí, a nikdy v dekretech
určených pouze městům . Pokud je v těchto dekretech některé etnikum zdů
razněno, jsou to spíše polští Židé. Znovu a znovu dekrety zdůrazňují hejtmanům povinnost sledovat toulající se cizince, zjišťovat, odkud jsou a kam míní
jít, a přešetřovat jejich pasy. Zároveň jim však umožňují lidem známým či
dobře se chovajícím pasy vystavovat.
Ze zmínek v těchto dekretech je možno usuzovat, že jednotlivé skupiny
Cikánů procházeli zemí bez nějakých významějších konfliktů . O styku romského etnika s pražským obyvatelstvem svědčí i výskyt jména Cikán v druhé
polovině 17. a v 18. století, i když není jasné, zda jde o přezdívku nebo jméno
vycházející z etnického původu.
Zvláštní opatření týkající se přímo Cikánů se objevila až ve století 18., a to
v souvislosti s projednáváním případů Cikánů u apelačního soudu. Hejtmanům pražských měst bylo nařizováno postarat se o jednotlivé skupiny, až do
vynesení rozsudku.
V letech 1749 a 1750 vyšly poslední doplňky řádu týkajícího se žebráků
a tuláků . S přípravou nového systému sociální politiky, který byl však zaveden až koncem 18. století, souvisela zřejmě i snaha o asimilaci Romů, která se
však konkrétně pražských měst nedotkla, a tak pokud se zde sami neusadili,
platila pro ně pravidla jako pro všechny ostatní cizince.
Po svém příchodu do českých zemí v XV. století se Romové celkem rychle
přizpůsobili majoritní společnosti , která je víceméně tolerovala. Jejich způ
sob obživy drobným řemeslem, muzicírováním či obchodem, doplněný příle
žitostnou žebrotou, nebyl pociťován v životě společnosti jako rušivý prvek.
Vlivem politických změn a snižující se tolerancí se však sociální chování Romů
vzdalovalo od standardu majoritní společnosti, až se tato společnost začala
cítit ohrožována. Z toho pak vyplývaly represe a společenská izolace Romů,
která však nebyla nikdy úplná. Romové totiž ostatní obyvatelstvo potřebovali
předpokládal
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ke svému životu především ekonomicky, jelikož nikdy neutvořili vlastní ucelený hospodářský systém. Také vztah okolní společnosti - zvláště některých
vrstev - k Romům nebyl vždy záporný. Důvodem represí totiž nebyla etnická
příslušnost, nýbrž způsob života, který působil rušivě ve struktuře soudobé
společnosti , neboť z ní vybočoval. V tomto smyslu lze také vztahovat pojmenování Cikán především k sociálnímu vzorci chování, neboť jestliže se etnický Rom vzdal svého způsobu života a usadil se na některém panství, nemohl
být již považován za Cikána ve smyslu proticikánských patentů.
Tyto patenty se týkaly hlavně Cikánů přicházejících sem ponejvíce z Uher
a neusedlých skupin Romů . Při značné mobilitě romského etnika, pocitu vzájemné soudržnosti, mísení těchto skupin a vrstev a při současném záporném
vztahu Romů k mocenským orgánům majoritní společnosti mohlo však docházet k pocitům ohrožení celého etnika.
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OSUDY PRAŽSKÝCH ŽIDŮ OD KONCE 16. DO POLOVINY
17. STOLETÍ V SOUDOBÉ HEBREJSKÉ LITERATUŘE

Poslední třetina 16. a počátek 17. století se v historii pražských Židů obvykle nazývají "zlatým věkem". Bylo to období, kdy příznivé politické, hospodářské a kulturní podmínky dovolovaly pražské židovské obci prožívat podnikatelský, stavební i kulturní rozvoj , takže se tehdy právem těšila pověsti
jednoho z nejdůležitějších středisek židovského světa. Tento relativní klid,
který ovšem stále narušovaly snahy měšťanů vypudit Židy z Prahy, skončil
povstáním českých stavů roku 1618 a vypuknutím třicetileté války. Během ní
Židé stáli pod ochranou císaře, pro něhož byli spolehlivým ~drojem příjmů na
krytí válečných potřeb i prostředníky při válečných dodávkách, ale každý zvrat
událostí v neprospěch Habsburků pro ně znamenal nejistotu.
Pražské Židovské Město přitom vždy mělo mezi židovskými komunitami
v Českém království vůdčí pozici . Pražská obec byla nejpočetnější , hospodářsky nejrozvinutější a zároveň organizačně nejpevnější , měla silnou vnitřní
samosprávu a představenstvo v čele s primasem, které ji reprezentovalo ve
styku s městskými orgány a zemskou správou. Po vlně vypovídání Židů
z českých a moravských měst od poloviny 15. do počátku 16. století zůstala
Praha v českých zemích jediným královským městem (kromě Kolína), kde
měli Židé povolen pobyt. K hlavním funkcím představenstva pražské židovské obce patřily povinnosti spojené s vybíráním pravidelné židovské daně
i mimořádných plateb ukládaných sněmem , a to s odpovědností za odvádění
berně ze židovských komunit v celých Čechách . Písemné prameny, které dokládají praktickou realizaci daňových odvodů , zároveň svědčí o dalších skutečnostech "zlatého věku ", mezi jiným o sociálním rozvrstvení židovských
obcí a o konfliktech mezi několika privilegovanými skupinami na jedné straně a chudnoucí většinou obyvatel na straně druhé.
Symboly prosperity v tomto období se stali dvorní Židé Mordechaj Mayzl
a Jakob Baševi. Ti si své privilegované postavení získali kromě jiných služeb
tím, že vydatně zajišťovali finanční prostředky na vojenské výdaje dvora:
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Mayzl za válek s Turky a Baševi v první polovině trvání třicetileté války.
Jejich životní úspěchy a osudy ovšem ilustrují prosperitu jen nečetné vrstvy
majetných a privilegovaných, proti nimž v ghettech stály masy kramářů
a překupníků - až po nejchudší hauzímíky - a drobných řemeslníků, kteří
pracovali pro potřeby židovské obce. Situace těchto chudších vrstev měla stálý
základ ve středověkých církevních nařízeních, která stanovila podíl Židů na
hospodářském životě země jen ve sféře obchodu a finančnictví. Zákaz vykonávat jiná povolání se vztahoval i na provozování řemesel, s výjimkou těch,
která byla nezbytná pro vnitřní život židovské obce. V pražském ghettu stejně jako jinde- tedy pracovali židovští řezníci, krejčí, ševci, sklenáři a další
řemeslníci, kteří postupně vytvářeli i cechy, obdobné cechům křesťanským.
Jen ve výjimečně příznivých obdobích směli své výrobky prodávat mimo Židovské Město, a tehdy se velmi brzy střetávali s nepřátelským postojem měst
ských řemeslnických cechů či obchodních korporací, což byl stálý zdroj stížností na židovskou konkurenci a snah o její likvidaci až po definitivní
vypovězení Židů z města. Takovým příznivým obdobím byla vláda Rudolfa II., kdy pražští Židé směli rozšířit prodej svých výrobků i mimo ghetto
a kdy v něm působilo též několik zlatníků; a podobně období třicetileté války,
kdy Ferdinand II. měl zájem na loajalitě a finanční pomoci českých Židů,
takže jeho privilegia z let 1623 a 1627 povolovala všem Židům v Čechách
rozšíření obchodu v rámci království, rozšíření řemeslné výroby na nová odvětví , dříve jim zakázaná, i výuku těchto řemesel. Nejdůležitějším bodem
Ferdinandových privilegií pro Židy bylo ovšem povolení usazovat se v celém
království a ustanovení, že Židé nemají být z jeho půdy nikdy vyhnáni. (Tento
bod však zemský sněm zrušil už v prosinci 1650 a na základě sněmovního
usnesení měli Židé opustit všechna místa, kde nesídlili před rokem 1618.)
Rozdíly v sociální skladbě židovských obcí se ještě prohloubily za politických a s nimi spjatých hospodářských otřesů v 17. století, především za třice
tileté války. K narušení obecně hospodářských vztahů přistupoval ještě zvýšený fiskální tlak ze strany státu, vyvolaný potřebou hotových peněz pro vedení
války. Od Židů, vzhledem k jejich trvajícímu postavení "služebníků komory",
se vyžadovalo víc, zvláště vyšší částky odevzdávané na kontribucích. Při odvodu kontribucí ve výši stanovené dvorskými fiskálními úřady nepomohla
ani privilegia, která Židům zaručovala nejvyšší ochranu a měla podpořit jejich
zapojení do obchodu i dalších povolených odvětví podnikání. Navíc byli Židé
ohrožováni existenčně jak nepřátelskou soldateskou, tak útoky místní měst
ské chudiny. V Praze nastala taková situace např. v roce 1611 za vpádu Pasovských a v roce 1620 v prvních dnech po bělohorské bitvě, kdy se obyvatelé
ghetta obávali, že dojde k pogromu, jako vždy v době sociálních nebo politických
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krizí, kdy Židé sloužili jako ventil k vybití vzbouřené nálady lidu. V letech
1611 i 1620 zůstalo ghetto ušetřeno rabování a násilností díky ochraně císař
ské armády, kterou Židé museli samozřejmě dobře zaplatit, stejně jako jim
jejich finančnické a dodavatelské služby vykupovaly relativní bezpečnost
v průběhu celé války.
Události, které zasahovaly Židy v českých zemích v průběhu uvedeného
období, jsou zaznamenány mj . v dobové židovské literatuře beletrizujícího
charakteru. Jsou to dvě hlavní skupiny literárních pramenů: jednak díla typická
pro renesanční pojetí historiografie v židovském prostředí, tj. hebrejské kroniky, jednak synagogální poezie, vytvořená pro specifickou vzpomínkovou
liturgii. Tyto skladby žalmového a hymnického charakteru tlumočí konkrétní
historický obsah, a proto se obvykle označují jako historické elegie. Byly
určeny k přednesu při vzpomínkové bohoslužbě, která se v příslušných obcích konala zpravidla ve výroční den události, povýšený na lokální svátek či
polosvátek. 1
Pendant těchto duchovních skladeb v hebrejštině pak od přelomu 16.-17.
století někdy tvoří zpravodajské písně, složené na totéž téma v Juden-deutsch 2,
které do určité míry plnily úlohu dobové žurnalistiky a obsahem i formou
mají velmi blízko k českým a německým jarmarečním písním.
Záměrem tohoto příspěvku je prostřednictvím několika ukázek představit
uvedené typy hebrejských literárních pramenů, z nichž jeden náleží k textům
teprve nedávno objeveným.
Dění v Praze za pasovského vpádu roku 1611 bylo - pokud jde o židovské
literární prameny - dlouho známé jen z básnických ohlasů v elegiích Šelomo
Efraima Luntschitze, pražského vrchního rabína a následovníka Rabbiho Lowa.
Luntschitzovy elegie pro 2. Adar (v tradičním židovském kalendáři den, na
nějž připadl 15. únor 1611) představují ovšem básnické zpracování, i když
obsahují některé konkrétní údaje (např . dataci), a použité klasické obraty
a obrazy převzaté z biblických textů působí velmi impresivně . 3 Zhruba před

1 J. Šedino vá, Hebrew Litera ture as a Source of lnfonnation on the Czech History of the First
Half ofthe 17th Century. The Retlection ofthe Events in Contemporary Hebrew Poetry, in: Juda ica
Bohemiae (dále JB) 20, 1984, č . l , s. 3- 30.
2 Jedním z prvních p říkladů je skladba o pogromu v židovské ulici ve Frankfurtu roku 1614.
Zpravodajská verze této skladby, tzv. Winz-Hans-Lied, složená v Juden-deutsch, má (stejn ě jako
pamětní polosvátek frankfurtské obce - "Purim Winz") název podle vůdce protižidovské měš
ťanské bouře, pernikáře Vinzenze Fettrnilcha.
3 J. Šedinová, Literary Structure of the 17th Century Hebrew Lyrico-Epic Poetry, in: JB 25,
1989, č . 2, s. 82- 106.- Táž, Šelomo Efraim Luntschitz: Červíčku Jákobův, neboj se. 2. Adar
537 1, in: Roš chodeš 54, 1992, únor, s. 6-7.
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patnácti lety se však objevil další, dosud neznámý pramen- hebrejská kronika,
která mimo jiné zachycuje události z přelomu 16.-17. století. Tyto anonymní
záznamy se dochovaly v rukopisu, který objevil izraelský historik Abraham
David v knihovně Židovského teologického semináře v New Yorku. David
text kriticky zpracoval a vydal jak hebrejskou verzi obsaženou v rukopisu, tak
její anglický překlad . 4 Popisu pasovského útoku je zde věnována v podstatě
nejdelší pasáž a ve svém vylíčení ukazuje zásadní shody s jinými prameny.
5371 [161 1} 5 -Zde v Praze nastal svár a prudký boj, protože náš pán císař,
budiž povýšen jeho majestát, chtěl, aby jeho bratranec Leopold, biskup pasovský, vládl po jeho smrti a vévoda Grotius ze Štýrské marky aby byl na
trůně českém. Toto bylo známo pouze několika lidem a všechno se dělo
v nejvyšší tajnosti. Biskup Leopold sebral na tisíce válečníků, asi 16 000 vybraných mužů, a umístil je ve městě Pasově [na jeden] rok. A oni působili
velkou škodu zde i v okolí a nikdo nevěděl, pročjsou v Pasově.[. ..} Odtud šli
do Čech, kde zaútočili na město Budějovice zrádně a obmyslně, působili veliké škody - loupili, řádili, pobrali peníze, zlato a stříbro v ceně přibližně jednoho sta tisíc a zabili mnoho lidí z města. A Bůh- budiž pochválen- pomstil
krev svých služebníků, pro litou za pronásledování v Budějovicích v r. 5266. 6
Kdekoliv šli v Čechách, tam působili veliké škody. Když ta novina došla lidí
z Čech, tři stavy- páni, rytíři a měšťané - rychle sebrali asi deset tisíc mužů
včetně lidí z města, všechny vojáky, jízdní i pěší, z nichž každý měl svůj meč po
boku [Exod. 32, 27} a jiné ničivé válečné zbraně, palné zbraně nazývané
Biichsen v němčině. V úterý 2. Adaru [15. února 1611} za úsvitu Pasovští,
čítající asi šest a půl tisíce, přišli v plné síle a prolomili Oujezdskou bránu
a vtrhli do Menšího Města zvaného Kleinseit, pobíjejíce stráže a zapalujíce
naše domy. A Pražané spěchali, povstavše jako jeden muž, postavit se jim.
Kolem 5000 [mužů} s nimi svedlo bitvu, zatímco zbytek lidí střežil pevnost
a Hradčany stejnějako Staré a Nové Město. Mrtví padali na obou stranách za
asi tříhodinového boje o Oujezdskou bránu a Malou Stranu. Na 800 nebo více
obyvatel Malé Strany bylo spolčeno s Pasovskými a stříleli ze svých pušek
a lili dehet a horkou vodu z oken na Čechy a mnoho zabili. Kdyby toho nebylo,
4

Vydání hebrej ského textu: Kronika ivrit mi-Prag me-rešit ha-mea ha-17. Mavo we-haarot:
Avraham David. Ha-universita ha-ivrit bi-Jerušalajim, kuntresim - mekorot u-mechkarirn 65,
Jerušalajim 1984. Anglická edice: A Hebrew Chronicle from Prague, c.l615 . Edited by Abraham
David, The University of Alabama Press, 1993.
5 Tamtéž, fol. l7a-20a hebrejského textu, s. 62- 69 angl. edice. Překlad citované ukázky byl
pořízen podle vydání hebrejského textu (přel. J. Š.).
6 Odkaz na události v Českých Budějovicích v z imě 1505- 1506, kdy bylo na základě obvinění
z rituální vraždy upáleno 24 Židů.
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nikdo z Pasovských by nevkročil [do Prahy]. Češi se stáhli do Starého Města,
bránu na most a hlídali to místo, aby nikdo ne mohl jít z Malé Strany
na Nové Město. A Pasovští připravovali útok na vnější bránu a Malou Stranu
a proti strážím za pevností. Umístili velké dělo, ničivou zbraň, proti těmto
místům, zamýšlejíce je zbořit, zvláště židovskou ulici. To vše se dělo bez vědo
mí našeho pána císaře, budiž povýšen jeho majestát. Když to bylo oznámeno
našemu pánu, budiž povýšen jeho majestát, okamžitě přikázal, aby dělo bylo
vráceno na původní místo, aby se oněm nestala žádná škoda, a poručil, že
zvláště Židy nesmí postihnout žádná škoda ani zranění. Chránil je jako oko
v hlavě [Deut. 32, I O}, neboť Pasovští hodlali ničit, loupit a brát nám - nebe
uchovej - a Bůh - budiž pochválen- zachránil nás před nimi. A Židé opevnili
židovskou ulici a zavřeli všechny brány, aby nikdo nemohl odcházet ani vcházet. Ulice se synagogami byly střeženy vojáky[. ..} se zbraněmi a zbrojí získaný mi za velkou cenu na obecní náklady, a také Židé nosili zbraně, hlídajíce
dnem a nocí, dokonce i o šabatu se zbraněmi. Budu vyprávět o jiném zázraku,
stejně velikém jako odchod z Egypta a rozdělení Rudého moře. Toho výše
zmíněného dne, v úterý, v první hodině po poledni, zástupy se pozvedly v tisících a zničily čtyři kláštery zde v Praze. První byl klášter Matky naší [P Marie
Sněžné} na Novém Městě, postavený na Novém Městě za několik tisíc, které
věnovala císařova matka před svou smrtí. Obývali jej mniši, kteří chodili bosi,
bez obuvi. Ze čtrnácti mnichů, kteří tam byli, ani jeden nezůstal na živu. A oni
loupili a řádili, [brali} vše, co nalezli, a zničili kapli a obydlí mnichů, zničili
všechno úpln ě. Byl zde jeden mrtvý kníže[. ..}, kterého vytáhli z hrobu a stáhli
s něj oděv z hedvábné látky zvané sammt, a aby mohli odnést cenný diamantový prsten, uřízli mu prst s prstenem. V klášteře Na Slovanech zabili opata[. ..}
a na Starém Městě, v klášteře Na Františku, plenili a drancovali. Poté hodlali
škodit také Židům- a byli by pobili a vyhladili [Ester 3, 13] všechny Židy,
naloupili a vyplenili všechny jejich peníze a zničili židovskou ulici - nebe
uchovej -, kdyby nebylo milosti Pána zástupů, který seslal anděla doprostřed
davu, takže slyšeli hlas [říkající}, aby nepozvedali ruce proti Židům, na rozkaz našeho pána císaře, budiž povýšen jeho majestát. A také páni, vůdcové
lidu, přišli na pomoc Židům, takže [zástupy] neměly práva ublížit jim. Byli
jsme jati hrůzou, z tlup na jedné straně a na druhé stran ě z Pasovských, kteří
také - nebe uchovej - zamýšleli loupit a plenit u nás. Káli jsme se velmi,
modlili se a konali dobročinné skutky, vyhlásili jsme veřejný postní den
a modlili se v synagoze po celou noc; dva dny jsme drželi půst a prosili
o odpuštění našich hříchů. V té době Češi poslali do Vídn ě se žádostí o pomoc
ke králi Matyášovi a on poslal Čechům 9000 statečných jízdních vojáků a ozbrojenou pěchotu, a později přijel sám král osobně, doprovázen 4000 vojáky
zavřeli
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a šlechtici. Ve čtvrtek 1O. Nisanu [24. března 1611} byl přijat s velkými poctami a ubytoval se na Starém Městě, v domě Kirchmajerově, a později se pře
stěhoval na hrad Hradčany do domu Zdeňka Popela. Když Leopold spolu se
svými pány, rádci a Pasovskými viděl, že Češi sebrali množství vojska ze všech
měst v Čechách a že Matyášovi stoupenci je podporují, Leopold a jeho podporovatelé uprchli v noci bez vědomí Čechů a přišli do města Budějovic. Ráno,
když je Češi pronásledovali, nebyli schopni je dostihnout a vrátili se do Prahy.
Potom byla rada na hradě, ale nedosáhli dohody, co se týče vlády, a trvala
zde neshoda a spor mezi nimi, dokud nedošlo ke kompromisu mezi naším
pánem, budiž povýšen jeho majestát, a jeho bratrem Matyášem Českým [. ..}
V pondělí ll. Sivanu 5371 [23. května 1611] náš pán Matyáš byl korunován
králem všech zemí Čech a Slezska s velkou nádherou a obřadností. A my Židé,
stejně jako křesťané, jsme se velmi obávali zástupů [lidu} a zbylých vojáků,
aby nenapadali, neloupili a neplenili nás, nebe uchovej, i křesťany. Král Matyáš sám přikázal svým pánům a rádcům, aby chránili zvláště Židy, aby ani
jedinému se nestala škoda. Určil 600 ozbrojených vojáků ze svých lidí do
židovské ulice, a také čeští páni ustanovili několik set mužů, aby nás chránili
a bránili ...
Prozaické a poetické vylíčení dramatických momentů pražských židovských
dějin se dochovalo i v tvorbě jiného proslulého židovského učence- kazatele,
rektoraješivy a rabína Jom Tov Lipmana Hellera. Tentokrát jde o dvě elegie
pro 14. Chešvan- den, jemuž odpovídá datum 1O. listopadu 1620, kdy císař
ské vojsko po bitvě na Bílé hoře obsadilo pražská města . 14. Chešvan byl
ustanoven za speciální polosvátek, známý jako "Pražský Purim" (podle tradice svátku Purim, jehož vznik se odvozuje od příběhu vyprávěného v biblické
knize Ester). "Pražský Purim" se slavil každoročně a zanikl až v polovině 18.
století po vydání dekretu Marie Terezie o vypovězení Židů z českých zemí.
Prvnímu tištěnému vydání Hellerových skladeb předchází prozaický úvod,
který opakuje tytéž údaje zpracované poeticky v elegiích a začíná charakteristickou formulací, která parafrázuje první verš knihy Ester: "Stalo se za dnů
Matyáše císaře římského ... " 7
Dosud nepublikovaný český překlad první z Hellerových skladeb pro 14.
Chešvan dává nahlédnout do tohoto typu hebrejských literárních pramenů,
sledujících biblický model žalozpěvů . Akrostich - oblíbený zdobný prvek
hebrejské poezie- zde tvoří jméno autora: 8
7 J Šedinová , Hebrew Literature as a Source oflnformation on the Czech History, cit. v pozn. 3.
- Táž, Rabi Lipman Heller - Pražský Purim, in: Roš chodeš 55, 1993, listopad, s. 8- 10.
8 Z hebrejské letákové edice Praha s. a. (1621) přeložila J. Š.
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Já k tobě se o pomoc utíkám, neboť na tebe jen spoléhám- pomoz mně,
vždy v soužení velikém naleznu tě, vstaň, Hospodine, zachovej mě,
kdykoli strach mě zachvátí, v tebe doufám, zachraň mě,
neboť ty jediný, Hospodine, dopřeješ mi žití bezpečné.
Jak uvažování mé a myšlenky mě každého dne zasýpají,
Opět a opět" Veleben budiž Hospodin" říkají,
"Mezi vlky stádo lidu svého pase ", nechťjej týrají,
neboťjej vyvolil Hospodin ze všech, kdož vn~ naději skládají.
Tak dobrý je Hospodin a jak skála pro ty, kdo v něj doufají celým
srdcem.
Odedávna, ač mu i pochlebují a lžou jazykem svým i slovem.
V milosti své odpouští jim, naslouchá a hledí na ně jako na ony
upřímného srdce,
neboť zajisté jejich při povede a je jim mocným ochráncem.
ZVANÝ Bohem Abrahama, pravícího "Já jsem prach a popel",
Lid svůj- v knize hledejte- ve mně si vyvolil a našel,
I z těch synů, jež Salpachadovi Cheferovu odepřel,
neboť on slovem Hospodinovým pohrdl a jeho přikázání popřel.

Pohled; smlouva třinácti, kterou jsi nikdy nezrušil,
Mír dala vždy, kdy krutě navštíveno bylo jejich bezpečí, a tys ji
nezničil.

Aj, Hospodine, seznávám, že spravedlivé jsou soudy tvé, jež jsi
v skalní rozsedlině stanovil,
neboť tys nás před nepřáteli spasil a nenávistníky jsi vždycky
zahanbil.
Nuže, když lidé vstali proti nám a mnozí služebníci od pána se
odtrhovali,
SYkotem pohnula se země pod sluhou, jenž kraloval, a průlomy začaly,
Nepravost naši žehránímjsi ztrestal a sužovatelé nás utiskali,
neboť cizinci a ukrutníci proti mně povstali.
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Rachotem se třásla celá země, křikem mocným, hlasem zděšení,
A to za dnů Matyáše císaře, n eboť nepřišel pokoj a zhojení,
Bylo ve středu 27. dne měsíce Ziv 378 od nebes a země stvoření,
neboť vykopali jámu duši mé bez příčiny zjevení.
I sebralo se množství vojska, pyšně a bez váhání útočící,
Natolik shromáždění mrtvých z cesty rozumu sešlo jako slepec
o polednách tápající,
A nade vším hejtmany určili, řkouce " Buďte nám vůdci".
Neboť lépe nám by lo Egyptským sloužiti těžkou prací.
Ty, kdo na soudní stolici sedí a právo konají, z okna vyhodili,
velké a mocné muže královy, ještě střílet na ně poručili.
Na mne bázeň a strach padly, i řekl jsem: "Kdo mi dá křídla,
abych mohl v poušti lkát tu chvíli?"
Neboť zhořklo srdce mé a vnitřnosti mé probodeny byly.

Ač

"Ach, kdo dá zrána večer"- s plačkami, s flétnami jsme bědovali,
SYn i otec- " Hory, přikryjte nás, pahrbky, padněte na nás, "
na cestách a stezkách jsme naříkali.
NAměř a spočítej cenu velkou a vysokou za trvání,
MOji n epřátelé pohltit mě chtějí, a nechat mě bloudit
z vyhnanství do vyhnání
ŠEptala každý z jejich myšlenek a plánů, a nikdo neměl se mnou
slitování,
neboť proto vyšel, aby Izraele tupil a vydal utrhání.
LEká se a děsí srdce mé vřavy a různic velikých.
V nichž k nebi stoupal křik m ěs ta a všech krajů vůkolních.
I vedou si tvrdošíjně vůči svému králi a on zajisté nebude živit
jediného z nich,
n eboť od Hospodina to bylo, že zatvrdili srdce své a vyšli do polí válečných .
Hlu čením moře ječí zástupy proti lidu měst Pražských.
Ejhle, věku došli tu, zbohatli a rozmohli se ve všech obydlích
Leč proto, aby zmnožili zpustošení v srdci země starci i jinoši
přebývající v nich,
neboť očekávaná naděje zhynula jí, i učinila lvem jedno ze lvíčat
svých.
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Erbem a vínkem královským ho obdařili, korunovali a na krále pomazali,
" On mě utěší, " tvrdili.
Rouhači a nepřátelé Židů úklady snovali, aby mě života zbavili,
Ale tys mě neopustil a nedopustil, by mě jejich ruce vypudily a
zhubily.
Neboť tys má Skála a můj hrad, proto pro Jméno své veď a doveď mě
k cíli!
Klasicky formulovaným obratem "I stalo se za dnů Ferdinanda krále řím
ského ... " začíná i vyprávění válečného deníku Jehudy Leba Porita-Porgesa,
nazvané Milchama be-šalom (Válka v míru), které popisuje události v Praze
za švédského obležení na konci třicetileté války.9 Autor - tajemník tehdejšího
pražského vrchního rabína Aharona Šimona Spiry - zachytil "pro paměť budoucím" řadu drobných i závažných událostí z průběhu obléhání, a také něko
lik epizod z prvních poválečných let. Nevelký spis patří k typům pololidové
prózy, které se řadí k obecně dobové měšťanské memoárové tvorbě, a přímo
v české literatuře má několik přesných obsahových paralel (Václav Kocmánek, Jan Zatočil) . Pasivní reakci Židů na vnější útok, kterou kroniky i elegie
uvádějí typickým sdělením "utekli jsme se do synagog a modlili se a postili",
líčení Jehudy Leba Porita doplňuje o zprávy o aktivní účasti pražských Židů
při obraně města. Jejich účast spočívala především v již uvedené hasičské
službě, v budování a údržbě šancí a v zásobování municí, měli - stejně jako
ostatní obránci - své raněné a mrtvé. 10 (Mimochodem, podle jedné z nepravdivých, ale stále živých pražských tradic byli Židé za svou pomoc údajně
odměněni tím, že Ferdinand III. "polepšil" dosavadní symbol pražského ghetta
- Davidovu hvězdu - o "švédský klobouk". 11 ) Poritův "denopis" sleduje klasický model knihy Ester v úvodní pasáži i v závěrečném popisu oslav, které se
konaly v Praze v červenci 1650, dva roky po zahájení švédského obležení
města . Jejich vylíčení připomíná purimové slavnosti, ustanovené v závěrečné
kapitole biblické knihy. 12

J. Šedinová, Hebrejský literární pramen k ob ležení Prahy v roce 1648, in: Časopis Národního
muzea - řada historická 156, 1987, č . 1- 2, s. 41 - 51.
10 Tamtéž, s. 47-48.
11 Analýzu této tradice a historické skutečnosti zpracoval A. Putík, The Orig in ofthe Symbols of
the Prague Jewish Town . The Banner ofthe Old-New Synagogue. Daviďs Shie1d and the "Swedish Hat", in: JB 29, 1993, s. 4- 37.
12 J. Šedinová, Hebrejský literární pramen k obležení Prahy v roce 1648, cit. v pozn. 9, s. 45-46.
9
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Literární památky v hebrejštině i Juden-deutsch zůstávají při studiu židovských dějin a kultury stále vděčným doplňkem běžně studovaných písemných
pramenů. Jejich oblibě napomáhá mimo jiné skutečnost, že na pozadí událostí
obecného dosahu většinou zachycují osudy jednotlivých židovských pospolitostí i jejich jednotlivých příslušníků. Tím dodávají širokému dějinnému záběru lidský rozměr.
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PAVLA HORSKÁ

ETNICKÉ A NEETNICKÉ MENŠINY V PRAZE
NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Pro málokteré období dějin pražské aglomerace má historik k dispozici tak
detailní statistiku.složení obyvatelstva jako pro přelom 19. a 20. století. Díky
studiím Srbovým, Boháčovým a z novější doby Havránkovým či výzkumům
pražských etnografů je známo složení pražského obyvatelstva podle obcovací
řeči, náboženství, domovské příslušnosti a původu , místa narození, věku, rodinného stavu, demografického chování, příčin smrti, počtu osob připadají
cích na byt či místnost, druhu zaměstnání ekonomicky aktivních a mnoha
jiných ukazatelů , vypočítaných na základě údajů státní, zemské či městské
statistiky.
Každému posluchači historického prosemináře je dnes známo, že různými
kombinacemi údajů o ekonomické, národnostní a demografické situaci studované vrstvy obyvatelstva lze vystihnout její sociální status. A také to, že
škatulkový systém statistik povolání je výrazem názorů, jaké o sociální stratifikaci té které doby měl státní byrokratický aparát. Ten mohl těžko zachytit
společnost tak, jak se sama viděla, natož pak takovou, jaká pravděpodobně ve
skutečnosti byla. Francouzský historik Fran9ois Furet, kdysi velký obhájce
a dnes velký odpůrce kvantitativních metod v historiografii, razí heslo, že
dříve stačilo knihy v testamentech bohatých měšťanů spočítat, ale dnes je
třeba je přečíst. Pokud se nejedná o knihy, ale o lidi a jejich příslušnost k té či
oné národnostní či společenské skupině , není tento vhled do dějin "zevnitř"
bez problémů. K těmto problémům patří především nikoli nedostatek, nýbrž
nadbytek dochovaných pramenů, z nichž je nutno vybrat ty nejvhodnější.
Pokusíme-li se tedy o ohraničení jednotlivých skupin pražského obyvatelstva na základě dosud užívaných ukazatelů, dospějeme k následujícímu obrazu:
Na přelomu 19. a 20. století je v pražské aglomeraci obyvatelstva pocházejícího převážně z českých oblastí českých zemí více než půl milionu, tedy
přibližně tolik, kolik žije v říšské metropoli Vídni rodáků z Čech, Moravy
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a Slezska. Srovnávací studie Michaela Johna a Alberta Lichtblaua z roku 1990:
"Schmelztiegel Wien. Einst und jetzt. Zur Geschichte und Gegenwart von
Zuwanderung und Minderheiten" na základě statistik povolání z roku 191 O
potvrzuje historiky obecně přijímaný obraz vídeňského obyvatelstva s českou
obcovací řečí, v němž je podíl dělníků a lidí s nižším sociálním statutem vysoko
nad průměrem českých zemí. Jenomže nepřiklonili se Češi s vyšším sociálním statutem ve Vídni při sčítání k německé obcovací řeči? V osmdesátých
letech 19. století si jeden francouzský cestovatel všiml, že v jedné sloce kupletu o podnikatelích ve stavebnictví, který zněl ve vídeňských kabaretech, se
zpívá:
Das Haus gehort dem Pospíšil,
jenes gehort dem Kratochvíl,
und beide baut der Navratil.
Jestliže se vídeňským Pospíšilům a Kratochvílům dostalo pozornosti i v kabaretech, pak to muselo být ohlasem nějakého obecnějšího mínění o přítomnosti
a podnikání Čechů či Moravanů ve Vídni.
Ve téže době se dostalo také v Praze stavebnímu podnikání velice podobné
příležitosti jako ve Vídni. Proslulý malířský mistr Kondelík, románová postava stvořená lgnátem Herrmannem, přišel bez krejcaru v kapse jako tovaryš do
Prahy, dobře se oženil a uspěl. Jenomže zatímco Pospíšilové a Kratochvílové
do přelomu 19. a 20. století zmizeli ve vídeňském "Schmelztieglu", Kondelík
s naprostou samozřejmostí s pražským měšťanstvím přijal i českou národní
a politickou příslušnost. Kondelíkovy obavy, zda ho přijmou do Sokola, rozptýlil Vejvara, nápadník jeho dcery, povýšeným hlasem: "Muže vašeho rázu pražského měšťana - vlastence!"
Zatímco však ve Vídni Pospíšilové a Kratochvílové, i když si také jako
Kondelík v Praze vydobyli své postavení na společenském žebříčku prosperujícím řemeslem a vlastnictvím domu, zůstali navždy jen malými rybkami
ve světě podnikání, pražský malířský mistr, měšťan a člen Sokola se ocitl
mezi špičkami české společnosti. Později , po vzniku samostatné Českoslo
venské republiky, byl sice Kondelík trvale zařazen k tzv. "čehonům" - oporám rakušanství v Čechách- podle slov rakouské hymny "čeho nabyl občan
pilný, toho voják ochrání", ale ve své době patřil k oporám české politiky,
i když se výslovně nepříblásil k žádné politické straně. Stačilo však, že nevolil politickou stranu německou . Skutečně žijící Kondelíkovy prototypy tím,
že od počátku šedesátých let 19. století podporovaly v obecních volbách i ve
volbách do pražské obchodní a živnostenské komory vždy jen české kandidáty, dostaly postupně celou Prahu do vlivu českých nacionálních stran, o nichž
již v roce 1867 napsal Eduard Grégr do svého deníku, že byly loajální z nut-
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nosti a rakušanské z pudu sebezachování. Jen v Rakousku se cítily bezpečné,
když se začala vytvářet Německá říše, protože se domnívaly, že je "Rakousko
nikdy neponěmčí a nikdy nevyhladí, třeba k tomu pracovalo vší silou!"
Ať se nám to líbí nebo ne, právě Kondelíkové se stali příkladem francouzskému publicistovi Saint-René Taillandierovi, který v roce 1869 napsal v "Revue des deux mondes" v článku Rakousko a Čechy, že Češi jsou jako jediní
mezi všemi rakouskými Slovany schopni vytvořit to, co slovanské rodině chybí:
pracovitou buržoazii, "třetí stav", s nímž vlády musejí počítat. V celém Herrmannově románu o otci Kondelíkovi a ženichu Vejvarovi není jediná zmínka
o nějakém národnostním konfliktu, zatímco papíroví hrdinové Gustava Pflegra-Moravského ze šedesátých let 19. století se věnují průmyslovému podnikání jako vlastenecké povinnosti Čechů na česko-německém pomezí. Kondelík také, když si zajde v neděli dopoledne do vinárny nebo přes den do hostince
na pár "plzní", potkává se jen se sobě podobnými pražskými řemeslníky
a podnikateli, se štukatéry, staviteli a zednickými mistry. Autor románu prostě
Kondelíkovi nedal německý protějšek, protože ve skutečnosti také v pražském
obyvatelstvu Němci Kondelíkova společenského zařazení patrně chyběli .
Podle známé povídky Češi a Němci Egona Ervína Kische, kterého Max
Brod neměl rád, protože prý si moc vymýšlel, "Německá Praha na přelomu
19. a 20. století byli téměř jenom velkoměšťáci, majitelé hnědouhelných dolů,
správní radové báňských podniků a Škodových závodů, chmelaři , kteří jezdili
sem a tam mezi Žatcem a Amerikou, cukrovarníci, textilní baroni a majitelé
papíren, stejně jako bankovní ředitelé; do jejich společnosti chodili profesoři,
vyšší důstojníci a státní úředníci . Německý proletariát neexistoval. 25 000
Němců, tj. jen pět procent pražského obyvatelstva, mělo dvě nádherná divadla, obrovskou koncertní síň , dvě vysoké školy, pět gymnasií a čtyři reálky,
dva deníky, které vycházely ráno i večer, velké spolkové budovy a velmi čilý
společenský život."
Nejen studie o struktuře českého a německého obyvatelstva Prahy podle
majetku a zaměstnání , nýbrž i jiné pražské vzpomínky než žurnalisticky podbarvený pohled Kischův vcelku potvrzují, že nápadnou skupinu pražské ně
mecké menšiny v Praze tvořili lidé z nejvyšších společenských vrstvev. Například V. V. Štech ve svých vzpomínkách V zamlženém zrcadle napsal: "Před
nádražím, mezi Sadovou třídou , Mariánskou (dnes Opletalovou) ulicí a Václavským náměstím, kolem Nového německého divadla bydleli němečtí boháči. Jejich hezké nastrojené děti hrály si na hřišti, kde jsem jim zpovzdálí při
hlížel a obdivoval samozřejmou jistotu, úměrnost pohybů a eleganci, já, kluk
vždy nějak nepořádný nebo nemotorný. Byla tam německá restaurace Urbanova, v blízkosti potornního paláce Petschkova, na místě, kde míval pilu otec
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Julia Zeyera. Viděl jsem elegantni německé postavy procházet širokou "sloní" střední cestou parku pomalu a rozvážně, slyšel o domech, jež měly dvojí
schodiště, jedno pro služebnictvo, druhé pro panstvo. Vedle Hypoteční banky
měl tenkrát ještě dům se zahradou sochař Max, naproti v hotelu, koupeném
,Českou' spořitelnou - tedy německou ,Bohmische Sparkasse' - byl domov
studentů (Studentenheim), kteří pomáhali udržovat a odůvodňovat existenci
německé pražské university."
O německé a české univerzitě a české a německé technice v Praze tvrdil
Kisch, že si byly tak vzdálené, jako by jedna byla na severním a druhá na
jižním pólu. Pro botanickou zahradu jedné univerzity se prý objednávala
z jihomořských ostrovů rostlina, kterou bylo možno vidět kvést v botanické
zahradě druhé univerzity, kdyby tomu nebyla zabraňovala zeď. Podle Kische
bylo skandální, že ani odborná knihovna nebyla pro české a německé vědecké
ústavy v Praze společná. V tom se však zmýlil, protože například česká
a německá technika měly společnou knihovnu v Husově ulici. Tato knihovna
ovšem v devadesátých letech působila profesorskému sboru české techniky
neustálé těžkosti. Stále se musely vyšetřovat národnostní incidenty. České
studentské spolky si ztěžovaly, že chudým vědychtivým českým technikům
je zabraňováno v klidném studiu literatury v bezplatném teple a světle , a to
německými techniky, kteří prý knihovnu vlastně ani nepotřebují , protože prý
"většina německých posluchačů se o důkladnější a podrobnější vzdělání vů
bec nestará . .. " Pravdou bylo, že posluchači německé techniky byli v průměru
majetnější než čeští studenti. Každoročně bylo ministerstvem vyučování udě
lováno podle stejných kritérií úplné osvobození od placení školného více než
polovině posluchačů české techniky, ale jen čtvrtině posluchačů německé techniky. Na německou techniku, jejíž studenti nejčastěji pocházeli z německých
oblastí českých zemí, se také hlásilo daleko méně posluchačů z různých oblastí se slovanským obyvatelstvem než na techniku českou. V předválečném
desetiletí, když počty ročně zapisovaných studentů na českou techniku dosahovaly někdy i tří tisíc, studovalo tam více než 1O% posluchačů hlásících se
k jiným slovanským jazykům než k češtině.
Pražští studenti byli tedy na přelomu 19. a 20. století vrstvou obyvatel stejného společenského zařazení, nicméně však vrstvou rozpadající se na několik
etnických skupin. Pro pražskou německou menšinu znamenali důležitou složku, která jí nahrazovala nedostatek německých lidových vrstev v Praze. Podobně jako studenty podporovala majetná německá menšina i jiné nebohaté
intelektuály. V Praze působil na přelomu století například feministický spolek " Frauenfortschritt", který vydržoval pražský dům německých učitelek ,
jehož členky pocházely převážně z německých pohraničních oblastí českých
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zemí. Materiály pražského policejního ředitelství poskytují mnoho cenných
ze života pražských spolků nejrůznějšího zaměření, ovšem až na malé
výjimky rozdělených striktně podle členstva na české a německé a uvnitř tohoto národnostního dělení rozpadajících se podle náboženství, sociální pří
slušnosti a vztahu k Českému království, habsburské monarchii či Německé
říši . Vedle toho byly zde ještě spolky se vztahem k jiným zemím, jako napří
klad "Alliance franc;:aise", "Cercle franc;:ais" a jiné podobné. Ze života pražských charitativních spolků také víme, že nejvíce chudých občanů evidovaných jako uživatelé německé obcovací řeči je třeba hledat mezi pražským
obyvatelstvem židovského náboženství.
A pokud jde o pražský lid, ten se stal vzorem konzulovi Francouzské republiky, když v květnu 1901 napsal ve zprávě ministru zahraničních věcí do
Paříže o tom, že česká buržoazie už je unavena česko -německým konfliktem
v českých zemích a bude se hledět z něho nějak vyvléci: "Zcela odlišné jsou
city lidu. Jeho vnitřní přesvědčení je, že kdyby vstoupil na cestu smiřovaček ,
nemohl by než ztratit. Sužován Němci , které nenávidí, vyhýbá se stykům s nimi
a nezná jejich jazyk, je rozhodnut bránit svá práva a odmítnout každé smlouvání.( .. . ) Klade však odpor jen ze setrvačnosti , která, jestliže ho chrání doma
od zásahů germanismu, vůbec nemůže ovlivnit běh věcí ve Vídni ... "
Existence německé menšiny v Praze i přes velikou početní převahu české
ho obyvatelstva a přes nesporný úspěch otvírání oken do Evropy v kulturním
vývoji české společnosti měla i na přelomu 19. a 20. století nesporně značný
význam v politickém vývoji českých zemí. Především proto, že neustále při
pomínala českým politickým stranám v samém centru jejich vlivu v habsburské monarchii, že národnostní problém v Českém království čeká na nějaké
údajů

řešení.
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KOEXISTENCE ČESKY A NĚMECKY MLUVÍCÍCH
ADVOKÁTŮ V PRAZE V LETECH 1848-1918

Pražských advokátů bylo - jak známo - ve sborníku Documenta Pragensia
v minulosti již vzpomenuto. Nelze však přitom přehlédnout skutečnost , že
sonda o pražské advokacii v roce 1887 byla psána v odlišných podmínkách
a s poněkud odlišným cílem. 1
Úvodní úvaha vychází z předpokladu, že i tentokrát bude exkurs o dějinách
advokacie určen nejen historikům, ale také advokátům. Pro představitele obou
profesí se přitom od roku 1987 mnohé změnilo. Otázka koexistence advokátů
mluvících v Praze více jazyky je dnes arciť pro advokáty opět velice aktuální.

***
Právník praktikující v roce 1987 - pokud vykonával advokacii - měl mj.
povinnost prohlubovat socialistické právní vědomí a přispívat k dodržování
pravidel socialistického soužití. Organizace advokacie sto let stará pro něj
byla záležitostí ryze historickou. Cizí mu byly i mnohé právní instituty, o nichž
se mohl v příspěvku o pražských advokátech v roce 1887 dočíst. Povzdech, že
"před sto lety bylo např. zcela odlišně upraveno rodinné a manželské právo"
nebo že "advokáti zasahovali do sfér, upravovaných nyní hospodářským
a finančním právem" 2 , dnes již naštěstí ztratil platnost. Absolventi právnických fakult, a nejen oni, dnes běžně operují s pojmy, jako jsou např . akciová
společnost, správní rada, správce konkursní podstaty či nadace.
Změnila se i organizace advokacie. Počínaje 1. červencem 1990 se advokacie stala svobodnou. V následujícím období byla v mediálně široce pojaté
diskusi obhájena nezávislost advokacie a nutnost zachovat advokátní komoru
1 Srov. Stanislav Balík, Pražští advokáti před sto lety ( 1887), Documenta Pragensia 8, 1988,
s. 177- 205.
2 Srov. tamtéž, s. 186.
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jako samosprávnou stavovskou organizaci. Platným zákonem č. 8511996 Sb.
o advokacii došlo také ke sloučení profesí advokáta a komerčního právníka.
Česká advokátní komora nyní připravuje první sněm po sloučení, který by
měl proběhnout 2.- 3. prosince 1996. 3
Návrat advokacie k osvědčenému modelu rakouskému, resp . prvorepublikovému učinil mnohé příspěvky, psané jako nastavované zrcadlo či pro podporu argumentace obhajující zachování samosprávné advokátní komory, snáze
čitelnými. Nejen že se advokát s dnešní tzv. běžnou agendou může přirovná
vat ke svému o několik generací staršímu předchůdci. Snad pouze v tarifu
chybí určení výše odměny při jízdě kočárem, v kancelářích přibylo telefonů ,
faxů , počítačů a kopírek.
Před advokáty poskytujícími dnes právní služby stojí dnes v souvislosti
s naším znovuzačleňováním do Evropy nový problém. Do České republiky
pronikají zahraniční advokáti, "právničí" se více v cizích jazycích a nezřídka
je nutno orientovat se netoliko v mezinárodním právu soukromém, ale i v právu
Evropské unie či dokonce v právních řádech cizích států.
Jak daleko tento vývoj dospěje? Bude možné vůbec obstát v nové konkurenci? To jsou otázky často slýchané při setkáních českých advokátů. Jistábyť i pozapomenutá paralela - z druhé poloviny 19. a první poloviny 20.
století zde je. Obraťme k ní nyní pozornost.

***
Vývoj vztahů česky a německy mluvících advokátů v Praze procházel
v letech 1848- 1918 různými etapami.4 Za významné mezníky lze přitom označit přijetí tzv. provizorního řádu advokátního č. 36411849 ř. z. , zahájení vydávání časopisu Právník v roce 1861 , "zaražení" Jednoty právnické v Praze roku
1864, přijetí advokátního řádu č . 9611868 ř . z., založení časopisu Juristische
Blatter ve Vídni v roce 1872, konání prvního rakouského advokátního dne ve
Vídni v roce 1875, první konání advokátního dne v Praze v roce 1878, založení revue Oesterreichische Advokaten Zeitung v roce 1878, rozdělení pražské
Blíže viz Bulletin advokacie č. I 0/ 1996, přinášející materiály pro tento sněm . Dále srov. zvláštní
srpen 1996 Bulletinu advokacie, obsahující mj. právní a stavovské předpi sy o advokacii
z období, v n ěmž byl přednesen tento referát.
4 Stav zpracování děj in advokacie v tomto období rekapituluje S. Balík, Ke stavu zpracování
dějin advokacie v českých zemích, Historický obzor, 1995, č. 11 - 12, s. 275- 277 . Přetištěno in:
Bulletin advokacie č . 111997, s. 69- 77. Viz též S. Balík, K podílu advokátů na prohlubování
úrovně právního vědomí v Čechách v letech 1848- 1914 (referát přednesený na Středoevropském
ju s tičním foru v Kroměří ž i , v pracovní skupině pro advokacii dne 21 . 9. 1993), Bulletin advokacie č . I 0/1 993, s. 60-64.
3

čí slo -
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Karlo-Ferdinandovy university na českou a německou část v roce 1882, založení Spolku českých advokátů v roce 1897, zahájení vydávání Časopisu čes
kých advokátů v roce 1898, konání prvního sjezdu českých advokátů v rámci
vědeckého sjezdu českých právníků v Praze v roce 1904, přijetí nového jednacího řádu Advokátní komory v Království českém v roce 1904 a konečně
zahájení vydávání Ústředního věstníku Advokátní komory v Království čes
kém. Je samozřejmě možné oprávněně namítnout, že nebyly zmíněny další
podstatné momenty, jako např . předložení čtyř pamětních spisů císaři s požadavky naprostého zrovnoprávnění češtiny a němčiny ve všech úřadech a na
univerzitě , úpravy poměrů a podmínek středního, odborného a základního
školství v roce 1848 či řada okolností celorakousky významných, nicméně
k některým z nich se dostanu v následujícím výkladu.

***
Provizorní advokátní řád z roku 1849 - ač to zprvu nikdo neočekával platil mj. v Praze celých dvacet let. Lze jej charakterizovat jako předpis vycházející, pokud jde o přístup k advokacii, z principu numerus clausus. Advokáty jmenoval ministr spravedlnosti. Další omezení spočívalo v rozsahu oprávnění - advokacie mohla být vykonávána pouze v obvodu soudu, u kterého
byla zřizena komora, jejímž byl advokát členem.
Není ani divu, že v období bachovského absolutismu advokátů nepřibýva
lo, a tak advokacii v Praze vykonával např. i nestor Jan Nepomuk Kaňka,
narozený roku 1772. Ti, kteří se znelíbili, třeba právě z důvodů politických či
národnostních, měli zůstat věčnými kandidáty advokacie. Taková praxe byla
běžná ostatně ještě na konci období platnosti provizorního řádu advokátního
v roce 1868, kdy nebyli jmenováni "oba poslanci na sněmu českém Dr. Strakatý a Dr. Škarda, ač jmenovitě tento vykázal ze všech kompetentů skoro
nejdelší praxi a od vrchního soudu zemského byl pro Prahu navržen na prvním místě . Povídá se v Praze, že ve Vídni byli škrtnuti za příčinou , že podepsali osvědčení poslanců českých. " 5
Na počátku sledovaného období byli pak advokáti a pretendenti advokacie
německé národnosti nepochybně v lepším postavení. Stačí vzpomenout, jak
výjimečné byly na pražské právnické fakultě přednášky v češtině, že u soudů
se jednalo zejména německy a že advokátů hlásících se k české národnosti
nebylo dost ani k tomu, aby vytvořili lobby. Prvními kroky ke zlepšení bylo
ovšem zahájení vydávání Právníka v roce 1861 a vznik Jednoty právnické

5

Srov. Právník, 1868, s. 688.
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o tři roky později s cílem, aby se"v věci české pěstovaly vědy státní a právní". 6
Není bez zajímavosti, že jejím členem se stal záhy k německým pražským
advokátům počítaný pozdější prezident Advokátní komory v Království čes
kém JosefTragy.
Rozšíření řad českých advokátů bylo však podmíněno především otevře
ním advokacie. O to usiloval v roce 1862 i německý prezident pražské advokátní komory Karel Heinrich Fischer. Důvod byl prozaický. Stačí si uvědo
mit, že k 1. lednu 1869 bylo v Praze pouhých 66 advokátů, což při nárůstu
právnické agendy a počtu obyvatel vedlo k rozbujení pokoutnictví.
Čeští pražští advokáti, mezi nimiž byl např. Havlíčkův obhájce Josef Frič,
politici František Augustin Brauner, Adolf Maria Pinkas, Ignác Hauschild,
Václav rytíř Bělský, Antonín Strobach či vydavatel Času Alois Krása, neměli
na přijetí advokátního řádu č. 96/1868 ř. z. přímou zásluhu. Autorem návrhu
byl totiž vídeňský advokát Eugen Megerle von Muhlfeld, který sehrál významnou roli i v říšské radě. 7

***
Od 1. ledna 1869 se advokacie otevřela všem, kteří splňovali advokátním
řádem předepsané podmínky. Ti mohli náhle "provozovati advokátství v královstvích a zemích v radě říšské zastoupených". 8 Který dnešní advokát by si
nepřál obhajovat ve Vídni, Štýrském Hradci, Záhřebu nebo ve Lvově, když
jako český advokát nemůže zastupovat již pomalu ani v Bratislavě? Jen díky
tomuto velmi pokrokovému ustanovení mohl mít např. Alois Rašín v roce
1916 jako obhájce pražského českého advokáta Eduarda Koernera.
Počet advokátů v Praze hned během prvních pěti let po 1. lednu 1869 narostl.9 Stojí za povšimnutí, že i noví advokáti, kteří aktivně vystupovali
v Jednotě právnické, např. Jakub Škarda, Jan Strakatý či Tomáš Černý, konali
přísahu předepsanou advokátním řádem ještě německy a že až v roce 1870
jako první přísahal česky Jan Vašatý.
Advokátní komora v Království českém dostala podle řádu z roku 1869
více pravomocí a stala se skutečně samosprávnou. V jejích orgánech pak podle zápisů z valných hromad, publikovaných jak v Právníku, tak v Juristische
Blatter, v českých i německých pražských denících, působili čeští i němečtí

Srov. heslo "Právník", in: Ottův slovník naučný , XX, Praha 1903, s. 558.
Srov. J. Kober, Advokacie v českých zemích v letech 1848- 1994, Praha 1994, s. 16.
Srov. § I řádu advokátského č. 96/1868 ř . z.
Srov. S Balík, Po pěti letech (ČMZ z dějin advokacie v Čechách v letech 1869- 1873), BuLletin advokacie č . I 0/1995 , s. 32-42 .

6

7
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advokáti. Jinak tomu bylo však v případě prezidenta a jeho náměstka. V letech 1869-1881 byli opakovaně voleni pražští advokáti německé národnosti
prezident Bedřich Wiener a náměstek Josef Tragy. Josefa Tragyho zastihli
pak ve funci prezidenta čtenáři sondy o pražské advokacii v roce 1887. Prezidentem byl totiž volen pravidelně a v čele komory stál v letech 1881-1903.

***
V roce 1903 byl JosefTragy považován za brzdu činnosti komory. Stal se jí
však nejen pro svůj věk 73 let. Časově do sebe vše zapadá. V roce 1882 zahájila činnost česká právnická fakulta. Prvni absolventi odbyli předepsanou sedmiletou praxi kandidátů advokacie v první polovině devadesátých let. O pár
let později již založili Spolek českých advokátů . Zatímco starší generace advokátů let sedmdesátých v té době nalezla uplatnění např. i v pražské samosprávě, generace let devadesátých usilovala o zrovnoprávnění v rámci komory. Změnila se i doba, soudy běžně úřadovaly česky a stávalo se častěji , že
neznalost češtiny na straně soudců vedla k rozpačitému odročení jednání.
Naopak, v některých oblastech či městech, např. zejména v Chebu, se mohlo
advokátovi z Prahy stát, že jím česky psaná žaloba byla zamítnuta proto, že
tam není čeština "gerichtsiiblich". 10
Zlom v pražské advokátní komoře nastal v roce 1904. Po odstoupení Josefa
Tragyho z funkce prezidenta se v roce 1904 stal prvním českým prezidentem
František Dvorský. Jednací řád z téhož roku zavedl střídání dvou národností
ve funkcích hlavních a rovnost ve funkcích ostatních. V roce 1905 byl tak
zvolen pražský advokát německé národnosti Friedrich Kaufmann, o tři roky
později pak Čech Eduard Koemer. Tito dva se střídali ve funkcích prezidenta
a náměstka až do roku 1918. Český a německý spolek advokátů přitom ovlivňovaly tvorbu kandidátek pro konané volby. Rovnováha byla završena tím, že
ústřední věstník vydávaný od roku 1905 měl českou a německou mutaci.

***
Vývoj vztahů na poli advokátní komory lze shrnout tak, že čeští členové
dosáhli na počátku století rovnováhy, když jejich výchozí pozice v roce 1848
nebyla ideální. Na poli samosprávné stavovské organizace se ale řešily otázky stavovské, resp. advokátské, a ne lze očekávat, že by sem pro línaly ve větší
míře vlivy obecně politické. Je přitom pochopitelné, že v rámci výkonu povo10 Srov. dopis dr. Prouzy prof. dr. Emilu Ottovi ze 16. 3. 1909, in: S Balík, Osobní korespondence prof. dr. Emila Otta - Prahou k dějinám české ho právnictví za kapitalismu, Práce z dějin
Československé akademie věd č. 2/ 1987, s. 244.
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lání advokáta měli členové advokátní komory klientelu podle své národnosti
politické příslušnosti a že ostatní aktivity advokátů se odehrávaly více v té
části dobové společnosti , jež byla tomu kterému advokátovi bližší. Přesto díky tomu, že advokáti ve sledovaném období byli vesměs bilingvní- nebyla
česko-německá hranice vedena nikterak ostře. To se týká i publikační činnosti
advokátů, mnohdy rovněž dvojjazyčné.
či

***
A nyní k dnešním advokátům .
Předlistopadová advokacie připomínala v mnohém advokacii před rokem
1869. Platný zákon o advokacii č. 85/ 1996 Sb. umožňuje nově zahraničním
advokátům vykonat uznávací zkoušku a stát se plnoprávnými členy České
advokátní komory. Také jejich pozice je zatím výchozí, jako tomu bylo v pří
padě českých advokátů v roce 1848. Jisté je, že advokát se musí klientovi
v mnohém přizpůsobit, a to i ve sféře jazykové. Cizí jazyky nejsou sice u nás
"gerichtsiiblich", ale na soudních chodbách je nezřídka lze zaslechnout. Již
nejeden český advokát je advokátem i v jiném státě. A tak nezbývá než se
zamyslet nad tím, jak se ustálila koexistence českých a německých advokátů
v Praze na počátku 20. století a připravit se na to, že vývoj dnešní advokacie
může být do jisté míry analogický ...
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KASINO A PRAŽSKÉ NĚMECKÉ ELITY
DO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Založení pražského německého Kasina 1 bylo jedním z důsledků prvního
národnostního střetu , k němuž došlo mezi občanskopolitickými představiteli
českého a německého obyvatelstva v Praze počátkem šedesátých let 19. století,
bezprostředně po pádu neoabsolutismu. Byl to konflikt o to významnější, že
na rozdíl od sterilní parlamentní politiky přinesl české straně hned napoprvé
výrazný politický úspěch, a to nejen z hlediska dalšího vývoje města a jeho
správy. Touto bezprostřední nacionálně politickou konfrontací se staly pražské obecní volby v březnu 1861_2 Jejich výsledek je znám: nečekané a zároveň až drtivé vítězství české kandidátky, české strany pokroku, a tím přechod
pražské městské správy do českých rukou. 3 Tento úspěch, který byl nadlouho
(v podstatě až do voleb českého zemského sněmu roku 1883) jediným výraznějším úspěchem české občanské politiky vůbec, nelze jistě přeceňovat, na
druhé straně ovšem neměl z hlediska další perspektivy pouze lokální význam.
Právě boj o samosprávu vůbec a městskou zvláště byl od šedesátých let
1 Název "kasino" (caslno) byl vesměs užíván pro sídla uzavřených sdruženi, spo lků apod., pěs
tujících hlavně společenskou zábavu. V Praze bylo tak oficiálně poprvé nazváno šlechtické kasino, založené patrně roku 1833 . Před ním zde však už od roku 1805 existovala obdobná Prager
Adelsressource. O těchto spolcích a jejich sídlech není zatím nic bližšího známo. V českém prostředí se název "kasino" neujal, snad i proto, že byl apriori považován za označení společenského
střediska Němců . Pro podobné spolky a sdružení užívala čeština názvu "beseda" (v Praze Měš
ťanská beseda, Malostranská beseda apod.). V úředních registracích spolků a v německé publicistice je však i pro tyto české besedy název "kasino" často užíván (např. u Měšťanské besedy
"Biirgerliches Kasino").
2 O těchto volbách srov. M. Kratochvíl, O vývoji městské správy pražské od roku 1848, Praha
1936, s. 60n.
3 Dva dny po volbách komentoval pražský německý deník Bohemia 1861, Nr. 62, 13. 3., slovy:
"Der vorgestrige Tag war fiir uns ein Tag von Solferino. Wir machen kein Hel! daraus, unsere
N iederlage ist eine totale."
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19. století součástí zápasu obou hlavních etnických komunit v zemi o naciopolitickou hegemonii ve všech jejích složkách.
Jedním z hlavních důsledků vzpomenutých obecních voleb bylo, že v Praze
nastal už od šedesátých let ve vztahu Čechů a Němců postupný proces vzájemné národnostní divergence a separace, proces, který se stal o dvacet let
později, po návratu české občanské reprezentace do aktivní politiky a po proklamaci postulátu národnostního rozdělení Čech (Zweiteilung Bohmens) z ně
mecké strany, charakteristickým pro vztah obou etnik v celozemském rámci.
Lze říci, že Praha se stala určitým předobrazem osudu německé menšiny
v Čechách poté, co začala ztrácet dosavadní politickou a kulturní hegemonii.
Pro německé liberály, kteří od revoluce let 1848- 1849 byli vždy zásadními
protivníky českých národně emancipačních snah\ byla Praha poté, co zde
prohráli hned první boj o radnici, varovným mementem.
Zmíněný proces česko-německé národnostní divergence a separace zasáhl
v Praze hned v první polovině šedesátých let všechny oblasti života probuzené občanské společnosti, přičemž zde vedle národnostních momentů působily
rovněž některé další, např. sociální vlivy. Výrazně se pak tyto trendy projevily při formování novodobého spolkového života pražských Čechů a Němců 5
jako jednoho z důležitých faktorů svobodných občanských aktivit. Ztráta dosavadní hegemonie ve správě hlavního města země a tím vyvolaný pocit ohrožení dosavadního nacionálního "Besitzstandu" vyburcovaly představitele pražské německé občanské komunity k aktivitě. Zvláště naléhavě pociťovali její
příslušníci absenci obdobného společenského centra, jaké měli Češi od ledna
1846 v Měšťanské besedě . Vedle organizování a rozvíjení svébytného společenského života pražských Němců mělo takové centrum napomáhat povzbuzení a posílení jejich po obecních volbách poněkud pochroumaného národního sebevědomí.
Záměrem založit vlastní společenské středisko se již na počátku roku 1862
nálně

Srov. A. Klima , Češ i a Němci v revoluci 1848- 1849, Praha 1988.
Na samém prahu šedesátých let 19. století existovalo v Praze 76 spolků a společenstev, z více
než dvou třetin podpůrných a dobročinných, zaměřených hlavně do oblasti sociální a chudinské
péče . Členskou základnou i jazykově převažovaly spolky německé nebo utrakvistické. Jakmile
začal v některém z utrakvistických spo lků narůstat vliv jeho české složky, přistupovali pražští
Němci k zakládání spolků vlastních. Někdy to ovšem bylo i naopak: roku 1862 to ukázalo za ložení Sokola po nezdařeném pokusu ustavit v Praze společný česko-německý tělocvičný spolek
a v témže roce založení svébytného spolku českých lékařů a poté (v roce 1864) i právníků. O dělení
spolkového života v Praze na nacionálním zák ladě v šedesátých letech 19. století srov. G. B.
Cohen, The Politics ofEthnic Survi val: Germans in Prague, 1861- 1914, Princeton, New Jersey
1981 , s. 63n.

4

5

J. Novotný, Kasino a pražské německé elitlj
začala intenzivně a cílevědomě zabývat asi padesátičlenná skupina, složená
ze zástupců pražské německé inteligence, podnikatelských a dalších občan
ských složek. Pro rané období novodobého spolkového života byla charakteristická určitá sociální exkluzivita. Členství ve značné části nově se tvořících
občanských sdružení bylo mnohdy vázáno jak na složení nemalého fmančního
příspěvku, tak na stupeň dosaženého vzdělání a společenské prestiže vůbec.
Proto i založení německého Kasina v Praze bylo záležitostí představitelů občanských elit, o čemž svědčí nejen společenské postavení iniciátorů, ale také
jejich závazek složit předem zakladatelský příspěvek ve výši 100 zl. 6 Na pří
pravě stanov pracovala od jara 1862 iniciativní skupina v čele se zemským
advokátem a poslancem českého sněmu Antonem Gornerem. Jejími členy
byli dále nakladatel a pozdější zakladatel vlivného Prager Tagblattu (1877)
Heinrich Mercy, advokát Moritz Raudnitz a ředitel pražské filiálky vídeňské
ho Kreditanstaltu Eduard Seutter von L6tzen. 7
Upsaní zakladatelé Kasina schválili návrh spolkových stanov 18. června
1862 a o týden později na veřejném shromáždění v sále na Žofině zvolili
příznivci a budoucí členové spolku dvanáctičlenné ředitelství (Direktion),
pověřené předložením stanov k úřednímu schválení a současně vyhledáním
prostor vhodných pro spolkovou činnost. Do čela prozatímního výboru byl
pak zvolen přední pražský podnikatel, člen městské rady a poslanec zemského sněmu Richard Dotzauer. Jednatelem se stal pozdější profesor literárních
dějin a estetiky na pražské univerzitě Josef Bayer. 8 České místodržitelství
výnosem z 30. července 1862 založení spolku pod názvem "Deutsches Kasino"
povolilo a dalším výnosem z 9. září také potvrdilo předložené stanovy. Posláním spolku bylo podle stanov "oživování družnosti a duchovní povzbuzování",
později, když Kasino stanulo v čele společenského života pražských Němců ,
bylo jeho poslání v novelizovaných stanovách doplněno o "péči o zvelebování
německého bytí". 9

6

A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre des Vereines Deutsches Kasino in Prag, Prag 1902, s. 8- 9.
E. Seutter von Uitzen měl značný podíl na zmaření původního záměru založit v Praze společ
ný česko-německý tělocvičný spolek. Při subskripci pro tento účel byl ochoten založení spolku
podpořit vysokou částkou 900 zl. , ale pod podmínkou, že spolek bude ryze německý . .! Novotný,
Sokol v ž ivotě národa, Slovo k historii 25, Praha 1990, s. 5- 6.
8 Veřejného shromáždění na Žofině k za ložení Kasina 25. června 1862 se zúčastnilo 104 osob.
Volby prozatímního ředitelství, výboru (komise) pro přijímání členů a náhradníků se protáhly
téměř do půlnoci . Bohemia 1862, Nr. 149, 26. 6. Též A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. 9.
9 A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. 9- 10. Novelizace původních stanov z roku 1862 byla
uskutečněna nejprve v roce 1867, poté v roce 1875. Při novelizacích byl zvýšen i počet členů
ředitelství (výboru) z původních 12 na 20 a posléze na 24.
7
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Pro činnost spolku najal prozatímní výbor nejprve místnosti v prvním patře
domu U Doušů na Václavském náměstí (čp. 780!11), v nichž po
rychlé adaptaci zahájilo Kasino slavnostně činnost už 1. října 1862. 10 Krátce
předtím ( 17. září) vydal výbor provolání k německým mužům Prahy, které
vyzval ke vstupu do spolku. Tak se spolek hned od počátku otevíral středním
vrstvám pražské německé komunity, zvláště kruhům podnikatelským, úřed
nickým a představitelům svobodných povolání. Provolání mělo mimořádný
ohlas. Již měsíc po zahájení činnosti mělo Kasino vedle 58 zakládajících čle
nů 632 členů řádných. '' Zakládající člen Kasina byl povinen složit do základního fondu nejméně 100 zl. 12 , řadoví členové nejprve 12 a od roku 1873 20 zl.
ročního příspěvku. Mimořádným členům bydlícím v pražském policejním
okrsku mohlo vedení spolku snížit roční příspěvek na polovinu, ve stejné výši
platili příspěvek mimořádní členové s trvalým bydlištěm mimo tento okrsek.1 3 Stát se členem Kasina nebylo jednoduché- hlavní zřetel byl brán na to,
aby byl zachován vyhraněně německo-nacionální charakter spolku. V prvních letech (do roku 1867) rozhodovala proto o přijetí člena zvláštní pro tento
účel zvolená komise, později přešlo toto právo na výbor (ředitelství). Při jednání musela být přítomna nadpoloviční většina členů komise či výboru a pro
přijetí musely hlasovat nejméně dvě třetiny přítomných . 14
První generální shromáždění (valná hromada) spolku Deutsches Kasino se
konalo 15. listopadu 1862 v sále Konviktu, neboť pořadatelé se obávali, že do
tehdejších spolkových prostor by se několik stovek členů nevešlo; ve skuteč
nosti se jich dostavilo 253. Kromě schválení účetní správy 15 zvolilo shromáždění první řádný dvanáctičlenný výbor (Direktion), do něhož přešli i někteří
někdejšího

10

O přípravách na otevření spolkových prostor Kasina referovala Bohemia 1862, Nr. 216,
12. 9.; Nr. 229,27. 9., kde informovala rovněž o velkém počtu zájemců o členství. O slavnostním
otevření a zahájení činnosti Kasina srov. podrobnější zprávu tamtéž, I 862, Nr. 233, 2. I O. Též
A. Kiemann , Die ersten vierzig Jahre, s. 10- 11 .
11 A. Kiemann , Die ersten vierzig Jahre, s. I I. Podle zprávy večerníku Bohemia 1862, Nr. 272,
16. ll ., má Kasino celkem 673 členů , z toho 58 zakládajících, 601 řádných a 14 mimořádných .
12 Zpočátku byli zakládající členové zapsáni na čestnou tabuli, vyvěšenou ve spolkových prostorách Kasina, a současně uvedeni v č l enském seznamu jako zakladatelé. Později , když počet zakládajících členů vzrostl, zůstalo u zápisu do členského seznamu.
l3 A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. ll.
14 Tamtéž, s. 11 - 12.
15 O prvním generálním shromáždění spolku německého Kasina srov. referát in: Bohemia 1862,
Nr. 272, 16. ll. Účetní zpráva konstatovala, že příjmy Kasina činily od ustavení 9 523 zl. , z čehož
zakládající členové složili 5 500 zl., vydání dosáhla částky 4 728 zl., z toho za adaptaci a zařízení
spolkových prostor bylo vynaloženo 3 615 zl. V pokladně tak zůstalo 4 795 zl. Účetní zprávu
přijalo shromáždění bez připomínek. Srov. též A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. 12.
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členové výboru prozatímního. Složení výboru, v němž převažovali přední
pražští podnikatelé, advokáti a další představitelé vyšších kruhů pražské ně
mecké inteligence 16 , dokládá, že vedení Kasina zůstalo bez ohledu na otevře
ní spolku středním občanským vrstvám v rukou společenské elity. Na prvním
zasedání nově zvoleného výboru 18. listopadu 1862 byl starostou Kasina zvolen Franz Schmeykal, jednatelem Hieronymus Roth a pokladníkem Rudolf
Haase, všichni povoláním advokáti. Dotzauer, který jako předseda prozatímního výboru Kasina na funkci starosty aspiroval, byl svým volebním neúspě
chem údajně trpce zklamán. 17
Volba Franze Schmeykala starostou byla však pro osudy německého Kasina v Praze, v jehož čele stál až do své smrti v dubnu 1894, tedy plných 32let,
velmi šťastným krokem. Rodák z České Lípy, od padesátých let renomovaný
pražský advokát a od roku 1861 poslanec českého zemského sněmu a přísedí
cí zemského výboru, byl od vstupu do politického života vůdčí osobností ně
meckých liberálů v Čechách. 18 Od počátku byl jedním z mála politiků mezi
českými Němci, kteří si uvědomovali, že v narůstajícím národnostním konfliktu v Čechách se o česko-německém vztahu a o případném vyrovnání mezi
oběma etniky nebude příliš rozhodovat ve vídeňských dvorských, vládních
a parlamentních kruzích, nýbrž především na domácí české půdě. Tomu
Schmeykal následně podřídil celou svou veřejnou činnost, politické ambice
a kariéru, a odmítl proto i několikrát nabízenou kandidaturu do říšské rady.
Řečnické nadání spojené se společenskou noblesou a obratností v politických
jednáních učinily ho záhy osobností v německých občanských kruzích oblíbenou a vlivnou, osobností s autoritou, kterou uznávali a pro niž ho respektovali i jeho čeští protivníci. Z pražského Kasina nevytvořil Schmeykaljen politickou baštu austroněmeckého liberalismu v Čechách, ale i významné středisko

16 Za členy prvního řádného ředitelství (výboru) byli generálním shromážděním zvoleni: prof.
Josef Bayer, velkoobchodník a viceprezident pražské obchodní a živnostenské komory Richard
Dotzauer, lékař Wenzel Dressler (jinak též vedoucí činitel pražského Turnvereinu a spoluzakladatel Verein fur Geschichte der Deutschen in 86hmen), obchodník Kari Entz, právníci Rudolf
Haase, Moritz Raudnitz, Hieronymus Roth, Franz Schmeykal a Franz Schreiter, majitel továrny
na rukavice Georg Haberkom, univ. prof. Josef Schrott a sekretář prezídia vrchního zemského
soudu v Praze JosefTheodor Watzel. Generální shromáždění zvolilo dále desetičlenný výbor pro
přijímání nových členů a náhradníky. Bohemia, 1862, Nr. 272, 16. ll ., a A. Kiemann, Die ersten
vierzig Jahre, s. 13.
17 K osobnosti R. Dotzauera a jeho zásluhám o pražské německé Kasino srov. Sudetendeutsche
Lebensbilder 2, Reichenberg (Liberec) 1930, s. 306n.
18 Srov. F Schmeykal, Eine Gedenkschrift, Prag 1894; Sudetendeutsche Lebensbilder 3, Reichenberg (Liberec) 1934, s. 31 On.
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německého veřejného, spo l ečenského a kulturně-politického života, přesahu
jící svým významem pražský rámec.
Pro stále početnější členskou základnu Kasina společenské prostory v domě
U Doušů záhy nestačily. A jak se vzápětí ukázalo, řešením nebyl ani pronájem o něco větších prostor v tzv. Likaveckém domě čp. 736/II v tehdejší Široké
(později Jungmannově) ulici v roce 1863. Vedení Kasina dospělo po necelých
dvou letech k názoru, že má-li spolek plnit funkci společenského a kulturně
-politického centra pražských Němců , potřebuje získat vlastní budovu. Vedení
Kasina počítalo současně s tím, že v tomto sídle poskytne přístřeší některým
dalším německým spolkům v Praze, zvláště těm, které měly někdy potíže
s pronájmem a adaptací spolkových místností v domech s českými majiteli a těch byl v Praze již značný počet. Snaha koncentrovat spolkový život pražské německé komunity alespoň zčásti do prostor Kasina nebyla bez významu
rovněž z hlediska nacionálních cílů, které liberálové kladli v jeho činnosti od
počátku do popředí. 1 9
Válečné události roku 1866, doprovázené finanční krizí, tyto záměry dočasně oddáli ly. Návrh výboru Kasina na zakoupení vlastního spolkového domu
schválilo generální shromáždění až 28. listopadu 1867, přičemž pověřilo zvláštní komisi v čele s Richardem Dotzauerem vyhledáním vhodného objektu.
Generální shromáždění posoudílo také finanční možnosti spolku a rozhodlo
o půjčce až do výše 250 000 zl. subskripcí obligací v hodnotě 100, 500 a 1 000 zl.,
znějících na jméno a ročně zúročených 4%. Subskribenty měli být především
členové Kasina a jeho příznivci . Hlavní zásluhu o zdar této dosti náročné
fmanční operace měl člen Kasina a přední pražský bankéř Kari von Zdekauer. 20
Subskripcí obligací získalo německé Kasino v krátké době 198 000 zl. a po jejím
pokračování už po zakoupení objektu dosáhla tato půjčka téměř 250 000 zl. 2 1
Hledání vhodného objektu nebylo snadné; z několika málo možností padla
posléze volba na dům čp . 859/II na tehdej ší Kolovratské třídě (od roku 1870
Na příkopě) , původní Vernierovský palác, který byl v té době vlastnictvím
Babety Dormizerové, vdovy po známém pražském textilním podnikateli. Tuto
volbu potvrdilo 16. června 1868 společné zasedání výboru spolku a komise,
jež byla zvolena na generálním shromáždění 3. listopadu 1867. Předběžná
kupní smlouva byla sice v krátké době uzavřena , avšak pro neschopnost těžce
nemocné majitelky domu k jednání a také proto, že se o svá práva hlásili
potenciální dědicové, se koupě a převzetí budovy Kasinem uskutečnila až

l9

A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. 14.

20
21

Tamtéž, s. 15- 16.
Tamtéž, s. 23- 24.
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v polovině roku 1873. Tehdy, po smrti Dormizerové, došlo k vyrovnání s dě
dici, kterým bylo nakonec vyplaceno 335 500 zl. Protože na koupi objektu
a předpokládané adaptace pro spolkové účely prostředky získané subskripcí
obligací zdaleka nestačily, přijalo Kasino výhodnou zástavní (hypotekámí)
půjčku od České spořitelny. 22 Po rychlých adaptacích byl provoz v nové budově zahájen v létě roku 1874.
Až do počátku 20. století procházelo sídlo Kasina se vzácnou a uvnitř měs
ta ojediněle rozsáhlou zahradou téměř permanentní přestavbou a rozšiřová
ním. Ještě před zahájením provozu byl v zahradě postaven hudební pavilon
a už v roce 1875 byl k původní budově přistavěn nádvomí trakt se dvěma
společenskými sály. 23 V osmdesátých letech 19. století se areál Kasina rozšířil
zakoupením budovy čp. 868/II na Seno vážném náměstí a v letech 1891-1892
bylo do všech prostor (včetně zahrady) zavedeno elektrické osvětlení. 2 4 Na
přelomu století nechalo vedení Kasina vypracovat projekt generální přestav
by spolkového domu. O zamýšleném rozsahu přestavby svědčí předběžný
rozpočet, dosahující výše 850 000 zl., tj. 1,7 milionu tehdejších korun. To
však bylo i pro jinak majetné Kasino přece jen příliš 25 , a tak namísto přestav
by došlo v roce 1901 pouze k některým renovacím stávajících prostor. I tak
měli před první světovou válkou členové Kasina a s nimi i podstatná část
pražských Němců, tvořících tehdy kolem 1O % obyvatelstva vnitřní Prahy,
k dispozici reprezentační sídlo, kde se soustřeďoval nejen jejich společenský
život, ale také podstatná část života politického a veřejného. Až do postavení
Obecního domu hlavního města Prahy se představitelům ve městě zcela dominujícího českého etnika mohlo o podobném středisku jen zdát.
Členskou základnou Kasina se dosti podrobně zabýval americký historik
Gary B. Cohen v rozsáhlé monografii věnované postavení a politickému
a veřejnému životu německé menšiny v Praze ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. 26 Vycházím z jeho dat, i když se s jejich interpretací a někte
rými závěry nemohu vždy ztotožnit. Kolem roku 1880 dosáhl počet členů
Tamtéž, s. 20. O složitých jednáních o zakoupení domu čp. 859/ll na Příkopech tamtéž, s. 16n.
Na stavbu nádvorního traktu bylo vynaloženo I 03 500 zl. , což si vynutilo dal ší hypotekární
půjčku a současně vypsání dal ší obligační subskripce. A. Kiemann , Die ersten vierzig Jahre,
s. 22- 23 .
24 Tamtéž, s. 26.
25 Na generální přestavbu Kasina byl vypsán konkurs. Z 23 nabídek byla vybrána stavební firma
Kuder u. Mi.iller ze Štrasburku, které bylo svěřeno vypracování projektu . Po jeho předlo žení se
ukázalo, že autoři nerespektovali v Praze platné stavební předpisy a projekt neodpovídal zcela
záměrům sledovaným přestavbou. Musel být proto přepracován , což bylo svěřeno Wertmi.illerově
stavební kanceláři v Karlíně . A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. 28n.
26 G. B. Cohen, The Politics of Ethnic Survival (na různých místech textu).
22

23
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Kasina 1 200 a v dalších desetiletích do první světové války stoupal už jen
pozvolna.27 Cohen právem upozornil na skutečnost, že participace na činnosti
Kasina byla mnohem větší, neboť podstatnou část jeno členů zde zpravidla
reprezentovala celá rodina. Pokud byly mezi členy ženy (jejich počet byl ovšem
zanedbatelný - kolem 0,3 %), šlo ve všech případech o vdovy po zemřelých
členech. Cohen odhadl, že kolem roku 1880 se na společenských a kulturně
-politických aktivitách Kasina mohlo podílet až 14% pražské německé populace a na přelomu století až 17 %. Vedle členů spolku a příslušníků jejich
rodin se na těchto aktivitách podílel také značný počt návštěvníků-hostů. 28
Dále je třeba připomenout, že německé Kasino v Praze bylo od počátku občanským spolkem. Jediným představitelem aristokracie mezi jeho členy byl
na počátku devadesátých let Egon z Fiirstenbergu. 29
Sociální složení členské základny Kasina v Praze považuje Cohen obecně
za středostavovské. Je však otázkou, které společenské vrstvy pod tento pojem zařadíme. Domnívám se- a dokládají to i některé údaje, které sám Cohen
analyzuje - , že naprostou převahu v členské základně měli jednak představi
telé vrstev náležejících majetkem, povoláním i vzděláním spíše k občanským
nobilitám, a pokud jde o tzv. střední vrstvy, pak zde opět převažovali spíše
představitelé jejich špiček. Tyto dvě společenské skupiny tvořily kolem roku
1880 přes tři čtvrtiny (77 ,3 %) členů Kasina. V popředí stáli velcí obchodníci
a průmysloví podnikatelé, kteří spolu s bankéři a vysokými bankovními úřed
níky tvořili polovinu celé členské základny. K nim se podle procentního zastoupení řadili především právníci (vesměs advokáti), univerzitní profesoři
a docenti, v menší míře ředitelé a profesoři německých středních škol, vyšší
státní úředníci, inženýři a architekti, lékaři a posléze majitelé realit a rentiéři.
Zbývající necelou čtvrtinu (22,7 %) členů Kasina tvořili představitelé společenských skupin, jež bychom mohli nazvat středními, v některých případech
i nižšími středními vrstvami: různí úředníci, účetní, obchodní agenti, někteří
divadelní a výtvarní umělci a zejména žurnalisté. Členy Kasina nebyli např.
žádní drobní úředníci, o dělnících nemluvě , zanedbatelný byl k roku 1880
počet učitelů, studentů a důstojníků (ve všech případech jde o setiny procent),
byť právě důstojníci náleželi k častým hostům Kasinem pořádaných plesů ,
dámských večírků a jiných společenských zábav.30
Tamtéž, s. 170 a 255. Cohen podrobněji zpracoval seznamy členů německého Kasina, uložené
v AMP, fond spolků , Deutsches Haus. A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. 63, však uvádí, že
k 30. 9. 1902 mělo Kasino 2 151 členů.
28 G. 8 . Cohen, The Pol itics of Ethnic S urvi val, s. 170.
29 Tamtéž, s. 75.
30 Tamtéž, s. 172 (tabulka).
27
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Výraznější změnou ve společenské struktuře členů německého Kasina v Praze
byl stále rostoucí procentní podíl představitelů občanských nobilit a vyšších střed
ních vrstev, který roku 1899 dosáhl více než čtyř pětin (80,7 %) a do první svě 
tové války se tento podíl ještě o něco zvýšil (asi na 82 %). V rámci této majoritní skupiny vzrostl výrazně zejména počet právníků (advokátů), zvýšil se
o něco i podíl podnikatelů, zástupců peněžnictví, lékařů a univerzitních profesorů, poklesl naopak podíl obchodníků a vyšších státních úředníků. Mezi
zbývající necelou pětinou členů Kasina z prostředí tzv. středních vrstev poklesl nejvýrazněji počet úředníků a účetních. 32
Souhlasím s Cohenem, že pokles představitelů tzv. "bílých límečků" v člen
ské základně pražského německého Kasina odpovídal vnitřní polarizaci střed
ního stavu, k níž docházelo nejméně ve středoevropském rámci na přelomu
19. a 20. stoletíY Současně však při tom nelze opomenout určitá pražská
(a nejen pražská) specifika daná tím, že od osmdesátých let se otevíraly stále
větší možnosti k uplatnění ve státní službě českým úředníkům, a to i navyšších služebních postech. Lze se rovněž ztotožnit s názorem, že sociální struktura členů Kasina v podstatě reflektovala specifické složení německé menšiny
žijící v posledních desetiletích 19. a na počátku 20. století ve vnitřní Praze 33 ,
složení spočívající právě v poměrně značné koncentraci občanských nobilit
a vyšších středních vrstev.
Složení pražské německé minority odpovídala dále skutečnost, že značnou
část členů Kasina tvořili představitelé té nezanedbatelné části židovského etnika,jež se ve složitém a pro ně nesnadném procesu novodobé občanské emancipace přihlásila i v nacionálním smyslu k němectví. K roku 1880 činil podíl
členů židovsko-německého původu v Kasinu 38 %, do přelomu století vzrostl
na 45 %a v letech předcházejících první světové válce dosáhl téměř poloviny. 34
Přes tento vysoký podíl v členské základně nebylo zastoupení židovsko-němec
ké složky ve výboru (Direktion) spolku nikdy příliš vysoké35 , byť se Schmeykalovým nástupcem ve funkci starosty stal právě přední představitel této složky,

Tamtéž, s. 172 a 259 (tabulka).
Tamtéž, s. 171.
33 K sociálnímu složení německého obyvatelstva Prahy srov. J. Havránek, Demografický vývoj
Prahy v druhé polovině 19. století, Pražský sborník historický 1969- 1970, s. 9ln.; týž, Sociální
struktura pražských Němců a Čechů, křesťanů a Židů ve světle statistik z let 1890-1930, Český
časopis historický 93, 1995, s. 470n. (zde zejména s. 476-477).
34 G. B. Cohen , The Politics ofEthnic Survival, s. 177- 178 a 260.
35 V letech 1870-1914 měli v ředitelství (Direktion) pražského německého Kasina členové
židovsko-německé složky tři až pět zástupců. G. B. Cohen , The Politics of Ethnic Survival ,
s. 299- 301 (přílohy) .
3!
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komoditní velkoobchodník a vysoký fukcionář pražské Obchodní a živnostenské komory Otto Forchheimer.
Není nutno zvláště zdůrazňovat, že tito členové, politicky převážně liberálně
orientovaní, náleželi v pražské německé komunitě ke společenské elitě a pro
Kasino představovali i zdroj kapitálu. Přízeň , kterou spolku věnovali , se výrazně promítla do jeho majetkových poměrů. Viděli jsme již, že subskripcí
obligací se Kasino v prvních desetiletích své existence zadlužilo, a to převáž
ně u vlastních členů, částkou 250 000 zl. Záhy však, a to z vlastního popudu,
začala řada subskribentů Kasinu upsané obligace bezúplatně vracet v podobě
darů . Bylo to natolik masivní, že na počátku 20. století klesl zmíněný čtvrtmi
lionový dluh na necelých 15 000 zl. 36 Finanční situaci Kasina vylepšovaly
současně další dary a závětní odkazy jeho členů, dosahující i mnohatisícových částek. Nejvýznamnější byl odkaz jednoho ze zakládajících členů, renomovaného pražského advokáta Augusta Hanckeho, zemřelého 30. prosince
1897, ve výši přes 200 000 zl., tj. bezmála půl milionu tehdejších korunY
A tak v pamětním spisku ke 40. výročí založení Kasina mohl jeho autor, advokát A. Kiemann (od roku 1898 člen výboru) právem zdůraznit, že majetková
a finanční základna spolku je natolik příznivá, že se jí nemůže pochlubit žádné obdobné společenství, a to nejen v Praze. 38 Na druhé straně pražské ně
mecké Kasino vynakládalo od počátku nemalé prostředky nejen na podporu
některých německých nacionálních aktivit (např. na stavbu tělocvičny pražského Tumvereinu, na činnost Schulvereinu apod.), ale i na humanitární úče
ly, a to někdy bez ohledu na to, zda šlo o Němce či Čechy. Tak např. na podporu pozůstalých při velké hornické katastrofě v Příbrami 31 . května 1892
věnovalo Kasino přes 3 300 zl., získaných sbírkou mezi členy a příznivci,
přestože postiženy byly téměř výlučně české hornické rodiny. 39
Jak bylo již řečeno, cílem vedoucích činitelů Kasina bylo zastřešit a tím
podpořit činnost alespoň části pražských německých spolků . Z významněj 
ších zde nalezly na základě výhodných nájemních smluv sídlo např . spolek
německých právníků, spisovatelsko-umělecký spolek Konkordia (protějšek
Umělecké besedy), Deutscher Mannergesangverein (protějšek českého Hlaholu), německý spolek pro pražské městské záležitosti atd. V Kasinu měla
současně sídlo ústřední kancelář zemské frakce německé liberální strany.
V jeho prostorách probíhaly pravidelně sjezdy a porady řady v celozemském
36
37
38

39

A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. 24.
Tamtéž, s. 39--40.
Tamtéž, s. 63.
Tamtéž, s. 55 .
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stavovských organizací a spolků, ale i množství dalších společenských aktivit. 40 Návštěvníkům Kasina byla k dispozici
četnými novinami a časopisy vybavená čítárna a knihovna. 41
Při svém občanském charakteru nebylo pražské německé Kasino spolkem
středostavovským. I když se středním vrstvám německého obyvatelstva Prahy od počátku otevíralo a zejména svými aktivitami ve společenském, veřej
ném a kulturním životě tyto vrstvy přitahovalo, bylo a zůstávalo společen
stvím německých, resp. německo-židovských elit, představujících majetkově
nezanedbatelnou složku pražské německé minority. Přestože na sklonku 19.
století tvořila německá minorita necelých 12% obyvatelstva tehdejšího měs
ta a její percentuální podíl na počtu obyvatelstva dále klesal, dokázala před
první světovou válkou udržet kromě Kasina dvě velká a dobře prosperující
divadla, koncertní síň, dvě vysoké školy, pět gymnázií a čtyři vyšší reálky,
několik dalších středních odborných škol a dva deníky vycházející ráno i večer a vedla rovněž čilý spolkový a společenský život. 42
Díky tomuto složení členské základny a zvláště vysokému podílu židovsko-německé složky odolávalo Kasino vlivům a tlakům radikálně nacionalistických a antisemitských nálad, které od osmdesátých let 19. století zasahovaly i mezi část pražských Němců. Přestože členové Kasina, převážně stoupenci
austroněmecky orientovaného liberalismu éry Herbstovy, Hasnerovy, Plenerů
a Schmeykalovy, náleželi k rozhodným zastáncům nacionálních zájmů pražských
a českých Němců vůbec - ostatně k podpoře těchto zájmů Kasino vzniklo - ,
nedali se nikdy strhnout a zaplést do pouličních excesů, rozpoutávaných v Praze
čas od času nacionalisty z obou stran. A nedovolovalo to samozřejmě ani
společenské postavení a prestiž jeho členů. I tak postihovalo budovu Kasina
na Příkopech občasné vytloukání oken rozvášněnými českými demonstranty,
Ve spolkovém roce 1901 - 1902 (spolkový rok se v Kasinu počítal vždy od I. října do 30. září
následujícího roku) využily n ěmecké spolky a sdružení prostory Kasina ve 404 případech (srov.
A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. 62), ve spolkovém roce 1912- 1913 to bylo již v 720
případech (srov. Bohem ia 1913 , Nr. 272, 16. ll. ; též G. B. Cohen , The Politics of Ethnic Survival, s. 255).
41 Po roce 1900 bylo v čítárně Kasina návštěvníkům k dispozici celkem 182 titulů novin a časo
pisů politických, literárních, odborných, vědeckých, a to domácích i zahrani čnich. Knihovna měla
v této době přes 4 000 svazků . A. Kiemann , Die ersten vierzig Jahre, s. 62.
42 E. E. Kisch, Češ i a Němci , in: Tržiš tě senzací, Praha 1963, s. 66. Kisch v této souvislosti
pregnantně charakterizuje i sociální složení německého obyvatelstva Prahy: " ... Německá Praha!
To byli tém ěř jenom velkoměšťáci , majitelé hnědouhelných dolů, správní radové báň ských podniků a Škodových závodů, chmelaři, kteří jezdili sem a tam mezi Žatcem a Amerikou, cukrovarníci , textilní baroni a majitelé papíren, stejně jako bankovní ředitelé; do jejich společnosti chodili
profesoři , vyšší důstojníci a státní úředníci. Německý proletariát neexistoval ... "
40
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zejména při taženích z politických mítinků na Senovážném náměstí. Z velkých pouličních nacionálních bouří v Praze na přelomu listopadu a prosince
1897 a na podzim 1908 vyšlo Kasino bez větší úhony díky zesíleným policejním kordonům, jež zabránily českým demonstrantům v přístupu k budově. 43
Motivy těchto excesů nespočívaly vždy jen v nacionální nevraživosti, ale nezřídka i v antisemitismu, zhoubně poznamenávajícím českou společnost nejen od ostudné hilsneriády.
Přestože si Kasino ve společenském a spolkovém životě pražské německé
minority udržovalo klíčové postavení, jeho reálná politická úloha od přelomu
století klesala. Politický a veřejný život českých Němců se s nástupem nacionálně radikálních, agrárnických a křesťansko-sociálních proudů v letech před
první světovou válkou diferencoval a pozice liberálů (a to nejen v českém
rámci) rychle slábly. Ukázaly to přesvědčivě výsledky voleb do parlamentu
říšské rady, voleb uskutečněných už podle všeobecného volebního práva
v letech 1907 a 1911. 44 Z politického hlediska zůstávalo tak pražské německé
Kasino v této době střediskem citelně zdecimované zemské frakce austroně
mecky orientovaných liberálů.
V česko-německém vztahu se Kasino vyhraněným a přísně střeženým nacionálním zaměřením nemalou měrou podílelo na vytvoření občanské bariéry, jež se v Praze mezi oběma národními složkami od šedesátých let 19. století
ve veřejném, politickém a kulturním životě prohlubovala. S vyostřováním
nacionální nevraživosti ji posléze doprovázely známé absurdní projevy vzájemné ignorance a bojkotu. 45 Zatímco pro Pražany byla na sklonku 19. a počátkem 20. století tato bariéra samozřejmou součástí každodenního života,
pro zahraniční návštěvníky města byla něčím nepochopitelným. 46 Existovala
navzdory tomu, že historicky, civilizačně, duchovně, ale někdy snad i politicky si byli v Praze a v celé zemi po dlouhá léta společně žijící Češi a Němci
vzájemně bližší, než si v době obapolně vzedmutého nacionalismu byli ochotni
- až na některé výjimky- vůbec připustit.

43 A. Kiemann, Die ersten vierzig Jahre, s. 61.
44 Ve volbách do parlamentu říšské rady v roce

1907 získali němečtí liberálové v celých Čechách
ze 130 mandátů pouhých šest, ve volbách v roce 1911 jen čtyři .
45 O absurdnosti projevů vzájemné ignorance Čechů a Němců v Praze srov. E. E. Kisch , Češi
a Němci, s. 66n.
46 F P Ha bel, Die Sudetendeutschen, Miinchen 1992, s. 26n.
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Můj příspěvek se poněkud vymyká z řady. Zatímco ostatní se zabývají světy,
událostmi a osobami reálnými a z určitého hlediska je rekonstruují a interpretují, tématem mého příspěvku jsou světy flkcionální, umělé, vytvořené fantazií
svých tvůrců. Tertium comparationis a zároveň jeho oprávnění zde spočívá
v tématu: je jím Praha na sklonku monarchie, jak se jeví v dílech některých
německy píšících autorů z Prahy a českých zemí. I tu je třeba upřesnit: "Ně
mecké literární podoby Prahy na sklonku monarchie" je název dvojznačný .
Převážná část pozornosti je věnována tehdejšímu synchronnímu pohledu spisovatelů, jako byli Watzlik, Strobl, Kafka, Meyrink nebo Kisch, nebyla však
opominuta ani možnost chápat daný název nikoli temporálně, nýbrž tematicky, a potom- jako např . v Perutzově díle - lze spatřit Prahu "im Riickblick",
z projasněnější a snad i trochu sentimentální perspektivy.
Recepce literárního ztvárnění Prahy sklonku 19. a počátku 20. století má
svou tradici, projevující se příkladně v názvech antologií německy psané literatury i knih, které se snaží postihnout pražský genius loci - připomeňme zde
např. výbor Hellmuta G. HaasiseDie unheimliche Stadt 1 nebo všeobecně známou knihu RipellinovuMagická Praha. 2 Přívlastky usilující původně o vystiženíjistých charakteristik této literatury a pražského kulturního prostředí vůbec
se postupně staly klišé, znemožňujícími další úhly pohledu. Vedle nesčíslně
krát popsaných a ve svém jádru výstižných charakteristik3 bych chtěl upozornit i na jiné literární podoby Prahy.

1

H. G. Haasis (ed.), Die unheimliche Stadt. Ein Prag-Lesebuch, Miinchen 1992.
A. M. Ripellino , Magická Praha, Praha 1992.
3 Srov. z poslední doby např. H. Abret, " ... magisch und gleichzeitig sehr konkret. .. " Pragbilder
in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, in: F.-L. Krol/ (ed.) , Bohmen. Vielfalt
und Einheit einer literarischen Provinz, Berlin 2000, s. 25- 55.
2
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Jaké jsou základní charakteristiky Prahy v dílech výše uvedených autorů?
Lze je shrnout pod několika hesly: Praha jako národnostní kolbiště (v románu
O Bohmen! H. Watzlika, v Stroblových studentských románech, např v Das
Wirtshaus " Zum Konig Przemysl"), Praha jako protipóllesní idyliky tzv. heimatromanu (opět se tu nabízí především Watzlikova kniha O Bohmen!), Prahajako tajuplné, až husí kůži nahánějící místo (němčina má pro to pregnantní
výraz: unheimlich)- jako příklad poslouží prózy G. Meyrinka a F. Kafky,
a konečně Praha polosvěta až podsvětí , z pohledu lokálkáře , zachycená v díle
E. E. Kische.
Dříve než se budeme zabývat jednotlivými charakteristikami podrobněji ,
je ště poznámku k původu autorů. Ačkoli všechna díla byla napsána v němči
ně , nevypovídá to ještě nic o rodišti , bydlišti a původu jejich autorů . Najdeme
mezi nimi vídeňského Němce Meyrinka, spisovatele z okrajových jazykových území Čech (Watzlik, Strobl) nebo autory narozené v Praze a pocházející
jak z německých (Rilke), tak německy mluvících židovských rodin (Kafka,
Kisch). Každý z nich však strávil nějaký čas v Praze a prožitek Prahy ho
nějakým způsobem poznamenal.
Jak ambivalentně a do značné míry šokujícně zapůsobila Praha na německé
studenty, kteří do ní přišli z venkova, dosvědčují nepřímo romány, které napsali později a jejichž děj je do Prahy zasazen. Charakteristické je pro ně
především zaujetí obranné pozice, byť maskované sebevětším siláctvím. Praha šokovala tyto spisovatele in spe hned ve dvou ohledech: jednak jako velkoměsto, jednak pro ně zcela novou jazykovou situací. Šoku z velkoměsta by
mladíci nezůstali ušetřeni , ani kdyby jejich studijní pouť vedla do Vídně ,
Mnichova či Lipska - tak jako u některých jejich předchůdců . Tento faktor,
tematizovaný v německy psané literatuře zhruba od čtyřicátých let 19. století,
nehrál však již u autorů prvních desetiletí 20. století prvořadou roli - pokud
neviděli velkoměsto jako negativní fólii pro "zdravý a přirozený" život na
venkově a v horách. Daleko podstatnější byl však pro studenty faktor druhý,
jazyková situace Prahy přelomu století, jež byla zcela odlišná od jazykového
prostředí , z něhož přicházeli . Z jazykově prakticky čistě německých území
(Watzlik z jižní Šumavy a Podkrušnohoří , Strobl z jihlavského německého
jazykového ostrova) se náhle ocitli v převážně česky mluvící Praze, zčistajas
na byli konfrontováni s rozvinutým českým národním hnutím a poprvé zažili
pocity příslušníků národnostní minority. Přitom nepřicházeli do Prahy tolerantní , nýbrž do města zmítaného národnostními bouřemi a spory, a instinktivně tušili sílu a nástup českého živlu. Situace jako vystřižená ze žánru tzv.
grenzlandromanu, jehož tématem byl život a spory na hranici národnostně
smíšeného území. Jenže zde se nejednalo o pohraničí, nýbrž o centrum země .
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Aby vnímal národnostní rozpory a napětí, nemusel však autor nutně pocházet jen z tehdy německy hovořícího pohraničí. Tento motiv najdeme tematizován také v raných Rilkových prózáchKonig Bohusch a Zwei Geschwister,
shrnovaných obvykle pod názvemZwei Prager Geschichten. Národnostní motiv netvořil sice dominantu vyprávění , byl však nezastupitelným prvkem pro
utváření atmosféry. V povídce Zwei Geschwister rozehrál Rilke dvě varianty
národnostního problému. Postava Zdenko Wanky tu zastupuje nacionálně vyostřené hnutí, k jehož neústupnosti až fanatismu a především pompéznosti
pociťuje Zdenko vnitřní odstup, přesto se však stává v bouřích hnutí Omladiny
1895 jeho obětí- jeho chatrné zdraví nepřežije vězeňské podmínky. Zdenkova nenápadná sestra Luisa naopak zosobňuje variantu soužití. Poté, co jí zemřeli bratr i matka, bere svůj život do vlastních rukou a sbližuje se s podnájemníkem německého původu . Již samotným umístěním tohoto motivu do finální
scény (která tak významným způsobem ovlivňuje celkové vyznění povídky)
dal Rilke zřetelně najevo, jaké řešení národnostního problému preferuje:
Dann begann das Miidchen: "Jeh mochte so gern etwas besser deutsch
lernen, vielleicht konnen Sie ein wenig bohmisch brauchen dafor. "
"Ja, "atmete Land auf, " ich liebe lhre Sprache. "
"Also," bat Luisa heiter, "dann kommen Sie doch, wenn Sie Zeit haben,
eine Weile nach vorn. Es giebt ein paar Biicher da, auch deutsche. "
Und in der Ture fogte sie an: "Kommen Sie s o ofl Sie wollen, " und leiser:
"Sie miissen mir viel von Jhrer Mutter erziihlen. " 4
Antagonisticky vyhrocené nalezneme naopak tyto vztahy v Stroblově tzv.
"studentském" románu Das Wirtshaus "Zum Konig Przemysl " .Obdobně jako
ve Watzlikově románu O Bohmen!, jehož děj je rovněž částečně zasazen do
pražského prostředí , je Stroblovo románové ,Já" Fritz formováno třemi momenty: viděním sebe sama jako nevinné oběti agrese znacionalizovaných
Čechů , vztahem k dívce českého původu, v němž ovšem protagonista musí
hrát dominantní roli, a přesvědčením o německé minulosti Prahy a jejích kulturních statků a z toho plynoucím nárokováním si této "národnostní državy".
Společným jmenovatelem těchto tří momentů je pak nezakrývaný, ba někdy
i zdůrazňovaný pocit převahy nad Čechy, stupňující se až v nadřazenost. Pro
tuto charakteristiku je příznačné , že jak Watzlik, tak Strobl stavěli své literární hrdiny do situací, v nichž jim bylo dáno střetat se s českou přesilou, čímž
byla jednak konotována zbabělost Čechů, kteří neuměli útočit jinak než v davu,
jednak byl budován mýtus neohroženého hrdiny. Z toho pak vyplývá dělení

4

Citováno podle: R. M. Rilke, Samtliche Werke. Band 7, Frankfurt a. M. 1975, s. 220.
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na " Volk " ve smyslu "plebs" a " Herrenmenschen ", pány tvorstva, dichotomie, která se o dvě desetiletí později- Stroblův román vyšel1913, Watzlikův
1917- ukázala tak osudnou.5
·u obou autorů byla navíc německá dominance podporována rasovými argumenty. Čteme-li u Strobla v roce 1913: " Es gibt niimlich zwei Frauentypen
bei den Slawen. Einen mongoloiden: aufgestellte Nasen, niedrige Stirnen,
schiefgestellte Augen. Das ist irgendeine inferiore Blutmischung, aus der diese
Menschen hervorgegangen sind ... Halbasiaten sind sie. Dann aber haben sie
auch einen germanoiden Typus, zu dem wir wahrscheinlich das Beste beigetragen haben. Das sind die Herrenmenschen unter ihnen, jene, die uns am
meisten zu schaffen machen. Mit den Mongoloiden kónnten wir hald fertig
werden, aber die Germanoiden, das sind unsere iirgsten Widersacher, sie sind
die geborenen Aristokraten, die Heerfohrer und Rufer im Streit. ", mimoděk
vytane nám později narozeným v paměti Heydrichova klasifikace české " gutrassige Fiihrerschicht ", kterou hodlal postavit ke zdi.6
V přesvědčení o původu Čechů byli Stroblovi i Watzlikovi protagonisté
zajedno:" , Wiire ich ein Gewaltiger, ' riefer [= Jorg Markwart], ,ich zwiinge
sie, in die Steppen des Ostens zuriickzuwandern. '"7 Nicméně jim to - opět
jedno naplnění schématu grenzlandromanu -nebrání v tom, aby nenavázali
vztahy s českými dívkami. I v těchto vztazích však tito hrdinové zůstávali
dominantní. Jestliže však Walther Preinfalk v O Bohmen! musí o svou dominanci neúspěšně bojovat s česky uvědomělou Kašou (a má-li si zachovat svou
německou identitu, je už jen touto konstelací naprogramován rozchod dvojice),
Stroblova Ludmila se Fritzově přitažlivosti i autoritě podřizuje 8 , a končí nakonec tragicky, zavražděna zhrzeným českým milencem.9
Srov. ve Stroblově románu zejména s. 65 (Das Wirtshaus "Zum Konig Przemysl", Leipzig
1913) a u Watzlika následující scénu:
" Die Leiber der Feinde schienen verschmo/zen zu einem einzigen, fau chenden, besessenen Tier.
Bald mufite es zur Untat aufschnel/en.
,Landsleute, folgt mir!' rief Wa/ther den Jiinglingen zu. Dann herrschte er den Gassentrofi an:
,Platz dal'(. ..)
,Platz! ' briillte Walther und packte den Kobold. D er aber sch/euderte ihm das brennende Kraul
ins Gesicht und entrann.
Doch die Mauer offnete s ich vor Walthers Blick, der wie ein Stahl ziickte, und die D eutschen schritten durch den brausenden Hexenkessel, durch Gassen vol/ gurgelnder Wut ...
(H. Watzlik, O Bohmen! , Leipzig 1917, s. 178.)
6 Srov. D. Brandes, Unter deutschem Protektorat, in: W Koschmal - M. Nekula - J Rogal/
(edd.) , Deutsche und Tschechen. Geschichte - Kultur - Politik, Miinchen 2001, s. 112.
7 H. Watzlik, O Bohmen! , s. 233.
8 " Ludmila sah mich mit Augen an, deren Blick g anz unterwiirfig und stili war. " K. H. Strobl,
Das Wirtshaus "Zum Konig Przemysl", s. ll O.
5
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Zdůrazňování německých kořenů kultury a civilizace v Čechách vůbec pak
jen umocňovalo antagonistické černobílé vnímání protagonistů a (patrně)
i jejich tvůrců:
"Hier in des Domes Bauhutte schol/ einst der MeifJelschlag deutscher Steinmetzen. Die Zwillingsturme des Teins drii.ben liejJ der forstliche Gedanke deutscher Kaujherren erstehen. Sieh die Turme, die wehrhaft vor der Brucke wachen, sieh die Brucke selbst, sie die Kuppeln, die Schlosser der Vornehmen!
Deutsche Kunstler erdachten und schufen sie. Jetzt ragen diese Werke ratlos
uber ein fremdes Volk. Diese Stadt, von Deutschen gegrii.ndet, vor einem halben Jahrhundert noch von Deutschen verwaltet und beherrscht, heute ist sie
den Feinden ganz und gar verfallen (. ..) "
"Die Deutschen fohrten die Tschechen, wie eine Mutter in Gute ihr Kind
fohrt, bis es schreiten kann. An den Gedanken grojJer deutscher Weiser hat
sich die erstarrte Brust dieses Volkes wieder erwiirmt, deutsche Dichter vergoldeten die Vergangenheit der Tschechen und priesen deren Helden und
lenkten der Menschen Liebe aufdas unscheinbare VO/klein. " 10 Silácký postoj
hrdinů "pražských grenzlandromanů" nebyl tak přesvědčivý,jak by se na první
-efektní- pohled mohlo zdát. Ve své podstatě byl totiž nejistý, vyvolaný
vědomím existence čehosi silného, živelného (alespoň tak je tento pocit ztvárňován), nesrozumitelného a tudíž cizího, nepřátelského: "Unten aber drohte
dumpf die seltsame Stadt, darin zwei Va/ker fremd und finstir aneinander
vorii.berschreitend. " 11 Přes proklamovaný německý charakter původnosti města
(do tohoto typu literatury se tak přenášel spor historiků z pozdního 19. století
o primordialitu) se v něm hrdinové cítili un-heimlich v původním slova smyslu
středohorní němčiny, tzn. ne-důvěrně. Nesnažili se však do tohoto neznámého
světa proniknout, pochopit jeho specifičnost 12 , nýbrž zaujímali apriori obranně
konfrontační postoj- a české okolí bylo pochopitelně vylíčeno jako atakující
a k takovému postoji je vlastně nutící. 13
Ke vztahu německý muž - česká žena v dílech německy píšících autorů z českých zemí srov.
více P. Eisner, Milenky, Praha 1930, 1992 2•
10 H. Watzlik, O Bohmen! , s. 29 a 169. Obdobně Strobl v románu Das Wirtshaus "Zum Konig
Przemysl", s. 34: " Einst war es ein deutscher Kaujhofgewesen, einejener Burgen des Handels,
die Prag grojJ und reich gemacht haben. "
ll H. Watzlik, O Bohmen!, s. 40.
12 Walther Preinfalkjen v rozsahu jeho role, přidělené mu autorem, který na osudu této postavy
demonstruje nemožnost domluvy a smíru s Čechy.
13 Abychom si uvědomili historické souvislosti a události, jichž byli Watzlik i Strobl vnímavými
svědky, připomeňme jejich data narození : 1879 a 1877; atmosféru národnostně rozbouřené Prahy
na sklonku století zažívali oba jako studenti. Srov. též vylíčení této doby u Maxe Broda (* 1884)
v knize ti vat plný bojů: Stará rakouská Praha bylo město, kde mezi sebou nepolemizovali jen

9
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S vymezujícím se národnostním pojetím souvisejí v dílech sledovaných
antiidylické místo kladené do kontrastu
k velebnosti lesa, a za druhé motiv masy, davu. Kontrastní pojetí Prahy, respektive idylizující a idealizující pojetí lesa nepřekvapí u Šumavana Watzlika, pro něhož se les jako fenomén stal předmětem zbožnění a současně nalezení "spásné cesty" jeho hlavních postav 14 - nezapomínejme, že autor měl
určitými rysy své tvorby rozh odně blíže k tzv. "Heimatkunst" ("umění domoviny") než k dílům inspirovaným ve lkoměstem . 1 5 Více už překvapí výskyt
tohoto motivu u R. M. Rilka - byť je daleko méně akcentován a ve výstavbě
povídky tvoří vlastně jen drobný prvek, který na sebe upozorní pouze umístě
ním na jednom z jejích "švů": " lm September kommen viele aus den Waldsommern und von der See in die Stadt zuri.i.ck. Sie sind des Gehens in den
Gassen nicht mehr gewohnt und halten plotzlich, ehe sie sich dessen versehen,
ihren Hut in der Hand wie im Walde, oder sie singen ganz !aut vor sich hin. " 16
Dav je z pohledu hlavních postav interpretován jako nepřátelský, nebezpečný a nevyzpytatelný. Zatímco u Strobla a Watzlikaje charakterizován pří
slušností národnostní, u Meyrinka ( Valpuržina noc, 1917) má sice národnostní komponenta také svůj význam, ale do popředí se posouvá sociální členění:
svět sluhů a svět jejich pánů , nebo také - v Meyrinkově vypouklém literárním
zrcadle - svět nastupující a svět přežilý. 17 Masa jako fenomén tu ještě není
definována, spisovatelé však už registrují její jednotlivé projevy - ať již
v kýčovitě podaných scénách národnostních střetů (Watzlik, Strobl), v tušení
pří š tích střetů sociálních (Kisch) nebo - v daleko decentnější podobě - v hroautorů dva motivy: jednak Praha jako

jednotlivci, ale kde se vzáj emn ě potíraly tři národnosti: Češi jako větš ina, Něm c i j ako menšina
a Židé jako menšina v lůně této menšiny (Praha 19942, s. 7).
14 Srov. pohanské vzývání Sl unce na Šumavě Jorgem Marktwartem, přiženění W. Preinfalka do
šumavské hájovny.
15 Srov. např . "kolonistický" román Aus wilder Wu rzel, a le i román Der Pfarrer von Dornloh.
16 R. M Rilke, Siimtliche Werke, Band 7, s. 211.
17 Jak je o statně prob lematika sociální a národnostní propojená a také lehce zneužitelná při manipulaci s masami , na to poukazuje E. E. Kisch ve svém Pasákovi (Der Madchenhirt, 1914):
" Pocit rozh o řčení a nenávisti se datoval u obyvatel Kampy už od dávné doby. Teprve teď však mu
přišli na pravé jméno, věděli, proti komu ho zaměřit a jak mu dát volný průchod. Doteďka se
j ejich potlačovaná nenávist obracela proti lidem v lepších poměrech, proti bohatým, proti všem,
na nichž byli existenčně závislí. Teď to znamenalo: proti Něm cům! Viděli v tom totéž. Neboť kdo
byli dřevaři, pro něž se lopotili, dřeli, uhna/i si revma a stali se mrzáky? Němci! Kdo byli majitelé
továren na Smíchově a v Radlicích, pro něž se plahočily ženy a děvčata ? Něm ci! Ano, Němcijsou
boháči - my j sme chudáci. Vezměme j en Malou Stranu, čí j sou tady banky a všechny ústavy?
Něm ců. Kdo jsou tady všichni ouřadové a šlechtici? Všechno Němci. Ale chudí voraři, dl'evorubci,
tovární dělníci, kočí, služebnictvo, žebráci - všechno Češi. " E. E. Kisch, Pasák, Praha 19692,
s. 27 .
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madné návštěvě hrobu "národního hrdiny" o Dušičkách (Rilke). K nejradikálnější představě zdivočelé masy dospívá v této době G. Meyrink. U něho se
nejedná o pouhý náznak nebezpečnosti a destruktivního potenciálu dřímající
ho v davu, ani o jednotlivé, přísně omezené akce. Ve Valpuržině noci se Meyrinkova masa vymyká kontrole a začíná žít svým krátkým, impulzivním
a ničivým životem, dochází k násilnostem, které může ukončit jen použití síly
ještě větší a organizovanější: zásah vojska a policie. Tuto nevyzpytatelnost
a neovladatelnost masy, její živelnost lze v Meyrinkově podání interpretovat
různě 18 , obecný však zůstává pocit nejistoty a ohrožení. Tento pocit pak tvoří
jednu z konstitutivních složek šířeji pojatého vjemu, označovaného a shrnutého výrazem"unheimJich". Jeho další složky by se daly heslovitě vyjádřit pojmy
"labyrint" a "rozostření hranice mezi snem a skutečností".
Frekventovaným motivem pražské německé literatury sledovaného období
je změť křivolakých uliček, nepřehlednost (staro)městské scenérie s jejími
zákoutími, dvory a průchody. 19 Připočteme- li k tomu oblíbený motiv sklepení
a podzemních chodeb 20 a fakt, že většina scén vzbuzujících nepříjemné pocity se odehrává v noci, implikují jednotlivé detaily celkový pocit dezorientace,
nejistoty- tentokráte topografické. Tento pocit je podporován také oscilováním mezi skutečností a snem, realitou a představou či halucinací - prostředek
pro mnohé pražské autory typický (srovnej např. opět jen úvodní stránky
z Rilkových Zwei Geschwister) a vrcholící např. v Perutzově románu Nachts
unter der steinernen Briicke.21
18 R. Grebeníčková , Doslov, in: G. Mey rink, Valpuržina noc - Bílý dominikán , Praha 1992,
s. 325, resp. 319, akcentuje více groteskní a satirickou stránku románu a její propojenost s Meyrinkovými povídkami, upomíná však také na počínající "davovost" světa: Stručně řečeno, nový
styl Scheerbartův - ale i Meyrinkových povídek - je jednou z reakcí, kterou se literatura, tam kde
je citlivá pro emoční klima doby a procesy probíhající v jejím šeru, vyrovnává s nástupem davovosti světa. Rovněž H. Abret (viz pozn. 3, s. 29) zaznamenává groteskně-satirický způsob zobrazení Valpuržiny noci, spatřuje v něm však nikoli autonomní výraz umělce, nýbrž slabinu díla:
" ( .. .) weil hier der Schrifisteller zu oji seiner Neigung zu grotesk-satirischen Darste/lungsweise
nachgab und damit dem Roman einen dissonanten Charakter ver/ieh. " V davových scénách pak
vyzdvihuje ani ne tak "davovost" samotnou, jako spíše významovou spjatost těchto scén s českou
historií : "Die Hauptakteure der Erhebung erweisen sich a/s Reinkarnationen aus der bohmischen Geschichte ( .. .). "
19 Např. : "Aus der Prager Altstadt wollte ich nicht heraus. Dieses Gewirr von Gassen und Giij3chen
hatte es mir angetan, diese tiefen Diimmerungen auf dem Straj3engrunde, wiihrend oben die Diicher im Sonnenschein lagen, diese Winkel und Nischen an a/ten Kirchen und Palas ten und diese
historischen Geruche aus Haustoren und Hofecken. "K. H. Strobl, Das Wirtshaus "Zum Konig
Przemysl", s. 6.
20 Srov. např. Rilkovu povídku Konig Bohusch, Meyrinkovy Rostliny D~ Cinderelly, Stroblův
román Die Eier des Basilisken.
21 Tento román sice vznikal od dvacátých let, vydán však byl až v roce 1953.
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Odkaz k Perutzovi upomíná však na jinou komponentu, snu částečně pří
buznou. Je jí svět pražských pověstí, kterými v dílech německy píšících autorů na sklonku století ožívá především Praha židovská a Praha rudolfinská.
Tajemný svět kabaly a stejně tajemný svět alchymistů se přímo nabízejí
k rozvíjení záhadných příběhů a neurčité atmosféry. 22
Záhadný příběh a neurčitou atmosféru lze však vybudovat i jiným způso
bem. Dokazují to texty spisovatele, jenž se stal pro pražskou německou literaturu autorem takřka erbovním: Franze Kafky. Jeho raná próza Beschreibung
eines Kampfes, datovaná M. Brodem do let 1903-1904, pracuje sice s někte
rými výše uvedenými charakteristikami (umístění děje do noční doby, práce
se snovými vidinami a halucinacemi 23 , jeho pražský prostor zůstává však díky
užití názvů ulic velmi konkrétní 24 - až do pádu před kostelem sv. Salvátora;
poté jsou topografie Prahy i Petřína jako cíle noční procházky méně zřetelné.
Záhadné a neurčité atmosféry však dosahuje Kafka jinak, a to nedopověze
ním či nevyřčením, náznakovitostí textu, jež proto umožňuje celé spektrum
interpretací. 25
Zcela jiný obraz Prahy nabízí ve stejné době E. E. Kisch. Vytváří jej zejména svými reportážemi, publikovanými nejdříve v Bohemii a vydanými posléze knižně v souborechAus Prager Gassen und Niichten (1911) aPrager Kinder (1913), a z nich vyrostlým románem Der Miidchenhirt (1914). Kischovi
jako novináři, lokálkáři jde o senzačnost, nehledá ji ale ve skandálech a bulváru, nýbrž dokáže do svých článků jako senzaci prosadit svět chudých lidí až
U Meyrinkových povídek by bylo možné uvažovat také o působení tzv. hrůzostrašného románu a zejména vlivu - ať přímém č i nepřímém - E. T. Hoffmanna, jak naznačuje R. Grebeníčková,
Doslov, s. 323.
23 Původ těchto halucinací nechává autor otevřený, několikeré připomenutí požití alkoholu na
večírku, rozmístěné v první části textu (Kafka sám tíhnu! spíše k abstinenci) dovoluje však interpretaci tímto směrem. Srov.: "leh schwankte und mujJte das Standbild Kar/ des Viertenfest ansehn, um meines Standpunktes sicher zu sein. A ber das Mondlicht war ungeschickt und brachte
auch Kar/ den Vierten in Bewegung. leh staunte dariiber und meine FiijJe wurden viel kriiftiger
aus Angst, Kar/ der Vierte mochte umstiirzen, wenn ich nich! in beruhigender Haltung wiire.
Spater schien mir meine Anstrengung nutzlos, denn Kar/ der Viertefiel doch herunter, gerade a/s
es mir einfiel, dajJ ich geliebt wiirde von einem Miidchen in einem schonen weijJen Kleid. { .. .) Da
stand ich wieder auf dem Pf/aster und fohlte einen Schmerz im Knie. leh hatte die Namen der
Sterne vergessen und von dem /ieben Miidchen wujJte ich nw; dajJ sie ein weijJes Kleid getragen
halte(.. .)." F. Kajka, Siimtliche Erziihlungen (Ed. P. Raabe), Frankfurt a. M. 1969, s. 204n.
24 J. Čermák, Kafka a Praha, in: W Koschma/ - M. Nekula - J Rogal/ {edd.}, Češi a Němci.
Dějiny - kultura - politika, Praha 200 I, s. 163, ovšem správně podotýká, že Beschreibung eines
Kampfes je jedinou přímou projekcí pražské scenérie do Kafkova díla.
25 Nutno připomenout, že text se navíc zachoval ve fragmentární podobě - viz poznámkový
aparát P. Raabeho, viz pozn. 23, s. 403.
22
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pražské spodiny. Dovede zhodnotit staré morytáty a legendy, vyšperkovává
vyprávění o předmětech svého zájmu historickými detaily a anekdotami, při
náší však také leckteré překvapivé, konkrétní detaily ze života šífařů a vorařů,
z prostředí tzv. lidových kuchyní, útulen a ohříváren. Kischova Praha je město
tvrdé, existenčně neúprosné, přežívající ze dne na den. I ono je temné, pochmurné - hlavně však zachycením lidské bídy. Ze zmíněných autorů je
Kischův literární svět svou konkrétností sociálně nejpalčivější.
Pří vší různorodosti uvedených literárních charakteristik Prahy jim bylo
jedno společné: nedovedly abstrahovat od národnostního napětí, které bylo
zřejmě pro život v Praze i v Čechách před první světovou válkou určující. 26
Jen jeden autor se jeho přímému zobrazení dokázal vyhnout, ačkoli jeho deníky a především dopisy dosvědčují, že i on toto napětí rovněž registroval. Jestliže však sublimovalo do jeho díla, pak v daleko jemnější, abstraktnější
a metamorfovanější podobě. 27 Snad i tento fakt se podílí na tom, že Kafkova
díla se vymykají z tvorby jeho současníků .
Závěrem nelze opomenout jednu nezkoumanou otázku. Jestliže se faktor
národnostního rozpolcení Prahy prosazoval v motivické oblasti tak důrazně
u německy píšících autorů , byl by zajímavý i komplementární pohled: Jak
tomu bylo u českých spisovatelů zachycujících Prahu v téže době?

26 Poněkud jinak se utvářela situace na Moravě.
27 Srov. Eisnerovu teorii "trojího ghetta" a Brodovu polemiku s ní v Der Prager Kreis (Frankfurt
a. M. 1979, s. 4\n.).
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ČESKÁ MENŠINA V NĚMECKÉM CENTRU
ZMĚNY V POSTAVENÍ ČESKÉ MENŠINY V LIBERCI V OBDOBÍ 1880- 1907

Vývoj české menšiny v jednom z nejvýznamnějších německých center Čech
od osmdesátých let 19. století do roku 1907 je charakterizován působením
protichůdných tendencí. Na jedné straně je zřetelný stálý vzestup počtu Čechů,
stoupající podíl sociálně a intelektuálně lépe postavených osob v jejich řa
dách, pozvolná názorová a politická diferenciace celé menšiny a její nesporné
politické o hospodářské úspěchy. Na straně druhé zaznamenáváme stupňující
se tlak městských orgánů, celé řady vznikajících nacionálně orientovaných
německých spolků a obranných institucí a veřejného mínění německé liberecké
společnosti , stále více ovlivňované nacionalismem.
Do německy osídleného textilního centra přicházeli příslušníci české menšiny po celé 19. století za prací. V prvních desetiletích století šlo častěji o jednotlivce, kteří v jazykově odlišném prostředí netvořili větší skupinu. Situace
se začala měnit s prudce se rozvíjející průmyslovou výrobou, která přitahovala
nové pracovní síly. Díky tomuto rozvoji se v pořadí podle počtu obyvatel
Liberec dostal již v padesátých letech na druhé místo mezi městy v Čechách.
(Při prvním úředním sčítání v roce 1857 měll8 854 obyvatel.) Význam města
podtrhlo získání samosprávného statutu v roce 1850, který Liberec obdržel po
Praze jako jediné město v Čechách. To vytvářelo předpoklady pro mocenské
ambice městské reprezentace, označující Liberec za hlavní centrum němec
kých oblastí Čech.
Stanovit skutečný počet Čechů ve městě je nesnadné i pro období po roce
1880, kdy se již začalo národnostní složení sledovat při oficiálním sčítání
obyvatel, ale prakticky nemožné pro dobu před tímto datem, kdy jsme odkázáni pouze na dílčí odhady.
Nedostatkem rakouských úředních statistik v otázce zkoumání národnosti
bylo sledování příslušnosti pouze na základě určení tzv. obcovací řeči, a nikoli
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souvislosti se svým politickým a sociálním postavením
a existenčním zajištěním se příslušníci národnostních menšin v určitých oblastech a za určitých okolností ke své skutečné národnosti nehlásili. Údaje
úředních statistik pak vykazují v otázce vývoje národnostního složení pozoruhodné zvraty a tendence. Takovým příkladem je právě vývoj národnostní
skladby Liberce. Při sčítání obyvatel v roce 1880 se v tehdejším Liberci
s celkovým počtem obyvatel28 090 hlásilo k české řeči 2488 Čechů , tj. 8,9%
(město tehdy sestávalo z pěti městských čtvrtí, k nimž přiléhaly samostatné
rozsáhlé průmyslové obce, tvořící dnes další městské čtvrtě). V roce 1890
klesl podle úřední statistiky podíl Čechů na 1613 (5,2 %), tedy o celou třetinu,
přestože celkový počet obyvatel města vzrostl na 30 890 a přestože ostatní
indicie poklesu české minority nenasvědčují. Další sčítání v roce 1900 zachytilo opět vzestup počtu osob hlásících se k české obcovací řeči, a sice 2505
(7,3 %) z 34 099. Podle posledního sčítání obyvatel v monarchii v roce 1910
se k české obcovací řeči hlásilo opět méně občanů města - 2217 (6,1 %)
z celkového počtu 36 350. Více než dvojnásobný vzestup počtu Čechů zaznamenaný při prvním sčítání v Československé republice roku 1921 (4894
z 34 985 , tj .l4,0 %) nebyl způsoben pouze vyšším počtem českých úředníků
vysílaných sem po roce 1918 státní správou, ale především otevřeným přihlá
šením se dosud "ukrytých" Čechů k české mateřské řeči . 2
Kolísání v námi zkoumaném období souvisí s postavením libereckých Če
chů. V některých případech byli ve vyspělém hospodářském a kulturním prostředí pro německou národnost získáni, častěji byl však na ně v národnostním
zápase vyvíjen soustředěný tlak městské společnosti a zejména těch jejich
příslušníků, na nichž byli Češi existenčně závislí (zaměstnavatelů, případně
majitelů domů, v jejichž domech bydleli). Statisticky vykazované poklesy
počtu Čechů také časově souznějí se vznikem libereckých plánů na národnostní oddělení a očistu německých území Čech a s celkovým vzestupem
nacionalismu v Liberci v druhé polovině osmdesátých let a v druhé polovině
prvního desetiletí 20. století. O faktickém trvale stoupajícím počtu Čechů ve
městě svědčí zakládání dalších a dalších českých spolků a institucí, vznik
a stoupající návštěvnost českých škol i soukromé sčítání prováděné menšinovými organizátory. Posledně jmenované šetření přináší sice údaje, které musíme
brát s rezervou, avšak v žádném případě je nelze nevnímat. Ottův slovník
1 K tomu vizE. Brix, Die Umgangssprachen in Altiisterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Sprachenstatistik in den zisleithani schen Volksziihlung 1880 bis 191 O, Wien - Kiiln Graz 1982, 537 s.
2 Přehled změn počtu a složení obyvatel uvádí na základě úředních statistik V. Lug, Reichenberg.
Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg in Biihmen. IV. Bd., Reichenberg 1938- 1940, s. 53- 54.
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v roce 1900 uvedl, že "ve skutečnosti má L. třetinu obyv. národnosti
Svou argumentaci při tom podpořil kritickým vyjádřením místodržitele hraběte Thuna ke sčítání roku 1890. 3 Stejný poměr Čechů uvádí Průvod
ce po Liberci a okolí, vydaný Klubem českých turistů v roce 1901.4 Na 1O000
odhaduje počet svých soukmenovců jednatel České besedy v zápise z roku
1896. 5 Adresář a popis politického okresu Turnovského z roku 1903 uvádí, že
"z obyvatelstva jest čtvrtina národnosti české" . 6 Liberecký učitel J. R. Tesař
konstatoval ve svém příspěvku ve sborníku o českých menšinách z roku 191 O,
že tvrzení v Průvodci ,je velkým optimismem", zároveň však uvedl, že"soukromým sčítáním roku 1900 zjištěno 7800 Čechů". 7 Již před časem poukázal
Jan Havránek na další ukazatele pro sčítání z roku 1900. Z údajů o rodišti
vyplývá, že v Liberci tehdy žilo 20,6 % (7200 osob) obyvatel narozených
v převážně českých okresech a 18,2 % (6206 osob) obyvatel narozených
v okresech čistě českých. Zkoumání jazykových znalostí školních dětí zjistilo,
že češtinu ovládalo 19,5% dětí školou povinných. 8
Statistiky uveřejňované Národní jednotou severočeskou upozorňovaly na
příklady okolních obcí, v nichž podle úředního sčítání bylo minimum nebo
žádní Češi a přitom z nich do matiční školy v Liberci docházely děti. Některá
rychle se rozvíjející průmyslová předměstí s vyššími přírůstky obyvatel, než
jaké měl samotný Liberec, ovlivňovala vývoj národnostního složení města
naopak přijímáním příslušníků české menšiny, kteří centrální Liberec opouštěli.
Sociálně slabšímu českému obyvatelstvu nabízela tato předměstí levnější byty,
nižší životní náklady a často i tolerantnější prostředí. Rychle stoupající počet
Čechů v některých z těchto obcí tento přesun naznačuje. 9
Pro období před rokem 1880 jsme při zkoumání síly české menšiny odkázáni
na pouhé sledování významných mezníků a tendencí. Jak bylo již konstatováno, v prvních desetiletích 19. století nejsou Češi v Liberci jako národnostní
skupina zachyceni. Změna nastává až ve čtyřicátých letech. Větší počet česky
české".

Ottův slovník naučný. 15. díl, Praha 1900, s. 1017- 1018.
Průvodce po Liberci a okolí. Sest. odbor Klubu českých turistů v Liberci, Liberec 1901, s. ll.
5 Kniha protokolů České besedy III. Protokol z mimořádné valné hromady 13. 7. 1896. Státní
okresní archív Liberec, fond Česká beseda.
6 V Kudrnáč, Adresář a popis politického okresu Turnovského, Turnov 1903.
7 J. Šubrt a kol., České menšiny v severovýchodních a východních Čechách , Praha 191 O, s. 82.
8 J. Havránek, Češi v severočeských a západočeských městech v letech 1880- 1930, in: Ústecký
3

4

sborník historický 1979, s. 227- 253.
9 Ke statistice ma ti ční školy viz A. Boháč, Národnostní hranice a menšiny v severních Čechách
v I. 1880-1900, Stráž severu 8, 1908, s. 293 . Ke vzestupu libereckých předměstí viz O. Ringlhaan, Gro Reichenberg, Reichenberg 1905, s. 13- 14. Vývoj národnostního složení v Liberci
a předměstích, in: Kniha o Liberci, Liberec 1996, s. 648.
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obyvatel vedl v roce 1844 církevní správu k rozhodnutí dosadit do

města českého kaplana Antonína Čapka, který se stal nejprve zpovědníkem
české menšiny a od roku 1854 také českým kazatelem. Jeho nástupce Josef
Bemat prosadil od roku 1861 česká kázání již dvakrát do měsíce. 10
Tento duchovní patřil také mezi iniciátory a zakladatele prvního českého
spolku Česká beseda, jehož stanovy byly schváleny v roce 1863. Výrazný
vliv na migraci obyvatel severních Čech a vzestup počtu národnostně aktivních Čechů je nutno přičíst železnici. Roku 1859 byla dokončena soukromá
lího-severoněmecká spojovací dráha Pardubice-Liberec, která spojila město
s východními Čechami a s hlavní tratí vedoucí z Vídně přes Olomouc do
Prahy. Téhož roku bylo realizováno přímé spojení oblasti se Saskem tratí Liberec-Žitava, patřící saské dráze. Obě tratě rozšířily možnosti přesunů obyvatel a přivedly do města početné skupiny zaměstnanců, angažujících se záhy
v organizaci a prosazování skupinových zájmů. Saští evangelíci patří k tvůr
cům založení samostatné evangelické obce v Liberci 11 , čeští úředníci dráhy
Pardubice-Liberec se spolu s knězem Bernatem a právníkem JUDr. Františkem Srdínkem ujali příprav stanov i vlastního založení prvního českého spolku, České besedy. 12 Záhy po vzniku spolku donutilo ředitelství dráhy 40 zaměstnanců pod pohrůžkou propuštění ze spolku vystoupit, čímž počet členů
klesl o celou čtvrtinu. 13 Přestože počet členů tohoto spolku kolísal v rozmezí
55-I 55 lidí, a jak se zdá, ve zkoumaném období nikdy nedosáhl šíře členské
základny z roku založení, tvořila Beseda stále centrum společenského, kulturního i politického života libereckých Čechů. Při oslavě desetiletého trvání
spolku v červenci 1873 uvítala Česká beseda asi 600 hostí.
O tehdejších vcelku dobrých vztazích ve městě svědčí konstatování, že vlastní slavnosti se zúčastnili příslušníci obou národností a hosté ze sokolských
jednot byli přátelsky přijati libereckými turnery 14 - situace o dvě desetiletí
později zcela vyloučená. Při desátém výročí České besedy již vedle ní působily
další dva české spolky: konzumní spolek Včela a později velmi oblíbený

Paměti České besedy v Liberci, in: Průvodce po Liberci, s. 45--47.
Viz/. Fricová - M. Melanová, Vznik a vývoj liberecké evangelické obce do r. 1868, in: sborník z konference Náboženství v dějinách severních Čech, Ústín. L. 1997.
12 Čtyři z osmi členů přípravného výboru při ustavující schůzi 17. 5. 1863 byli úředníky dráhy.
Viz Kniha protokolů České besedy I. Protokol ze schůze 17. 5. 1863. JUDr. F. Srdínko, který stál
v roce 1862 v čele zatímního výboru a později byl jmenovám prvním čestným členem České
besedy, odešel z Liberce začátkem roku 1863. Viz Paměti České besedy, s. 49, a dá leM. Navrátil,
Almanach československých právníků , Praha 1930, s. 417.
13 Kniha protokolů České besedy I. Roční zpráva výboru z I. I. 1864.
14 Paměti České besedy v Liberci, in: Průvodce po Liberci, s. 66.
10
11
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a zřejmě největší český spolek Dobročin , jehož hlavní náplní byla podpora
v nemoci a nesnázích. V roce 1866 byla poprvé sestavena petice žádající zří
zení české školy a od roku 1868 probíhalo shromažďování finančních pří
spěvků na tento účel. Novou žádost o zřízení české školy v roce 1880 podepsalo 193 rodičů. Zemská školní rada předala žádost k šetření školní radě
okresní. Výsledkem její práce a aktivní protičeské agitace bylo pouhých 38
podpisů rodičů pro 58 dětí, což znamenalo, že nebyly splněny podmínky pro
zřízení veřejné české školy. Ve témže roce však pro podporu českého menšinového školství vzniká Ústřední matice školská, která pak v červnu 1881 otevřela v Liberci mateřskou školu (opatrovnu) a v září téhož roku první třídu
obecné školy, do roku 1883 rozrostlou na školu pětitřídní. O rok později se
škola přestěhovala do své vlastní, nově vystavené budovy. 15
Osmdesátá léta otevřela novou, intenzivní fázi boje o školství, jíž se zúčastnily nejenom v roce 1880 založená Ústřední matice školská a Schulverein,
ale i řada nově vznikajících tzv. obranných spolků a korporací dalších. Před
mětem česko-německého zápasu se tehdy stala také práva o užívání národních jazyků . Vydání Stremayrových jazykových nařízení v roce 1880 rozšíři
lo možnosti užívání češtiny do oblastí doposud spravovaných výhradně
německy a ve svém důsledku preferovalo české úřednictvo Qehož předností
byla znalost obou zemských jazyků). Velmi intenzivně byly tyto procesy vnímány právě v Liberci, kde byla sice čeština tolerována jako dorozumívací
jazyk určité skupiny občanů , avšak nebyla přijímána jako úřední jazyk. Za
těchto podmínek se zde zrodil v roce 1884 první konkrétní návrh na rozdělení
Čech a vytvoření jazykově uzavřených území. Jeho autorem byl advokát a člen
městského zastupitelstva Josef Tumwald. 16 V následujícím roce došlo také
k výrazné změně na liberecké radnici. V průběhu volebního zápasu o zastoupení do říšské rady a posléze do zemského sněmu bylo poraženo dosavadní
vedení města reprezentované liberály. Koncem roku kapitulovali liberálové
také ve vedení města a uvolnili pozice dravému politickému proudu nacionálů,
reprezentovanému především Heinrichem Pradem a Carlem Schiickerem. 17
Do čela města se tak dostaly ostře nacionálně orientované síly, které zejména
v následujících sedmi letech velmi intenzivně usilovaly o ochranu německé
ho charakteru Liberce.
15 Průvodce po Liberci, s. 33- 34.
16 Blíže k tomuto a dalším libereckým projektům

na ře šení česko-německé otázky viz M. Melanová, Liberec na cestě k projektu samostatné provincie. Česko-slo v enské vztahy - Slovensko- če ské vz ťa hy, Liberec 1998, s. 83- 95. Dále J. Novotný, Projekt provincie Deutschbiihmen
v ambicích liberecké radnice do r. 1914, Documenta Pragensia (dále DP) 14, 1997, s. 183- 192.
17 Podrobn ěji M. Melanová, Zápas o libereckou radnici v roce 1885, DP 14, 1997, s. 171 - 181.
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Rok 1885 byl však také rokem úspěchů libereckých Čechů. Přes odpor
zastupitelstva bylo na základě rozhodnutí ministerstva kultu a vyučování i správního soudu povoleno zřízení české veřejné školy a ta byla
v září opravdu otevřena. Přestože při každém zápisu dětí zveřejňoval nacionálně útočný deník Deutsche Volkszeitung seznamy rodičů přihlášených dětí
včetně adresy a zaměstnavatele (podnikatelé a domácí pak byli vybízeni, aby
takové zaměstnance a nájemníky netrpěli), počet žáků stoupal a v roce 1886
měla škola již čtyři třídy. 18 Matiční škola pak mohla sloužit pro české děti
z obcí k Liberci těsně přiléhajících, v nichž se počet Čechů také zvyšoval
(nejvýraznější přírůstky zaznamenával průmyslový Horní Růžodol). Kromě
budovy školy ÚMŠ měli liberečtí Češi od roku 1884 k dispozici také dům,
který zakoupila Česká beseda. Tento objekt se stal centrem českého spolkového i společenského života. V květnu roku 1885 vznikl pod protektorstvím
Karoliny Světlé první český ženský spolek, nesoucí její jméno a podporující
chudou mládež českých škol. Pro menšinovou práci v oblasti školství, právní
porady ve sporech s úřady, podporu vzdělávání prostřednictvím českých knihoven i kurzů a přednášek byla v roce 1885 v Praze založena další významná
korporace- Národníjednota severočeská. Mezi jejími zakládajícími členy se
objevuje muž, který současně zakládá odbor jednoty v Liberci.
Je to lékař Václav Šamánek, nejvýznamnější postava liberecké české minority konce 19. a začátku 20. století a zároveň osobnost, jejíž zásluhou se
postavení české menšiny ve městě zvýraznilo a stalo předmětem zájmu celozemského, ba celorakouského. Moravský rodák a absolvent vojenské medicínské akademie ve vídeňském Josefinu byl jako vojenský lékař do Liberce
přeložen z Prahy v roce 1873. Teprve od roku 1880, kdy opustil armádu, se
Václav Šamánek začal zapojovat do českého života. 19 V roce 1883 se stal
členem výboru České besedy a o dva roky později stanul v jejím čele . Od této
chvíle se stává nejenom hlavním organizátorem a nejčastějším představite
lem nově vznikajících i již existujících spolků (roku 1886 je prvním starostou
založeného libereckého Sokola, roku 1893 předsedou Spolku českých vojenských vysloužilců a roku 1906 v čele Ruského kroužku) 20 , ale také mluvčím
městského

18 Průvodce po Liberci, s. 35- 38.
19 Vzpomínky na V. Šamánka z pera

jeho současníka vydala Česká beseda - viz J. Heptner,
MUDr.Václav Šamánek, Zprávy České besedy č. 66, Liberec 1989, 23 s. Dále k biografickým
údajům Ůsterreichjsches Biographisches Lexikon 1815- 1950. Bd. 9, Wien 1988, s. 405 .
20 Přehled o spolcích uvádějí Adressbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg, Reichenberg I 871, I 887, 1895, a Jahrbuch und Wohnungsanzeiger der Stadt Reichenberg, vycházející každoročně od r. 1905. J. Heptner, MUDr. Václav Šamánek, s. 7 uvádí, že Šamánek byl do
roku 1900 předsedou ll českých spolků.
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libereckých Čechů. Sebevědomě vystupuje již v roce 1885, kdy v době volebního zápasu mezi liberály a nacionály nabízí představiteli liberálů Gustavu
Jantschovi hlasy libereckých Čechů s podmínkou, že liberálové podpoří čes
kou žádost o rozšíření české veřejné školy. 21 Jako člen mladočeské strany měl
úzké styky s jejími poslanci na říšské radě i v zemském sněmu a jejich prostřednictvím také soustavně upozorňoval na přehmaty a útoky libereckého
magistrátu a německých nacionalistů vůči české menšině. V roce 1889 se sám
pokusil v Liberci kandidovat do zemského sněmu, avšak hlasy českých voličů
k úspěchu nemohly stačit. 22
Václav Šamánek velmi záhy pochopil význam investic do vzdělání čes
kých řemeslníků a živnostníků, proto byl iniciátorem nejrůznějších předná
šek pozvedajících právní vědomí i odborný přehled řemeslníků a živnostníků
i zakladatelem české pokračovací průmyslové školy roku 1887. O deset let
později byla z jeho iniciativy založena soukromá pokračovací škola dívčí.
Velmi obratně si také počínal při rozšiřování hospodářské samostatnosti čes
ké menšiny. Získával pozemky a nemovitosti, v nichž nacházely útočiště menšinové školy a spolky.
Budova České besedy, zakoupená v roce 1884, byla centrem českého menšinového života a prostorově záhy nestačila všechny aktivity pojmout. Od
roku 1887 žádal spolek o povolení přístavby sálu. Zamítavé stanovisko libereckého magistrátu, opírající se o protest okolních občanů (argumentovali
nebezpečím hlučných a politicky zaměřených zábav a shromáždění) bylo
změněno teprve na základě rozhodnutí vídeňského ministerstva vnitra v roce
1888. 23 V nových prostorách se již ve dnech 28.-29. září téhož roku konaly
oslavy 25. výročí existence Besedy. Průběh oslav, kolem tří set blahopřejných
listů a telegramů z českých měst i krajanských spolků z celé monarchie
a Německa a příspěvky předních českých literátů ve vydaném slavnostním
listu Z Podještědí svědčí o tom, že situace české menšiny v Liberci se těšila
pozornosti celé české národní společnosti. 24
Pozornost jí ovšem věnovala také německá společnost ve městě, v níž stoupaly nacionalistické nálady. Veřejné mínění liberecké společnosti bylo od září
21 Reichenberger Zeitung (dále pouze RZ) 2. 6. 1885, s. 2.
22 Proti vítězným C. Schiickerovi, H. Pradernu a F. Leglerovi získal pouze 83 hlasů. Viz

M. Navrátil, Almanach sněmu království českého 1895- 190 I , Praha 190 I, s. 96. Dále viz J. Husák
- R. Sehráni/, Sněm království českého 1861- 1911 (Personalie), Praha 1911 , s. 147.
23 Viz J Tomsa, Dějiny budovy České besedy v Liberci, Zprávy České besedy č. 70, Liberec
1992, s. 5- 7.
24 VizJ Tomsa, Zdravice k 25.výročí trvání České besedy v Liberci 1863- 1888, Zprávy České
besedy č. 61 , Liberec 1987,23 s.
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roku 1885 silně ovlivňováno produkcí libereckého deníku Deutsche Volkszeitung, založeného C. Schuckerem a sloužícího k propagaci ostře nacionalistických stanovisek libereckých nacionálů. Vypjaté národnostní cítění poznamenávalo také spolkový život. Do činnosti německých spolků , jejichž počet
a šíře zájmového spektra svědčí o rozsahu a kulturní i občanské vyspělosti
městské společnosti, se začal stále více promítat důraz na národní zájmy
a hlediska. V souvislosti s tím docházelo v některých spolcích dokonce k rozštěpení. Příkladem je ustavení nového tělovýchovného spolku Turnverbindung Jahn, který vznikl již roku 1883 odchodem nacionálně zaměřené skupiny
(jedno z čelných míst v ní zaujímal C. Schucker) ze sdružení Deutscher Tumverein. Navíc vznikaly zcela nové spolky, přímo zaměřené na výchovu v ně
meckém duchu (např. Verein deutscher Hausfrauen, který měl také pomáhat
při získávání mladých německých dívek pro službu v německých rodinách) .
Hlásit se v této atmosféře otevřeně a programově k české národnosti jistě
nebylo jednoduché. Nacionální vedení města, úspěšně tehdy řešící některé
komunální záležitosti a od roku 1888 budující reprezentativní symbol němec
kého Liberce - novou radnici- český menšinový život nejenom nepodporovalo, ale naopak všestranně omezovalo. Příkladem je zdlouhavé jednání
o přístavbu a pak otevření budovy České besedy, ale i soustavné vracení všech
písemností podaných v českémjazyce . 2 5 Magistrát, spravující podle městské
ho statutu policii, nebyl také schopen zabránit otevřeným útokům na objekty
české menšiny i její jednotlivé příslušníky. Podle českých stížností o to také
ani po roce 1885 neusiloval. Zatímco při útocích na účastníky slavnostního
otevření nové budovy školy ÚMŠ v roce 1884 zakročil v zájmu jejich bezpeč
nosti náměstek starosty G. Jantsch 26 , v dalších letech se případy všech útoků
(nejčastějším cílem byla budova České besedy) stávaly předmětem dlouhého
šetření a českých stížností na liknavost policie a úřadů. Česká menšina však
v této době také své stížnosti zveřejňovala v tisku (nejčastěji v Národních
listech) a prostřednictvím Šamánkových kontaktů náležitě uplatňovala přímo
na půdě říšské radyY Neúspěchjednání o česko-německém vyrovnání v Če
chách, projevující se českým odmítnutím punktací roku 1890, vystupňoval
odmítavý postoj k českým menšinám v německy osídlených oblastech Čech.
Útokem na českou menšinu a dlouze se vlekoucím sporem o jeho skutečný

25 Vi z J . Tomsa, Dějiny budovy České besedy v Liberci . Dále zápisy v Knihách protokolů České

besedy.
26 Průvodce

po Liberci, s. 35 .
Jedním z prvních případů byly výtržnosti na konci srpna 1885. Viz M. Melanová , Zápas
o libereckou radnici , s. 176-177.
27
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byla provázena návštěva císaře Františka Josefa I. v Liberci 1. října
1891. Panovník, který tehdy přijel do Čech především kvůli návštěvě pražské
Jubilejní zemské výstavy, měl v úmyslu po návštěvě české přehlídky zavítat
také do německého centra. Již přípravu císařova programu a sestavování zastoupení různých delegací a korporací provázely spory, přetřásané tiskem.
Poté co město Cheb požádalo, aby jeho zástupci mohli v Liberci pozdravit
panovníka a list Reichenberger Zeitung zveřejnil tuto zprávu s poznámkou,
že by mohli přijet i zástupci dalších německých měst z Čech2 8 , český tisk
označil návrh Chebu za manifestaci pro rozdělení Čech (Zweiteilung) a Národní
listy vyzvaly liberecké Čechy, aby při příchodu císaře ukázali, že Liberec
není pouze německým městem. 29 Žádost České besedy o zařazení do špalíru
vítajícího panovníka magistrát ignorovaJ.3° Zatímco v Praze měly německé
spolky své místo v centru města 31 , v libereckém plánu vítacího špalíru je uvedena celá řada spolků z jiných měst, avšak žádný český spolek zde nenajdeme.32 Českou menšinu tak měly zastupovat pouze děti české školy. K napětí
přispěla naopak bohatá účast turnerů, jejichž příslušníci se do Liberce sjeli
z celé Ještědsko-jizerské župy. Již v předvečer panovníkovy návštěvy byl
z budovy České besedy stržen prapor v českých zemských barvách, který zde
na panovníkovu počest visel vedle vlajky rakouské. Houstnoucí atmosféra
byla ještě zesílena nočním výbuchem na trati, po níž měl přijíždět císařský
vlak. Při panovníkově cestě městem byl český pokřik "sláva", ozývající se
před českými domy, přehlušován. Členové českých spolků, kteří si našli místo v ulici vedoucí do Rochlice, byli napadeni turnery. Podle českých výpovědí
registroval bitku i sám císař. 33
Jak k potyčce došlo aj aký měla opravdu průběh , dnes velmi těžko rekonstruujeme. Případu se ujaly české i německé noviny a navzájem se obviňujíce
ze lži odrážely napětí, panující v Čechách i ve městě . Zde byli příslušníci
české menšiny napadáni i v dalších dnech. 8. října pak v říšské radě mladočeši
Tilšerovou interpelací o pronásledování české menšiny v Liberci přenesli záležitost na půdu parlamentu. 34 Průběh vyšetřování a uzavření případu představiteli
28

RZ4.9.189l.
RZ ll. 9. 1891.
30 Kniha protokolů České besedy Vl. Zápis ze 3. I O. 1891.
31 Viz Hlas národa 23. 9. 1891. Program slavností.
32 Viz RZ 27. 9 a 29. 9.- Spalierplan.
33 Hlas národa 2. I O. 1891. Deník měl při císařské n ávštěvě v Liberci vlastního redaktora Majora.
Dalším českým novinářem byl redaktor Politiky Hamer - viz Kniha protokolů České besedy Vl.
Zápis ze 3. I O. 1891.
34 Hlasnároda9.10.189l , RZ 10.10.1891.
29
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města byly nakonec v únoru následujícího roku ministerským předsedou hrabě
tem Taaffem schváleny. 35 Avšak řada dalších kroků nacionálního vedení města,
zejména velkoněmecké projevy pří oslavě výročí bitvy u Sedanu v létě roku
1892, vedla v říjnu téhož roku k úřednímu rozpuštění nacionálního zastupitelstva a k dosazení vládního komisaře do města. Národní listy tehdy poznamenaly,
že "vláda nerozpouští zastupitelstvo kvůli neurvalostem, jichž se dopouští od
šesti let proti národovcům našim ... ", ale proto, že demonstrovali proti ní samé .. .36
Pokus vlády pomoci v následujícím roce k vítězství liberálům se nezdaří! a měs
to bylo i v následujících desetiletích ovládáno nacionály.
Postoj k české menšině nedoznal výrazných změn . Odstranění radikálního
C. Schiickera z vedení města a zejména skutečnost, že stížnosti liberecké
menšiny byly obratně přenášeny na půdu zemského sněmu a říšské rady, vedly však magistrát k větší zdrženlivosti. Opět to byla především zásluha Václava Šamánka. Po úmrtí A. P. Trojana se v roce 1893 stal místo něho poslancem
říšské rady za Nové Město pražské. Do roku 1897 zde působil jako člen radikálního mladočeského křídla, používajícího v parlamentním boji oblíbenou
formu obstrukce. 37 Daleko víc ho však zajímalo prosazování českých požadavků na zemském sněmu . Ve volebním roce 1895 proto kandidoval za mladočechy v blízkém Turnově a tento obvod pak v českém sněmu zastupoval až
do roku 1907. 38 Jako člen školské komise vystoupil zejména proti úpravě školského zákona, která by zhoršovala podmínky zřizování menšinových škol.
Šamánkova činnost se neomezovala pouze na Liberec a přilehlé obce, ale
směřovala také do dalších měst severních Čech (Hodkovice, Jablonec n. Nisou,
Česká Lípa ad.). V zemském sněmu vystupoval se stížnostmi na neoprávněné
zamítání žádostí o zřízení menšinových škol. Při zajišťování potřebných počtů
podpisů rodičů neváhal osobně agitovat a přesvědčovat. 39
I v tomto období se intenzivně zajímal o zlepšení podmínek pro hospodář
ský růst české menšiny. Pro kapitálovou podporu českých živnostníků byla za
Šamánkovy rozhodující účasti v roce 1891 v Liberci založena Česká záložna,
která přispívala ke zvyšování počtu českých středních podnikatelských vrstev
ve městě . Snaha omezovat a izolovat českou menšinu, provázená kampaní

Národni listy 20. 10. 1892.
Tamtéž.
37 J. Heptner, MUDr. Václav Šamánek, s. 7, píše o této formě: " .. .obstrukce, která tehda byla
novým zjevem parlamentním, a proto účinným prostředkem něčeho na vládě vymoci ."
38 Vi zJ. Husák - R. Sehráni/, Sněm království českého, dáleJ. Heptner, MUDr. Václav Šamánek.
39 Např. při kampani za zřízení české veřejné školy v Horním Růžodole vl. 1899- 1900. Viz
K. Vomáčková , Boj o českou školu v Horním Růžodole, Zprávy České besedy č. 75, Liberec
1994, s. 4-6.
35

36
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deníku Deutsche Volkszeitung s výzvami "Deutsche zu Deutschen" 40 , stupňovala u české menšiny naopak úsilí o vzájemnou solidaritu, lepší organizaci
a právní ochranu. Právní porady či přímé zastupování ve sporech byly zajišťovány prostřednictvím Národní jednoty severočeské (tuto korporaci nazývaly
Deutsche Volkszeitung"Tschechisierungsverein fiir Deutschbohmen"). Situace
liberecké menšiny se výrazně zlepšila na podzim roku 1897, kdy se ve městě
usadil první český advokát JUDr. JosefHliňák. 41 Ujal se zastupování Čechů
v Liberci i širším okolí při soudních sporech, z nichž většina se týkala užívání
češtiny u správních a zejména samosprávných úřadů . Péči o jazyková práva,
ale také hájení politických svobod a rozšiřování vědomostí o nich se od roku
1899 věnoval Politický klub, český spolek, v jehož čele stál právě J. Hliňák.
Elitní nepočetný spolek (v roce založení měl20, o rok později 32 členů) své
poslání naplňoval pořádáním přednášek, na které byly zvány všechny vrstvy
libereckých Čechů. 42 V počátcích svého libereckého působení JosefHliňák úzce
spolupracoval se Šamánkem, posléze je však dělila politická příslušnost. 43
Český advokát přišel do Liberce v době hystericky vystupňovaného napětí
v Čechách . Od dubna roku 1897, kdy byla publikována Badeniho jazyková
nařízení , rozšiřující uplatnění češtiny, se zápasilo na půdě říšské rady a posléze
také v ulicích měst. 44 V samotném Liberci se od dubna konala shromáždění
s výzvami proti jazykovým nařízením a na podporu radikálních postojů ně
meckých poslanců v říšské radě. Po Badeniho demisi 29. listopadu vypuklo
násilí také v libereckých ulicích. Dvoutisícový dav táhnoucí městem se zpě
vem "Wacht am Rhein" vytloukl okna budovy České besedy, české školy,
domu V. Šamánka a několika českých firem.45 V následujících dnech byl
40 Např.

výzva "An die deutsche Volksgenossen" v Deutsche Volkszeitung 3. 12. 1897 apeluje
na všechny Němce, aby podporovali německé řemeslníky a obchodníky, kupovali pouze u Něm
ců, brali na byt a do služby pouze Němce a podporovaly ochranné německé spolky.
41 VizRZ5.10.1897aNárodnílisty24. 10.1897.
42 Průvodce po Liberci, s. 81.
43 Josef Hliňák patřil k národním socialistům . Po vzoru V. Šamánka se v roce 1909 stal poslancem zemského sněmu za český obvod Vysoké Mýto - Skuteč - Hlinsko. Viz M. Lišková, Slovník
představitelů zemské samosprávy v Čechách v letech 1861 - 1913. Praha 1994, s. 103. Názorové
spory mezi oběma představiteli liberecké české menšiny vyvrcholily r. 1916 aférou kolem hospodaření České záložny, jejímž tragickým výsledkem bylo úmrtí obou protagonistů. Viz J Heptner,
MUDr.Václav Šamánek, s. 21 .
44 Blíže k tomu O. Urban , Česká společnost 1848- 1918, Praha 1982, s. 458--465; J Kořalka,
Češi v habsburské říši a v Evropě , Praha 1996, s. 166- 168; J Křen, Konfliktní společen ství Češi a Němci 1780- 1918, Praha 1990, s. 264-266.
45 Reichenberg in der Zeit der Selbstverwaltung vom Jahre 1850 bis 1900, Reichenberg 1902,
s. 38- 38; RZ 30. ll. 1897, 2. 12. 1897, 3. 12. 1897; Deutsche Volkszeitung 30. 11.- 3. 12. 1897;
Kniha protokolů České besedy VIII. Zápis z 5. 12 . 1897.
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v Liberci poprvé formulován požadavek na vytvoření provincie Deutschbi:ihmen, která měla zahrnovat německá území Čech a jejímž hlavním měs
tem měl být Liberec. 46 Také následující léta byla v Čechách ve znamení neúspěšných jednání o česko-německé vyrovnání. V Liberci, který si stále více
činil nároky na postavení prvního centra německých Čech, vznikaly další návrhy na řešení otázky formou oddělení německých území. To přirozeně vedlo
také ke snaze co nejvíce izolovat a omezovat českou menšinu.
Liberečtí Češi jsou však již v této době minoritou, která má nejenom své
mluvčí, ale také širší politické spektrum a větší rozhled v oblasti politických
a občanských práv. Český adresář z roku 1903 uvádí v přehledu českých spolkových sdružení 16 korporací 47 , což je dvojnásobek roku 1887. V ročence
města z roku 1906 najdeme 15 spolků, k nimž musíme připočíst ještě neuvedenou Českou besedu a Českou záložnu. 48 Některé spolky neměly přímo národní obratmý charakter, ale věnovaly se rozvíjení zájmové činnosti nejrůz
nějšího charakteru. V tom se program i vlastní činnost libereckého Sokola,
Klubu českých turistů nebo Klubu velocipedistů shodovaly s náplní jejich
německých protějšků. Přestože české i německé spolky pěstovaly bohatou
spolupráci s podobnými spolky stejné národnosti ve svém okolí, nenajdeme
žádné doklady o společných akcích Čechů a Němců. Detailnější pohled na
život spolků ukazuje pouze konkurenční zápolení. Oddělení a soupeření obou
národních společností prostupovalo i zájmovou činnost. V roce 1900 začala
Národníjednota severočeská v Praze vydávat Věstník Národníjednoty severočeské, který zprostředkovával informace o dění v jednotlivých odborech. Je
zároveň důležitým pramenem pro celkovou charakteristiku vývoje českých
menšin. Poskytuje obraz stále se rozšiřující činnosti NJS, dalších spolků
i jednotlivců. Péče o menšinové školství nespočívala pouze v podpoře vzniku
škol, ale také v zajišťování učebnic a pomůcek, v organizování dětské zájmové činnosti a prázdninových pobytů v českých oblastech.
Stále více pozornosti bylo věnováno právní pomoci a vzdělávání, organizaci
zprostředkovatelen práce a hospodářským otázkám české menšiny, i úsilí
o získávání kapitálu pro zakupování pozemků, domů a dalších realit. Zpráva
o tom, že se V. Šamánkovi a F. Šulcovi podařilo "ve vší tichosti" koupit pozemky přiléhající k budově České besedy, svědčí o značné vynalézavosti
a obratnosti libereckých Čechů. 49 Drobný hospodářský boj a zak;pování neViz J. Novotný, Projekt provincie Deutschbiihmen, s. 187, a M Melanová, Liberec na cestě,
s. 86.
47 V Kudrnáč, Adresář a popis politického okresu Turnovského, s. 5- 6.
48 Viz pozn. 19.
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movitostí a pozemků ostatně nebyly českou specialitou. Právě těmto otázkám
věnoval velkou pozornost Bund der Deutschen in Bohmen, založený v roce
1894 skupinou vedenou libereckým C. Schiickerem. 50 O úspěšném rozvoji
liberecké české menšiny svědčí vybudování nového, rozsáhlého objektu České
besedy, tzv. Národního domu, v letech 1904-1905,jehož otevření v roce 1905
se opět stalo příležitostí upozornit celou českou veřejnost na existenci Čechů
v Liberci.
V následujícím roce se stal Liberec místem konání rozsáhlé výstavy čes
kých Němců, která byla přehlídkou německých úspěchů a zároveň argumentem pro nárok na vytvoření uzavřeného německého území. Při organizaci výstavy byl vyzvedáván a ochraňován její německý charakter a jakýkoli podíl
Čechů na ní zcela vylučován . Podobně jako před patnácti lety Zemskou j ubilejní výstavu v Praze navštívil i libereckou přehlídku panovník František Josef I. V jeho doprovodu byli kromě nového ministerského předsedy Becka
a dalších členů vlády také německý ministr-krajan H. Prade a český ministr-krajan B. Pacák. Účast české menšiny na oficiálním přijetí císaře zřetelně
naznačuje zlepšené postavení minority ve městě. České spolky měly tentokrát vymezené místo ve špalíru. Václav Šamánek patřil k vybraným reprezentantům, kteří mohli císaře pozdravit před radnicí. Nebyl zde ovšem jako před
stavitel českých občanů města (ti ostatně v samosprávném městském sboru
neměli svého zástupce do roku 1919), nýbrž ve skupině zástupců peněžních
institucí za představenstvo České záložny, jehož byl předsedou. 51
Zlepšení postavení české menšiny je možno přičíst jejímu vlastnímu rozvoji a posílení, ale také stále rostoucímu tlaku politicky sílící české společ
nosti v celých českých zemích a Rakousku, a paradoxně také zvyšujícímu se
česko-německému napětí. V něm se obě národní společnosti hlídaly a nutily
tak státní správu k většímu tlaku na vzájemné dodržování platných zákonů.
Zlepšené postavení české menšiny v německém centru vůbec neznamenalo
zlepšení vzájemného vztahu obou národností. Obě společnosti si naopak vytvářely stále pevnější bariéry a stále vyostřenější obraz nepříteleY Částečné
šance na změnu tohoto vztahu přineslo až období následující. Zavedení všeobecného hlasovacího práva a úspěch sociální demokracie v roce 1907 posílily

J. Tomsa , Dějiny budovy České besedy v Liberci, s. 8.
O této formě národnostního boje viz Věstník Národní Jednoty Severočeské, 2, 1902, s. 252- 254.
51 Podrobněji M. Melanová, Liberecká výstava 1906, Liberec 1996, 63 s.
52 Projevovalo se to ostatně zcela běžným označovánún druhé s polečnosti jako "tábora odpůrců"
nebo "nepřáte l ". Tato terminologie je běžná pro Stráž severu (do roku 1907 Věstník Národní
Jednoty Severočeské) a liberecký Deutsche Volkszeitung a najdeme ji i v Národních listech.
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skupiny méně zasažené nacionalismem. Podstatně se proměnilo také rozložení sil a vztahy uvnitř české menšiny v Liberci. Od roku 1907 začali sociální
demokraté vydávat první český liberecký list Ještědský obzor. Ten měl oslovovat i ty vrstvy české minority, které doposud zůstávaly mimo spolkovou
a národně orientovanou činnost. Postavení předáků z České besedy se tak změ
njJo. Analýze tohoto vývoje, probíhajícího ovšem paralelně s dotvářením stále
radikálnějších libereckých projektů na oddělení Čechů a Němců, je třeba vě
novat další pozornost.
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II.
PRAHA-MĚSTO ZPRÁV

A ZPRAVODAJSTVÍ

KAMIL BOLDAN

PASSIO PRAGENSIUM- TIŠTĚNÁ RELACE
O PRAŽSKÉM POVST ÁNÍ 1483

Vynález knihtisku znamenal zásadní zlom i ve vývoji zpravodajství, když
umožnil hromadné rozšiřování aktuálních informací. Knihtisk, ona "ars imprimendi libros", přináší technizaci rozmnožování textů a stává se katalyzátorem hlubších proměn v kulturní a informační oblasti. Typografické médium
proniká již k širším vrstvám uživatelů a nová technologie přetváří dosavadní
komunikační síť. Technizace někdejšího orálního řetězce tradování i skriptagrafických metod rozmnožování dává procesu šíření informací novou dynamiku. 1 Kdy tedy poprvé tato "ars nova ingeniosa" čerpá z pražského dění
a kdy poprvé se nějaká zpráva z Prahy dostává na potištěné stránky?
Jedním z předstupňů periodických tištěných novin jsou jednotlivé noviny,
které čerpaly z politického dění či různých senzačních událostí, přírodních
úkazů, neštěstí , zločinů apod. 2 Najazykově německém území byly nejčastěji
označovány "Neue Zeitung", v češtině pak "novina". Jejich produkce je dnes
vzhledem ke krátkodobému účelu těchto útlých tisků (většinou čtyř- až osmilistových) dochována značně torzovitě. Ačkoli knihtisk ve svém inkunábulovém období využil možnosti šíření aktuálních informací ještě v jen omezené
míře, známe předchůdce takovýchto jednotlivých novin již z 15. století. Za nejstarší domácí (na našem území vytištěnou) jednotlivou novinu lze v užším slova
smyslu pokládat až zprávu o jednání a svatebních smlouvách mezi Jagellovci
1 Procesy technické a kulturní inovace spojené s etapou raného knihtisku rozebíráM. Giesecke,
Der Buchdruck in der friihen Neuzeit. Eine historische Fallstudie liber die Durchsetzung neuer
lnforrnations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt am Main 1991 .
2 K jednotlivým novinám srov. např. P Roth, Die neuen Zeitungen in Deutscbland im 15. und
16. Jahrhundert, Leipzig 1914; K. Schotten/oher, Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch
das gedruckte Tagesschriftum, Berl in 1922; W Schijne, Die Friibformen der periodischen Presse
IV. Von der Neuen Zeitung zur Wochenzeitung, Archiv fiir Buchgewerbe und Gebraucbsgraphik
74, 1937, s. 425-431.
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a Habsburky z Vídně roku 1515, kterou vydal v Praze česky Mikuláš Konáč
z Hodiškova. 3 Dovolím si ve svém příspěvku upozornit na obdobu noviny
o více než třicet let starší, která doposud víceméně unikala pozornosti vzhledem k tomu, že byla tištěna mimo naše území. 4 Navíc se týká přímo Prahy.
Ráno 24. září 1483 vypuklo současně na Starém i Novém Městě připravené
kališnické povstání, jehož hlavním cílem bylo svrhnout městské rady, v nichž
získali převahu konšelé loajální vůči králi. Část konšelů byla ubita hned na
radnicích, někteří další byli později popraveni. Zvlášť dramatický průběh měly
události na novoměstské radnici, odkud byli někteří již ubití defenestrováni.
Hned první den se v rámci převratu- snad i v důsledku tehdejší morové epidemie a drahoty - rozhořelo široké masové povstání, které se obrátilo proti
královým stoupencům ve městě, zdejší katolické minoritě, zejména proti ře
holníkům z klášterů, dále proti Němcům, a současně dav zaútočil na Židy
a jejich majetek. Tímto převratem se v Praze podařilo na delší dobu zabránit
předcházejícím snahám o restaurování předhusitských poměrů. 5
Nedlouho po zářijovém pražském povstání byla, snad v některém ze severočeských měst, sepsána zpráva, která barvitě a živě líčí průběh událostí. Tato
německá relace s latinským titulem Passio Pragensium, soustřeďující se pře
devším na útoky proti katolické minoritě , vznikla na základě výpovědi někte
rého z očitých svědků, nejspíše právě z řad vyhnaných řeholníků či světského
duchovenstva. Ač přináší i některá asi smyšlená fakta, dokresluje průběh povstání, o němž jsme jinak zpraveni převážně z pramenů utrakvistické orientace,
i z pohledu katolické strany. Tuto zprávu objevil a vydal na počátku osmdesátých let 19. století Adolph Bachmann. 6 Po dalších téměř sto letech se k ní
Srov. např. Z. Šimeček, Noviny z Prahy na sklonku 16. století (K předpokladům vzniku týdenních tištěných novin), in: Vědecké informace Základní knihovny ČSAV, Suppl. I, 1970, s. 47;
týž, Počátky novinového zpravodajství v českých zemích, Sborník historický 18, 1971, s. 19,
nebo J. Hrubeš, Publicistika jako prostředek masové informace a propagandy v 16. století, Strahovská knihovna 9, 1974, s. 76.
4 Starší literatura uvádí nejstarší bohemikální noviny (v užším slova smyslu) tištěné mimo naše
území ze druhého a třetího desetiletí 16. století. Srov. R. Wolkan , Die iiltesten "Zeitungen" iiber
Deutschbóhmen, Bohemia, 62. Jahrgang, Nr. 9 (9. I. 1889), Beilage zur Bohemia, s. 1- 2; týž,
Bóhmens Anteil an der deutschen Litteratur des XVI. Jahrhunderts. I. Theil: Bibliographie, Prag
1890, aJ. Pohl, Deutschbóhmische Zeitungen aus dem 16. Jahrhundert, Mittheilungen des Vereines fiir Geschichte der Deutschen in Bóhmen 51, 1913, s. 423.
5 Obsáhlou studii věnoval příčinám a průběhu povstání F. Šmahel, Epilog husitské revoluce.
Pražské povstání 1483, in: Acta reformationem Bohemicam illustrantia. Příspěvky k dějinám
utrakvismu, Praha 1978, s. 45- 127. Zde podrobně i starší literatura. Znovu studie vyšla v Pražském sborníku historickém 19, 1986, s. 35- 102.
6 A. Bachmann, Zur Geschichte des Aufstandes der Prager im September 1483, Mittheilungen
des Vereines fůr Geschichte der Deutschen in Bóhmen 19, 1880/81 , s. 241-255.
3
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vrátil František Šmahel, který ji vytěžil pro svou obsáhlou studii o pražském
povstání 1483, výstižně nazvanou Epilog husitské revoluce.?
Ve svém příspěvku se však nechci věnovat obsahové stránce relace Passio
Pragensium, ale pouze formálnímu aspektu, na který dosud nebylo důkladněji
poukázáno. Je to asi vůbec první soudobá bohemikální zpráva o aktuální události šířená nejen rukopisně 8 , ale pomocí knihtisku. 9 Postupně se mi podařilo
nalézt ve speciálních inkunábulových bibliografiích či fondových katalozích
a díky ochotě kolegyň z berlínské redakce Gesamtkatalogu der Wiegendrucke
celkem pět různých vydání. Jedná se o čtyřlistové tisky kvartového formátu.
Všechny jsou bez impressa, tiskaře je však dnes možno bezpečně identifikovat typologickým rozborem. Všechna vydání byla vytištěna asi během roku
1484, některá možná již na konci roku 1483. Chronologicky nejstarší jsou
nejspíše dvě lipská vydání. První z nich, které znal již Bachrnann a podle
něhož také připravil svou edici, pochází z oficíny Konráda Kachelofena. 10
Druhé vydal jiný lipský tiskař Marcus Brandis. 11 Asi o něco málo mladší jsou
pak vydání norimberského tiskaře a nakladatele AntonaKobergera 12 a štrasburského tiskaře Johanna Priisse. Ve štrasburském tisku je latinský titul zaměněn

7

Viz pozn. 5.
Passio Pragensium je dochováno též v rukopisné podobě . Ve Staatsbibliothek zu Berl in se
nachází pod sign. Ms . Germ. Fo!. I 076 jako pětilistový sešitek. Srov. H. Degering, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen StaatsbibLiothek. Die Handschriften
in Folioformat, Leipzig 1925, s. 150. Na tento rukopis upozorni laM. Bláhová, Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná
hodnota. Historický komentář. Rejstřík , Praha 1995, s. 157.
9 Vedle výše citovaných prací A. Bachmanna a F. Šmahela v dosavadní domácí literatuře tyto
"noviny[ ... ] o pražské bouři 1483" zmiňuje ve svém stručném přehledu inkunábulových bohemik E. Urbánková, K problematice soupisu prvotisků , in: Ročenka Státní knihovny ČSR, Praha
1974, s. 112.
10 Hain 12455 = Catalogue ofbooks printed in the XVth century now in the British Museum.
Part III, London 1913, s. 623. (I. ex.: London, British Library, sign. lA 11524; 2. ex. : Miinchen,
Bayerische Staatsbibliothek, sign. 40 Inc. s. a. 1402.) Vzhledem k tomu, že Gesamtkatalog der
Wiegendrucke, základní bibliografie tisků vydaných před rokem 1501, zatím ve své tištěné podobě dospěl pouze k písmenu H, opírám se v typologických určeních vedle inkunábulových bibliografií citovaných v této poznámce a v poznámkách následujících o záznamy z tzv. rukopisu GW,
které mi poskytla redakce GW sídlící ve Staatsbibliothek zu Berlin.
11 Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Moderante Alodia Kawecka-Gryczowa
composuerunt Maria Bohonos et Elisa Szandorowska. [Tom. 1/2] M- Z, Wratislaviae - Varsaviae
- Cracoviae 1970, č . 417 I = Wincenty Urban, Katalog inkunabulów Biblioteki KapituLnej we
Wroclawiu, Wroclaw 1955, s. 496 (strojopis). (Unikátní ex.: Wroclaw, Biblioteka Kapitulna, sign.
40n.)
12 A. Gspan - J. Badalié, lnkunabule v Sloveniji.Incunabula quae in Slovenia asservantur, Ljubljana 1957, č. 807. (Unikátní ex. : Brežice, Posavski muzej.)
8
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za "Ein geschicht zu Prag". 13 Konečně existuje ještě verze dolnoněmecká,
kterou v Magdeburgu vytiskl Simon Koch. 14 Navíc není vůbec vyloučeno , že
původně bylo vytištěno více než zmíněných pět vydání, protože kromě Kachelofenova tisku, který je znám ve dvou exemplářích (třetí byl na konci války zničen v Drážďanech 1 5 ),jsou zbylá dochována jako unikáty. Musíme počí
tat s tím, že naprostá většina z celého nákladu zůstala nevázána a postupně
zanikla, a tak se zachovaly náhodně jen ty exempláře, které byly svázány
s jinými příbuznými tisky do jednoho konvolutu. Z Kobergerova tisku je dokonce zachován jen vnější dvoulist, který byl objeven jako makulatůra na
vazbě jiné inkunábule v muzeu ve slovinské Brežici. 16 Máme-li však doloženo
těchto pět vydání a počítáme-li u každého s nákladem přinejmenším 200- 300
exemplářů, docházíme k tomu, že zhruba rok po samotných pražských bouřích
bylo na jazykově německém trhu alespoň 1000-1500 exemplářů této relace.
Můžeme jen litovat, že neznáme bližší okolnosti sepsání samotné relace
i vzniku jednotlivých vydání. Zbývá nám většinou pouze to, co lze vyčíst z tisků
samých. Pokud jde o dataci, přináší přesnější údaje magdeburské dolnoně
mecké vydání. I v tomto tisku sice chybí impressum, zato však se v úvodní
části s titulem udává, že jde o události, které proběhly v minulém roce ("in
deme neghistvorganden iare"). Tento údaj lze s velkou pravděpodobností vztáhnout i k dataci tisku samého a předpokládat vytištění v roce 1484. Ve zbylých
vydáních tato formulace chybí a hovoří se tu o událostech z Prahy ze středy
po sv. Michalu 1483, tedy z 1. října toho roku. Ve skutečnosti však povstání
vypuklo 24. září, tedy ve středu před sv. Michalem. Kochův magdeburský
tisk lze navíc velmi přesně datovat na základě zde užitého typu. Tím sice
Koch tiskl až do roku 1491, ale v průběhu času některé litery nahrazoval nově
vyřezanými s proměněnou podobou. A právě v našem tisku typ přichází ve
13 Hain 7732. Priissovo vydání bylo sice stejně jako Kacbelofenovo popsáno již v této staré
inkunábulové bibliografii, avšak Hain si nevšiml, že se jedná o stejný text, a zařadil ho pod heslo
Geschichten. (Unikátní ex.: Miinchen, Bayerische Staatsbibliotbek, sign. 40 Inc. c.a. 297.)
14 C. Borchling - B. C/aussen, N iederdeutscbe bibliograpbie. Gesamtverzeichnis der niederdeutschen Drucke bis zum Jahre 1800. Band 1 (1473-1600), Neumlinster 1931 - 1936, č. 106 =Ernst
Voulliéme, Die Inkunabeln der Kiiniglicben Bibliotbek und der anderen BerLiner Sammlungen.
Neuerwerbungen der Jahre 1907- 1914. Nachtriige und Berichtigungen. Ein Inventar. Leipzig
1914, s. 35, sign. 1496,4. (Unikátní ex.: Berlin, Staatsbibliothek, sign. Inc. 1496,4; druhý ex .
uváděný Borchlingen a Claussenem jako soukromého sběratele z Braunschweigu j e nyní nezvěstný.)

15 Exemplář někdejší král. saské knihovny ještě podchycuje starý záznam v rukopisu Gesamtkatalogu der Wiegendrucke, avšak H Deckertem zpracovaný Katalog der Inkunabeln der Siichsischen Landesbibliothek zu Dresden, Leipzig 1957, ho již neeviduje.
16 Srov. A. Gspan -J. Badalié, Inkunabu le, viz pozn. 12, s. 405 (č. 807).
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své nejstarší podobě, kterou Koch užíval v samém počátku činnosti své magdeburské oficíny, tedy roku 1484 a v části roku následujícího. 17 Úvodní strana
Kochova vydání je zdobena dřevořezovou bordurou s akantovou rozvilinou,
která opět přichází jen v několika jeho nejstarších tiscích. Simon Koch se
zaměřoval především na drobné tisky v dolnoněmčině. 18 Máme doloženo, že
se častěji inspiroval produkcí lipských tiskařů a některé texty převedl pouze
do dolnoněmčiny. 19 Tak tomu bylo nejspíše i v případě noviny o pražském
povstání 1483. Lipská vydání tak lze datovat též do roku 1484, ne-li do samého
závěru roku předcházejícího; úspěšnost takovýchto tisků byla přímo závislá
na aktuálnosti a rychlosti vytištění. Kachelofenovo vydání je navíc zajímavé
tím, že jde asi o vůbec nejstarší dnes známý tisk tohoto někdejšího obchodníka s papírem a majetele výčepu vína, který se později stane nejvýznamnějším
lipským tiskařem a nakladatelem 15. století. Kachelofen během své činnosti
ostatně vydá řadu bohemikálních tisků. 20 Další lipské vydání vytiskl první
tamní tiskař Marcus Brandis. 21 Ten při sazbě jako jediný využil dvou typů
písma a předsunutý titul Passio Pragensium na první straně vysázel většími
typy. Žádný z tisků však ještě nemájako pozdější "Neue Zeitungen" na počá
tečním foliu s titulem dřevořezovou výzdobu pro upoutání pozornosti kupujících. Brandis patří stejně jako Koch do skupiny menších tiskařů, disponujících jen omezenými prostředky, kteří se často zaměřovali na levné drobné

17 K tomuto Kochovu typu i k dataci tohoto konkrétního tisku srov. K. Haebler, Ober Typenwandlungen in der Wiegendruckzeit, Zentralblatt fiir Bibliothekswesen 34, 1917, s. 5- 7.
l 8 K Simonu Kochovi srov. H. Liilfingem zpracované heslo v Neue deutsche Biographie,
Bd. Xl1. Berlin o. J., s. 278, a F Geldner, Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der
deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. I. Band: Das deutsche Sprachgebiet, Stuttgart 1968, s. 237 (v obou dílech citována i starší literatura), a nejnověji N. Suckow, Der
Magdeburger Friihdrucker Simon Koch. Zur Oberlieferung seiner Druckproduktion, Bibliothek
und Wissenschaft 29, 1996, s. 87- 94.
l9 Srov. F Juntke, Ein unbekannter niederdeutscher Almanach des XV. Jahrhunderts, Beitrage
· zur lnkunabelkunde, III. Folge, Bd. I, 1965 , s. 109- 110 .
. 20 Ke Kachelofenovi srov. F Geldner, Inkunabeldrucker I, viz pozn. 18, s. 241 - 244; H. Liilfing,
Leipziger Friihdrucker, Leipzig 1959, oddíl Konrad K~chelofen , (nestránkováno); E. Siegert,
Friihdrucker in Leipzig: Konrad Kachelofen, Papier und Druck 29, 1980, s. 125- 128; W Bodenheimer, Konrad Kachelofen zu Leipzig. Ein Druckverleger in einer Zeit des Umbruchs, B6rsenblatt fiir den Deutschen Buchhandel 1991 , Nr. 25 - Aus dem Antiquariat, Nr. 3, s. A 73- A 84.
K jeho bohemikálním tiskům srov. dále J. Vrchotka, Diurna1e Misnense, in: Sborník Národního
muzea v Praze, řada C, sv. XXII, 1977, č . 4, s. 81- 82 (zmiňuje tu i Passio Pragensium).
2 1 K němu srov. H. Liilfing, Friihdrucker, viz pozn. výše, oddíl Marcus Brandis; F Geldner,
Inkunabeldrucker I, viz pozn. 18, s. 241; U. Altmann , Die Anfánge des Buchdrucks in Leipzig, in:
500 Jahre Buchstadt Leipzig. Von den Anfangen des Buchdrucks in Leipzig bis zum Buchschaffen der Gegenwart, Leipzig 1981 , s. 14-24.
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tisky v němčině s populární četbou, kde měli předpoklad rychlého odbytu
a návratu vložených prostředků . Byli nuceni pečlivě odhadovat, zda ta či ona
látka má naději na úspěch mezi širšími měšťanskými vrstvami, kam směřova
la převážná část jejich produkce. 22 Jestliže si zvolili (a můžeme k nim připo
čítat i právě s knihtiskem začínajícího Kachelofena) za látku k tisku Passio
Pragensium, dokládá to nejlépe, jaký zájem pražské povstání vyvolalo, či přes
něji , jaký zájem slibovalo vyvolat. "Causa Bohemica" byla od husitských válek
v okolních zemích v centru zájmu. Vzhledem k tomu, že relace šla nejspíše
dobře na odbyt a v německých zemích vyvolala rozruch, chopili se této- látky
dále dva významní tiskaři, aby ji vydali i ve svých regionech: byl to jednak
štrasburský Johann Priiss, který vlastně tehdy také stál na počátku své kariéry,
neboť jeho nejstarší tisk je z roku 1483 (i když snad již předtím vytiskl nějaké
nedatované), a dále pak norimberský Anton Koberger, nejvýznamnější ně
mecký tiskař a nakladatell5. století, z jehož produkce se však tato útlá německá
relace trochu vymyká. 23 Kromě Priissova vydání, které je vytištěno gotiko-antikvovým typem, jsou zby Já vydáni vysázena německou tiskovou rotundou.
Jistě není náhoda, že většina vydání pochází z tiskařských míst ne tak vzdálených od českých hranic, a stejně skutečnost, že nejdříve byla tato relace
tištěna asi v Lipsku. Podle toho, že autor relace znal listy zasílané Žateckými
do Mostu, Chomutova a Kadaně , které cituje v závěru relace, předpokládal
Bachmann možný vznik relace v jednom ze jmenovaných severočeských
měst. 24 Lipsko pak bylo nejbližším rnistem, kde tehdy existoval knihtisk,
a navíc mělo řadu vazeb k české straně Podkrušnohoří, pomocí nichž mohla
být tato látka prostředkována . Z četných kontaktů tu stačí upozornit alespoň
na množství studentů z řad českých katolíků na lipské univerzitě , z nichž nejvíce pocházelo právě ze severních a severozápadních Čech. 25 Stejně lze upo-

Charakteristice produkce malých tiskáren se věnuje A. Schmitt, Moglichkeiten der Verbreitung und Wirkung populiirer deutschsprachigen Literatur im 15. Jahrhundert, in: Zur Arheit mit
dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Vortriige der internationalen Fachtagung vom 26. bis 30.
November 1979 in Berl in, Berlin 1989 (Beitriige aus der Deutschen Staatsbibliothek 9), s. 137-147.
23 U těchto dvou velkých oficín vedle v pozn. 18 citovaného díla F Geldnera, Die deutschen
lnkunabeldrucker, s. 76 a 162- 167, odkazuji pouze na práci Der Buchdruck im 15 . Jahrhundert.
Eine Bihliographie. Teil I: Bihliographie. Hrsg. von Severin Corsten und Reimar Walter Fuchs,
Stuttgart 1988, s. 528- 532 a 603-604; Teil II: Nachtriige und Ergiinzungen. Die Register, Stuttgart 1993 , s. 764-765 a 768- 769.
24
Srov. A. Bachmann, Zur Geschichte des Aufstandes der Prager, s. 245- 246.
25 Srov. G. Schalich, Studenten aus den b6hmischen Liindem und der Slowakei an der Un iversita! Leipzig in den Jahren 1409- 1548, Wissenschaftliche Zeitschrift der Kari-Marx-Universita!
Leipzig. Gesellschafts- und sprachwissenschaflicher Reihe, Jhrg. 7, 1957/58, zejména s. 65-66.
22
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zornit na lipského knihkupce Johanna Schmidhofera, který spolupracoval
s Kachelofenemjako nakladatel některých jeho tisků a který působil i na česko
moravském trhu s knihami a jeden ze svých skladů měl již v první polovině
osmdesátých let v Mostě. 26
Passio Pragensium i přes přirozenou stranickost a nepřátelské zaměření vůč i
utrakvistům, kteří jsou tu zásadně jmenováni jako "ketzer", se poměrně nevymyká charakteru obdobných novin přinášet pouhý popis událostí, nevykládat
je a nezaujímat k nim stanovisko. Přirozeně základem muselo být vylíčení
události poutavou formou, včetně popsání různých krutostí a ústrků , k nimž
tehdy mělo dojít. Jen pro ilustraci upozorním na stylisticky obratný prvek,
jakým bylo začlenění zkomoleného českého pokřiku ,Zabít' při vyprávění
o smrti rychtáře Ambrože na Staroměstském náměstí hned ráno 24. září. Rychtář se tu střetl s ozbrojenými povstalci běžícími k radnici a ti "schreijen mit
lawter stimme: Sabij! Sabij! Das ist szo vil gesprochen: Schlach todt! Schlach
todt!" 27
Již František Palacký poukázal na to, jaké obavy a rozruch pražská bouře
v cizině vzbudila. 28 Můžeme snad nyní oprávněně říci, že k ohlasu jistě při
spělo rozšíření stovek exemplářů této relace. Vůbec asi poprvé je nějaká bohemikální "novina" rozmnožena knihtiskem a nabízena jako zboží. Tištěná
vydání relace Passio Pragensium představují nejstarší bohemikální zpravodajské tisky. Typografické médium tu již prokázalo svoji schopnost rychle
a levně šířit informace a ovlivňovat veřejné mínění. Bylo by zajímavé vědět,
zda tištěná vydání pronikla zpět do Čech, konkrétně k domácím Němcům,
avšak žádnou takovou stopu jsem nenalezl. Na našem území dnes není dochován žádný exemplář, a ani v cizině dochované výtisky nevykazují bohemikální
provenienci. Pouze exemplář kapitulní knihovny ve Vratislavi pochází z farní
knihovny ve slezské Nise.29.
Pět výše popsaných bohemikálních tisků, které zatím víceméně unikaly
pozornosti našich badatelů, jasně dokládá, že se nelze spokojit s poznáním

26 K Schmidhoferovým aktivitám srov. F Geldner, Der Speyrer Druckherr, Verleger und
GroBbuchhandler Peter Drach, Bi:irsenblatt fůr den Deutschen Buchhandel - Frankfurter Ausgabe,
1957, Nr. 72a, s. 44--46, aJ. Hlaváček, Pronikání cizích prvotisků do českých knihoven v 15 . století, in: Knihtisk a Universita Karlova. Praha 1972, s. 86-87.
27 Citováno podle Brandisova vydání; jinde zkomolení jiným způsobem: v Kachelofenově a Kochově vydání je "sabay", v Priissově je "saby".
28 F Palacký, Děj i ny národu českého v Čechách a na Moravě V. I ., Praha 1865, s. 234.
29 Podle sdě l ení berlínské redakce Gesamtkatalogu der Wiegendrucke. V pozn. ll citovaný strojopisný katalog inkunábulí kapitulní knihovny ve Vratislavi provenienční údaje nepřináší.
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produkce českých a moravských oficín, a naznačuje možnosti, jaké může při
nést důkladnější průzkum inkunábulových bohemik vydávaných v zahranič
ních oficínách.30

Vedle v pozn. 9 citovaného příspěvku Emmy Urbánkové upozorňuji na starší pokus podat
tehdy známých inkunábulových bohemik, který pořídi laF. Kleinschnitzová v rámci
příspěvku Výstava prvotisků v Národním museu, Časop i s českos l ovenských knihovníků 4, 1925,

30

alespoň přeh l ed

s. 36-39.
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PRAHA ROKU 1517 OČIMA NORIMBERSKÝCH POSLŮ
ÚRYVKY Z JEDNÉ CESTOVNÍ ZPRÁVY

Námětem tohoto příspěvku je vyúčtování služební cesty do Prahy, kterou
v pozdním jaru 1517 podnikli dva norimberští poslové Jacob Miissel a Hans
Ebner. Přijeli sem ve středu před letnicemi (27. května) a pobyli zde skoro
celý měsíc. Odjeli krátce před 26. červnem, 5. července již byli zpět v Norimberku, kde následující den provedli vyúčtování, jež se zachovalo dodnes.'
Důvodem, proč jsem z velké řady cestovních účtů, a to i do Čech , resp. přímo
do Prahy, které uchovává Státní archiv v Norimberku, vybral právě tento, je
okolnost, že pánové výrazně překročili rozpočet. Na cestu dostali k vyúčtová
ní 800 zlatých florénů, vyúčtoval i 929 zl. 1 hřivnu a 22 feniků. To si žádalo
zdůvodnění a poslové se o něj pokusili. Účet doprovodili komentářem a vysvětlivkami, čímž se jejich vyúčtování příznivě odlišuje od jiných obdobných
pramenů , obvykle uvádějících jen název položky a vydání.
Důvodem jednání norimberských delegátů v Praze byla léna České koruny,
jež drželo město Norimberk, případně jeho měšťané . Norimberk není v našem povědomí příliš fixován jako významný držitel českých lén, jeho držba
byla občas zpochybňována, a proto mi dovolte, abych se i za cenu odbočky
pokusil o vysvětlení, jak k nim přišel.
Po sesazení Václava IV. z římského trůnu a následující válkou mezi ním
a Ruprechtem III. Falckým se velmi urychlila desintegrace českého lenního
panství v Horní Falci, Francích a Bavorsku, zahájená ostatně už jeho tvůrcem
Karlem IV. jako vynucený důsledek ovládnutí Braniborska.2 Když roku 1402

1 Staatsarchiv Nurnberg (dále StAN), fond Stadtrechnungsbelege 1453- 1808, č. 1287 (Repertorium, s. 99), 14 fol.
2 L. Bobková, Územní po litika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem 1993,
zvl. s. 61 - 86; táž, České državy v Horní Falci za Václava IV, in: Setkání na hranici (2. česko
hornofalcké archivní sympozium 1994), Ústí nad Labem 1997, s. 11- 18; K. O. Ambronn, Die
b6hmische Pfandschaft Sulzbach, tamtéž, s. 19- 25.
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od Václava odpadl i Norimberk, začalo se toto město zajímat o možnost uchvácení českých lén ve svém okolí. 3 Václav ani jeho pověřenci, jmenovitě Boři
voj ze S vinař, neměli sílu ani prostředky tomu zabránit, král musel dokonce
některé úchvaty legalizovat\ snad v naději na opětné norimberské spojenectví. Lze předpokládat, že za husitských válek vývoj logicky pokračoval a Zikmund, jako český král do roku 1436 uznávaný především v říši, neměl ani
zájem ho zastavit, neboť využíval léna a zástavy k financování své nákladné
zahraniční politiky. Když jeho kancléř Kašpar Šlik nechal pořídit nejstarší
známý seznam českých lén a jejich držitelů, figuruje tu Norimberk už jako
držitel čtrnácti lén v čele se známým městem a hradem Laufem na řece Pegnitz.5 Přestože jde o pozdní opis až z roku 1602, který si spolu s jinými písemnostmi, týkajícími se jeho agendy, nechal pořídit tehdejší hejtman německých
lén při nástupu do funkce, literatura nepochybuje o jeho správnosti. Pozornosti tuším uniklo, že všechna léna v námi sledované teritoriální oblasti byla
tu původně zapsána jako léna falcká či bavorská. Norimberk je zde uveden
pouze v marginálních přípiscích "belehnet zu Niirnberg", s jedinou výj irnkou.
Tou je Hipoltstein, u něhož je poznamenáno, že byl městu zastaven za 6 000 zl.
(f. 27v). Norimberská oblenění také netvoří souvislou řadu, ale poznámky byly
do celistvé řady falckých a bavorských lén připisovány dodatečně, vždy ad hoc.
Přirozeně není rozlišeno, zda některá z lén byla v držení města Norimberka jako
právnické osoby či v držení fyzických osob norimberských měšťanů. Všechna
léna jsou připsána městské obci norimberské. Jakékoli datování ve Šlikově seznamu chybí, což samozřejmě ohraničuje možnosti jeho interpretace. Nevyluču
je však hypotézu, že z hlediska České koruny držel Norimberk zmíněná léna
jako podléna, u nichž vrchními leníky byli falcký kurfiřt a vévoda bavorský.
Třebaže rozvolňování svazku českých lén s Korunou i na západ od našich
hranic pokračovalo i v době po lucemburské navzdory všem proklamacím čes
kých stavů, žádajících opak, 6 povědomí o lenní svrchovanosti České koruny
3

E. Reiche, Geschichte der Reichstadt Niirnberg, Niirnberg 1896 (Reprint Neustadt an der Aisch)
1983, s. 88.
4 Bořivoj ze Svinař musel roku 1402 prodat Beheimstein a Pegnitz purkrabím norimberským,
což král vzápětí potvrdil. Král udělil Hallerům z Norimberku roku 1408 a znovu roku 1415 v léno
Grafenberg, roku 1419 městu hrad Schellenberg s přísl ušenstvím. Srov. A. Sedláček, Zbytky
register králův římských a českých z let 1361 - 1480, Praha 1914, s. 98- 99, č. 698, s. 109, č. 755,
s. 116, č. 81 O, a L. Bobková, České državy, s. 15- 16.
5 Státní ústřední archiv v Praze (dále SÚA), Desky německých lén (dále DNL), kn. 63 (rukopis
č. 2409), Lenní kniha Hertvíka ze Zejdlice a ze Schónfeldu, f. 26-27v. K ní J. Veselý, O soudu
hejtmanství německých lén. Právně historické studie (dále PHS) 16, 1971 , zvl. s. 114- 116.
6 Již Albrecht byl při svém nastoupení na trůn v roce 1438 žádán, aby se zasadil o navrácení
odcizených "hraduov a měst" České koruně, což slíbil. Srov. F Palacký(ed.), Archiv český (dále
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existovalo i v Norimberku. Hned roku 1440 se Norimberští dotazovali Menharta z Hradce, jak se mají zachovat ve věci českých lén po smrti Albrechta II./ po obnovení královské moci za Ladislava Pohrobka se jak městská
obec, tak měšťanské rody, jichž se to týkalo (Hellerové, Muffelové, Baumgartnerové), zajímaly o obnovení lenního vztahu k českému panovníkovi.
Ladislav skutečně několik lén potvrdil a zprvu v tom pokračoval i král Jiří,
když roku 1459 udělil Norimberským v léno Heuchlingen. 8 Stalo se tak na
okraji známých chebských jednání mezi Jiřím a sousedními německými knížaty falcko-bavorskými, saskými a braniborskými. 9 Jiří hrál velkou hru, jejímž cílem bylo dosáhnout toho, aby byl uznán jeho královský titul, aby byly
likvidovány někdejší Zikmundovy zástavy na severu Čech, ale pokud možno
také globálně restituována česká zahraniční léna. Nejprve Jiří uzavřell5. dubna
1459 přátelskou smlouvu s Friedrichem I. Vítězným, falckrabím rýnským
a vévodou bavorským . Pro řešení eventuálních sporů měli se rozhodčí obou
stran po předchozím ohlášení ve lhůtě jednoho měsíce předem sejít v Norimberku a pokusit se o smírné řešení. Obě strany tedy pokládaly Norimberk za
přátelské nebo alespoň neutrální místo, což Jiří symbolicky vyjádřil právě
udělením Heuchlingen v léno. Jinak však v otázce českých lén nedošlo k dohodě vzhledem ke kurfiřtovým požadavkům na finanční kompenzace. 10 Jiří
se ovšem nevzdal a o deset dní později ve známé smlouvě se saskými knížaty
Friedrichem II. Mírným a Vilémem dosáhl mimo jiné toho, že oba Wettinové
uznali česká zahraniční léna v Sasku a slíbili mu pomoc proti každému, kdo
by mu chtěl bránit ve vykonávání lenních práv i v ostatních částech říše. Léna,
o která jde, jsou taxativně vypočtena, včetně lén bavorských a falckých. I když
zahraničně politický osten tohoto kroku saský kurfiřt Friedrich II. vzápětí oslabil prohlášením, že smlouva není namířena proti jeho falcko-bavorskému
AČ) III., Praha 1844, s. 459--461. Požadavek, jenž se bezpochyby týkal i cizích lén, se stal běžnou
částí

volebních kapitulací nastupujících panovníků. O tom R. Rauscher, Volební kapitu lace
a korunovační reversy panovníků ve státech střední Evropy, Bratislava 1925, s. 30- 35, 127- 131 .
7 Fontes rerum Austriacarum (dále FRA), 2. Abt. Bd. 42, Wien 1882, s. 2, č . 3.
8 Tamtéž, s. 152- 153, č. 117- 11 8; A .. Sedláček, Zbytky register, s. 225, č. 1651 , s. 241, č. 1702,
SÚA, DNL, rukopis č. 2451 , f. 40, přidané listy, f. 5 (3. 10. 1455). Celkový přehled J. Veselý,
Obnova zahraničních lén České koruny za Jiříka z Poděbrad, PHS 8, s. 267, pozn. 28.
9
O chebských jednáních nejpodrobněji R. Urbánek, Dvě studie o době poděbradské, Brno
1926, s. 345- 369, o jejich lenním významu J. Veselý, Obnova zahrani čních lén, s. 265- 266.
10 Smlouvu i s českým překladem a fotografií vydal G. Friedrich in: J. Kapras - B. Němec
F. Soukup, Idea českos lovenského státu 1., Praha 1936, s. 268- 270, č. XII, regestA. Haas, Archiv
Koruny české 6. Katalog listů a listin z let 1438-1526 (dále AKČ 6), Praha 1958, s. 60-61, č. 82,
M. Stieber, České státní smlouvy, Praha 1910, s. 324-325, č . 305. O bavorských požadavcích
naposled K. O. Ambronn, Die bohmische Pfandschaft Sulzbach, s. 19- 20.
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jmenovci kurfiřtu Friedrichu 1., Jiřímu se dostalo minimálně ujištění o saském blahovolném pochopení pro jeho nároky v Horní Palci, Francích a Bavorsku. Mohl tedy v příštích jednáních operovat - tak řečeno - saskou kartou.
Ve smlouvě 11 není řeč o žádných lénech města Norimberka. Ze 14lokalit,
jejichž držbu Norimberku kdysi přiznal kancléř Šlik, je jich uvedeno 13 (chybí
pouze Hohenfels, to však pokládám za kancelářské opomenutí), ale pouze
jako falcká léna. To zřejmě odpovídalo původnímu znění Šlikova seznamu
a podporuje to domněnku , že Norimberk držel zmíněná místa jako podléna.
Wettinové ani Jiří ho zatím nepokládali za partnera pro jednání o lenních
věcech . Kromě hierarchické nadřazenosti měl k tomu Jiří reálné důvody politické. V Chebu mu šlo o dohodu s bezprostředními sousedy České koruny,
což Norimberk nebyl. Norimberské ambice byl připraven uspokojit obleně 
ním jednoho hradu, norimberským obchodníkům v intencích hospodářské
politiky bez problémů potvrdil všechny hospodářské výsady, které měli na
korunním území obchodníci Starého Města pražského, a dokonce přidal privilegium bezcelnosti při jejich průjezdu do Polska a do Uher 12 , ale to bylo
vše. Ani v další dohodě o českých lénech, tentokráte v Horní Palci, kterou
uzavřeli 14. července 1465 v Praze král Jiří a vévoda neumarktský Otto II.
z mosbašské větve rýnských falckrabích, nebyl na norimberské zájmy vzat
zřetel. Otto II. se souhlasem a za zprostředkování Ludvíka V. z hlavní (kurfiřtské) větve rodu uznal za česká léna 15 hradů a měst. 1 3 Šest z nich - Hohenfels , Hartenstein, Stierberg, Betzenstein, Auerbach a Haideck - bylo podle
Šlikova seznamu v držení Norimberka. Nyní tedy právně i fakticky přešla
zpět k Wittelsbachům. Osud dalších osmi lén již tak jasný není. Z pozdějších
zpráv o válce landhutské víme, že minimálně další dvě , na kterých Norimberku
z obchodních a vojenských důvodů velmi záleželo, Lauf a Hersbruck, držel
další Wittelsbach Ludvík, vévoda bavorsko-landshutský. Nelze předpoklá
dat, že by to bylo bez králova souhlasu, když s ním a jeho příbuznými měl Jiří
přátelské smlouvy z let 1459- 1460 14 , lenní list se však pravděpodobně nedochoval. Norimberští měšťané v té době drželi legálně asi jen Prackenfels
a Lommerstadt. Ostatní bylo bez českého potvrzení. Když se Norimberk nemohl dočkat potvrzení od Jiřího ani poté od Vladislava II. , žádal o ně opakovaně jejich protikrále Matyáše Korvína. Ani ten nespěchal a lenní list vydal
A. Haas, AKČ 6, s. 61 - 62, č. 84, s. 64-65, č . 88; M. Stieber, c. d. , s. 324- 326, č. 305, 307.
J. Emler (ed.), AČ XV, Praha I 896, s. 227- 229, č. I I 7.
13 A. Haas, AKČ 6, s. 97- 98, č . I 75- 176. Lenní list z téhož dne otiskl F X Lommer, Die bi:ihmischen Lehen in Oberpfalz I., in : Programm des Gyrnnasiums Amberg 1906/07, s. 51.
14 A. Haas, AKČ 6, s. 76, č . 116, s. 79- 80, č . 127; M. Stiebe1; c. d. , s. 328- 330, č . 312, 314.
11

12
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až roku 1479, když byl olomouckými smlouvami jeho český královský titul
uznán i v Praze. Přisoudil říšskému městu jako léno několik dalších míst před
tím v pramenech nezmiňovaných, např. hrad Wolfstein 15 , a pro současného
badatele tak situaci ještě dále zkomplikoval. Z bludiště bude možné vyjít až
po důkladném studiu archivních pramenů každého příslušného místa.
Po Matyášově smrti roku 1490 se Vladislav stal nezpochybňovaným vládcem celé České koruny a přišel znovu čas starat se o zbývající česká zahranič
ní léna. Ve správní rovině se to projevilo založením hejtmanství německých
lén (první správa o něm je z roku 1493). Eventuální norimberské snahy
o legalizaci, příp. rozmnožení lenní držby 16 vyšly naprázdno též po vymření
mosbašské větve Wittelsbachů roku 1499, narážejíce na nevůli českého krále
i falckého kurfiřta. Při dalším vymření landshutské větve šel N orimberk za svým
cílem již energičtěji . V tzv. válce landshutské 17 pomáhalo říšské město králi
Maxmiliánovi I. proti rýnskému falckrabímu Filipu V. a jeho synu Ruprechtovi.
Laufvzali útokem a 8. června 1504 dobyli, pak přišla řada na Hersbruck, Hirschau a řadu menších lokalit. 18 Už Starý letopisec postřeh!, že Maxmilián odměňoval své spojence tím, co si v jeho službách sami dobyli. Nejinak tomu
bylo i s Norimberkem, kterému 7. července 1504 věnoval všechna jím dobytá
místa včetně Hirschau. U toho si to později rozmyslel a v rozsudku, který
vynesl nad účastníky války na závěr říšského sněmu v Kolíně .nad Rýnem
30. č ervence 1505, vrátil toto město za tučný peníz opět falckrabím. Rozdával, příp. vracel z cizího, neboť darovaná místa patřila pod lenní svrchovanost
českého krále, který s nimi mohl disponovat přinejmenším z titulu odumře
lých lén. Vladislav protestoval a Maxmilián musel ustoupit. Aby si zachoval
tvář, udělil český král 24. února 1506 císařem darovaná místa Norimberku
jako české léno, což Maxmilián z říšské královské moci potvrdil. 19 Norimberk tak získal osm lén v blízkém okolí města , konkrétně Lauf, Felden, Hersbruck, Grafenberg, Reicheneck, Hohenstein, Hauseck, Wildenfels a ochranné
F X Lommer. Die biihmischen Lehen, s. 54 ;J. Veselý, Obnova zahrani čních lén, s. 266, pozn. 23 .
Jediné doklady o služební cestě do Prahy ve sledované době j sou z roku 1483 (StAN, cit. fond ,
č . 152), j sou však bohužel značn ě neúplné.
17 O ní F Palacký, Dějiny národu českého v Čechách a na Morav ě V., Praha 1939, s. 308- 310,
podrobněji , ale bez znalosti českých pramenů a literatury H. Wiesjlecker. Kaiser Maximilian I. ,
Bd. III. , Miinchen 1977, s. 174-205.
18 F Palacký(ed.), Staré letopisy čes ké (dále SLČP) , Praha 1942, s. 228, č. 72 1; rukopis kří žov
nický edd. F Šimek - M. Kaňák, Praha 1959, s. 318- 320. O dobývání Hersbrucku dále StAN, cit.
fond , č . 858.
19 J. Veselý, Obnova zahrani č ních lén, s. 268, pozn. 32; K .O. Arnbronn, Die biihmische Pfandschaft Sulzbach, s. 21 , s jiným datem Vladislavova obleně ní a bez informace o Maxmili áno vě
právním faux pas .
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právo nad fojtstvím kláštera v Bergenu. Bylo to méně, než snad držel za Zikmunda, ale mnohem více, než mu byl ochoten dát Jiří a do roku 1506 také
Vladislav. Podstatné bylo, že říšské město, příp . jeho měšťané byli přímými
(ušlechtilými) leníky České koruny a toto jejich postavení již nikdo nezpochybňoval. A nespokojili se jen s osmi, resp. devíti lény. Hned v září 1507
získal radní Hans Harsdorfer, příslušník známé patricijské rodiny, která měla
příbuzenské vztahy k Čechám (Praha, Plzeň, Kutná Hora), při jednání v Praze
lenní list na Hertenstein a Stierberg. 20 Připomínám, že obě tato léna Jiří roku
1465 přiznal Falci. Pohled na mapu nás přesvědčí , že topografické rozvržení
lén mělo za cíl ochranu obchodních cest, zejména známé Zlaté stezky do
Čech. 2 1 Norimberští byli spokojeni a k tradičně dobrým obchodním stykům
se přidružily korektní vztahy leníka k pánovi léna. Roku 1509 zastihujeme
osvědčeného Harsdorfera jako norimberského delegáta na korunovaci mladičkého prince Ludvíka za českého krále. Přinesl darem blíže nespecifikovaný
klenot v ceně 163 zl. 53 gr. ( 160 zl. šperk, 3 zl. 53 gr. obal). Cestovní náklady
vyúčtoval na 64 zl. , z toho stravu a ubytování pro sebe pouhých 14 zl. 22 Když
došla na jaře 1516 do Norimberka zpráva o smrti krále Vladislava, uspořádala
městská rada k poctě mrtvého zádušní mši, která - spočítáno do poslední svíčky
a poslední kapky mešního vína - přišla na 1269 gr. 16 feniků . 23
Změna na trůně si ovšem také vyžadovala složení nového lenního slibu
a potvrzení lén. To byl vlastní důvod cesty Jacoba Miissela a Hanse Ebnera
koncem jara 1517.
Nejprve něco o dotyčných pánech. Jacob Miissel byl městský úředník , v té
době nejspíše už starší sekretář rady, v listinách doložený od roku 1486. Hans
Ebner, ač poměrně mladý- bylo mu tehdy asi 30 let-, byl již v Norimberku
senátorem. Patřil ke členům staré patricijské rodiny, jejíž představitelé zasedali v městské správě nejméně od roku 1318. Vrchol kariéry, jenž nastal koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let 16. století, měl teprve před sebou.24
První neprozřetelnost udělali vyslanci hned po příjezdu . Zkušený Harsdorfer

StAN, cit. fond , č. 917a, f. 3. O Harsdorferech naposled Ch. v. /mhoff(red .), Beruhmte Niirnberger aus neun Jahrhunderten, 2. vyd., Niirnberg 1989, s. 183- 185.
2 1 Mapka lén nejpodrobněji L. Bobková, Územni politika ... , mapová příloha : České državy
v Horní Falci a ve Francích za vlády Karla IV. Mapka norimberských obchodních cest; A. Hohn,
Die Stral3en des Niimberger Handels, Niimberg 1985, s. 49.
22 StAN, cit. fond , č . 1028.
23 Tamtéž, č. 1251 a.
24 Údaje jsou sestaveny podleE. Reiche, Geschichte der Reichstadt; G. Hirsmann, Das Niirnberger Patrizat, in: Deutsches Patriziat 1430-1740, Limburg 1968, s. 257- 276; Ch. v. Imhoff. Bertihrnte
Niirnberger . .. , s. 219- 220, 415-421.
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se roku 1507 ubytoval na Starém Městě pražském, učinil oficiální návštěvu
na Staroměstské radnici, kde se mu pravděpodobně dostalo pár cenných rad.
Uměl česky, takže jim rozuměl. Miissel a Ebner se ubytovali v nejmenované
krčmě na Malé Straně. Odtud měli blízko na Hrad, ale daleko na Staré Město.
Není známo, že by po dobu, kdy bydleli na Malé Straně , s nimi někdo ze
staroměstských činitelů vstoupil v kontakt, natož že by je přijal. Rady
s Norimberkem spřáteleného Starého Města jim nejspíše zůstaly odepřeny. Je
však možné, že chyba ve volbě ubytování byla vynucená. Den před nimi při
jel do Prahy Mikuláš kníže bialystocký(?) s početným doprovodem jako zástupce polského krále Zikmunda I., jenž byl poručníkem mladého krále Ludvíka, na.jednání českého sněmu, který se měl sejít v Benešově. To se nakonec
nestalo a kníže 16. června odjel bez výsledku z Prahy. 25 Nelze vyloučit, že
kvůli početnému knížecímu doprovodu, v němž bylo i hodně Rusů, nebylo na
Starém ani Novém Městě k dispozici vhodné ubytování.
Jednání na Hradě také neprobíhalo hladce. Vyslanci navštívili nejprve
hejtmanství německých lén, kde je přijal sekretář Mistr Hans Scholla, mimochodem první zaměstnanec tohoto úřadu, kterého známe jménem.26 Byl vlídný a přátelský, ale sdělil, že lenní revers je velká věc a nutno s ním jíti do
České dvorské kanceláře, lépe řečeno do její pražské expozitury. 27 V kanceláři
se dočkali jistého překvapení, protože s nimi nikdo nechtěl mluvit německy.
Scholla byl Němec, a třebaže Norimberským občas radil (stálo to 19 zl.), oficiálně jim tlumočníka dělat nemohl. Bylo třeba sehnat někoho jiného. První
byl amatér, údajně jménem Schaschke (nejde-li o zkomoleninu), a museli se
ho záhy zbavit, další, jakýsi doktor (snad práv) Hufen byl pánům velmi užitečný a pomohl jim též při koncipování závěrečných písemností. Za své služby
požadoval 50 zl.
Projít úřednickým aparátem na kancléřství nebylo snadné a hlavně to nebylo zadarmo. Hned vrátný na Hradě chtěl za umožnění vstupu 1 zl., což nebylo
tak mnoho, uvážíme-li, že šlo o nižšího šlechtice. 28 Kancléřův sluha, lépe

25 SLČP

s. 540, č . 995 . O Mikulášovi M. Bogucka, Historia diplomacji polskiej I., Warszawa
1977, s. 23 2, o důvodech marného sněmování F Palacký, Dějiny V., s. 455 .
26 Jména n ě kolika dalších lenních sekretá řů známe až z poloviny 16. století. J. Veselý, O soudu
hejtmanství německých lén, s. 114, pozn. 7.
27 O vztahu pražského a budínského oddělení České dvorské kanceláře J. Heřman, Kan celář
Ludvíka Jagellovce (1516-1526). Zápisky katedry československých děj in a archivního studia
VII, 1963, s. 89- 109.
28 Oldřich z Homberka, nejvyšší vrátný v letech 1506- 1520. J. Macek, Věkj age llonský 1., Praha
1992, s. 323 .
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posel, dostal celkem 4 zl. ve dvou dávkách . Nejvyššího kancléře Ladislava ze Štemberka a na Bechyni vyslanci mnoho neviděli . Byl v Praze jen
o suchých dnech letničních kvůli zasedání zemského soudu a hned po jeho
skončení odjel za králem do Uher. Přesto však posly krátce přijal, projevil
pochopení a řekl , že neočekává u dvora potíže, když jde jen o obnovení léna.
S konkrétním vyřízením odkázal na svého "substituta", zřejmě místokancléře ,
který se zdržoval v Praze a byl faktickou hlavou tamější kanceláře . Za vlídnost a dobrou radu si kancléř vzal 50 zl. "na ruku" a k tomu šperk v hodnotě
12 zl. a 50 stříbrných "peněz" . Místokancléř si vzal také 50 zl. , nebylo však
nutné dávat mu zvláštní dar. Tyto úplatky se v pramenech nazývají "errinerung"- v současné češtině snad nejlépe "vširnné" 29 - a platily za zcela legální,
a proto zúčtovatelné služební výdaje norimberských diplomatů .
Úspěšný průběh jednání také vyžadoval, aby zainteresovaní úředníci a samozřejmě i tlumočník byli po práci občas pozváni do hospody na přátelské
posezení k projednání otázek zajímajících obě strany. Náklady s tím spojené
platili samozřejmě poslové a v účetních pramenech se nazývají "bibalis" .
Podobně jako "errinerungen" platily za legální. Při té příležitosti ovšem přišla
do úvahy i cena spotřebovaných nápojů. Cena piva, které si pochopitelně dávali, i když byli sami mezi sebou, je přímo šokovala. A vskutku, porovnáme-li jejich údaje s cenami, jež uvádí Harsdorfer roku 1507, musíme konstatovat
téměř desetinásobné zvýšení. Protesty u krčmáře nepomohly a zřejmě ani
nemohly. Pro vysoké ceny piva byly objektivní důvody. Už roku 1515 pivo
v Čechách kvůli povodním v červenci "dobře dražší bylo než jindy". Následujícího roku byla jen průměrná úroda žita, ječmene a ovsa, podprůměrná úroda
pšenice. Katastrofa, zvláště u pšenice, přišla roku 1517, což vedlo k tak silnému vzestupu cen, že Starý letopisec pokládal za nutné zmínit se o něm hned
dvakrát. Cenové relace byly následující: strych ječmene 24 gr., žita 40 gr.,
pšenice 46 gr. , vždy míšeňských. Pivo také šlo prudce nahoru. Jestliže se 23.
ledna 1516 staro- i novoměstská obec shodně usnesly na maximální ceně 1 gr.
čes. za sud piva, příští rok padly všechny bariéry a sud bílého čili pšeničného
piva stál 50 gr. míš. a záhy dokonce kopu gr. míš. Během roku a půl došlo
k třicetinásobnému zvýšení ceny, takže Norimberčané , kteří si stěžovali na
desetinásobné zvýšeni cen, ještě nezachytili za svého pobytu cenové maximum.
Také víno bylo podle jejich názoru velmi drahé . Pánové si zprvu poroučeli
rakouská vína, a když to začalo lézt do kapsy, zkusili moravské. Bylo stejně

To ke sloupku A. Měšťana, Kápni božskou , Lidové noviny X, 1997, č. 191 , 16. srpna, pří!.
s. IV, a k jeho úvaze, j ak vysvětlit toto slovo za hrani č ním studentům bohemi stiky.
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drahé jako rakouské, leč chuťově horší. Uherská vína raději nezkoušeli, byla
drahá a i v Praze jich byl poměrný nedostatek. I zde však porovnání účtu
s dostupnými prameny ukazuje, že hostinský velmi pravděpodobně nepředra
žoval. Maximální ceny vína byly ve sledovaném období stanoveny nejméně
dvakrát. Nejprve se ll. prosince 1512 opět staroměstská a novoměstská obec
usnesly na maximální ceně moravských a rakouských vín po 5 malých peně
zích, uherských vín po 1 gr. čes. za pintu (4 žejdlíky). Roku 1516 ve stejný
den jako u piva byly přijaty též maximální ceny "hostinského vína" - 1 malý
peníz za žejdlík. 3° Ceny vína v roce 1517 jsem nenašel, sotva lze však očeká
vat, že by stálo méně než pivo, cenová relace se nejspíše "tržně" přizpůsobila
vysokým cenám druhého z nápojů.
Nespokojenost byla i s jídlem, ne snad s kvalitou, ale s množstvím. Pozorní
Norimberčané si dokonce všimli, že hospodský jim často dával menší porce
než domácím a domluva s ním byla těžká, neboť rozuměl špatně německy.
Krčmářův názor na němčinu obou pánů se nám nezachoval. ..
V pondělí 15. června 1517 se norimberští hosté odstěhovali z Malé Strany
do "Veithstube" neboli hospody u Víta na Staroměstském náměstí. Bylo by
zjednodušené hledat příčinu jen ve svatém rozhořčení nad malým množstvím
stravy a drahými nápoji na Malé Straně. Jak už jsem se zmínil, 10. června
odjel z Prahy polský kníže Mikuláš se svým doprovodem a na Starém Městě
byla tedy určitě volná ubytovací kapacita. Volba ubytovacího zařízení se asi
také neřídila tím, že k přestěhování došlo právě na den sv. Víta, ale spíše
reprezentačními důvody a jistě také skutečností, že u Víta němčina určitě nebyla neznámým jazykem. Ale také to nebyl laciný podnik, soudě podle toho,
že ve dnech 29. ledna až 1. února 151 O tu při návštěvě saského knížete Jiřího
v Praze bydlela jeho manželka Barbora, mimochodem, druhá nejmladší ze
sedmi sester krále Vladislava, s fraucimorem dvaceti krásných panen. 3 1 Stížnosti na jídlo a nápoje ustaly, zato náklady na ubytování dále stouply minimálně o 16 zl. Tuším, že teprve nyní vzalo Staré Město přítomnostNorimber
čanů oficiálně na vědomí a purkmistr Václav Pecka s jedním konšelem je
přišli do hostince oficiálně navštívit. Dary se nedávaly, ale "bibalis" bylo nezbytností. Nechci tu unavovat položkami z podrobného vyúčtování , které
obnáší 15 stran formátu blízkého A 4. Krátce řečeno, na ubytování a stravu na
30 SLČP

s. 278, č. 858, s. 325, č. 952, s. 328, č . 962, s. 341 , č . 998. Obecně o cenách potravin
T Jelínek, Právní vývoj regulace cen viktuálií v pražských městech od 16. do poloviny 17. století,
Pražský sborník hi storický 28, 1995 , zvl. s. 6 a 22.
31 F Palacký, Dějiny V., Praha 1939, s. 353. O Barboře Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagellonów, Warszawa 1968, s. 118- 119. O jejím ubytování SLČP s. 270, č . 833.
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cestě z Norimberka do Prahy a zpět a na pobyt v Praze spotřebovali pánové
"mit sambt bibalibus" celkem 261 fl. 52 kop a 19 feniků. Byla to velká položka, kterou předčily jen taxy za úřední výkony ve dvorské kanceláři včetně
lenních listů a jejich zpečetění- 425 zl. Celkově spotřebovali,jakjiž uvedeno,
929 zl. 1 kopu a 22 feniků a překročili rozpočet o více než 129 zl., tj. o 16%.
Norimberský "pfenigmeister" Jorg Besoldt nejprve zkontroloval účet po
ryze početní stránce, opravil drobné chyby a napsal svůj názor. Bez protestu
schválil taxu 425 zl. dvorské kanceláři, odměnu dr. Hufenovi, sekretáři Schollovi, "upomínky" kancléři, místokancléři, ba i sluhovi na kancléřství. Pouze
1 zl. vrátnému prohlásil za zbytečný výdaj. Za přiměřený náklad na ubytování a stravu poslů pokládal 100 zl., jejich čtyřem koňům (není zřejmé, zda
pánové měli vůz) naopak počítal 8 zl. 50 kop proti 7 zl. 40 kopám, jež si
počítali poslové. Celkem sečteno 719 zl. Rozdíl více než 190 zl. mezi jím
spočtenou a posly vyúčtovanou částkou zhodnotil jednoznačně: "Der herren
bibalibus zu grol3 waren." A postoupil celý spis k vyššímu rozhodnutí. To na
sebe nechalo čekat. Ještě předtím se rada chtěla přesvědčit, zda úspěšné, leč
drahé jednání obou poslů v Praze představuje trvalý výsledek. Existovala teoretická možnost nesouhlasu krále či nejvyššího kancléře. Příležitost se naskytla v září 1517. Český nejvyšší kancléř Ladislav ze Štemberka cestoval za
Maxmiliánem I. do Mohuče a zastavil se přitom v Norimberku, kde byl hostem městské rady a dostal od ní darem prsten v ceně 15 zP 2 Radní se ho jistě
zeptali na otázku lén. Odpověď je uspokojila, a proto "pfenigmeister" připsal
ke svému odsudku poněkud překvapující návrh, aby poslům byla dána vyúč
tovaná částka nad 800 zl., když jednání v Praze dopadlo pro město dobře.
Sotva to učinil z vlastní iniciativy. Své placet dal jeho návrhu B[artholomaus]
HaUer, "losungsmeister" čili radní zodpovědný za finanční záležitosti. Teprve
jednatřicetiletý stál podobně jako Ebner na počátku velké kariéry politika
a literáta, která z něj učinila snad nejvýznamnější osobnost města v prvé polovině 16. století. Nobilitován byl Karlem V. roku 1528. Vlastnil řadu svobodných i lenních zboží v okolí Norimberka, mezi nimi Prackenfels, který jeho
předkové dostali lénem již od Václava IY. roku 1406. Drželi je dědičně, stejně
jako Muffelové či Baumgartnerové33 , a jejich držba nebyla již od počátku 16.
století zahrnována mezi držbu městskou, ale byla vedena zvlášť. 34 HaUerův

StAN, cit. fond , č. 1293. V prameni je kancléř omylem jmenován jako Kašpar ze Štemberka.
O těchto rodech srov. příslušné kapitoly u G. Hirschmanna, Das Niimberger Patriziat, dále
Ch. v. Imhoff, BeriihmteNiimberger, s. 39-41 , 101-103 , 120-122.
34 SÚA, DNL, kniha 60, rukopis 2451 k roku 1528. Muffelové drželi podle stejného pramene
městečko Eschenau, Baumgartnerové Lammerstadt.
32
33
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otec Wolf padl roku 1504 v landshutské válce, jeho strýc Alexius byl až do
roku 1516 purkmistrem. Jak bylo zvykem, vyslanci nejednali v Praze jen za
městskou obec, ale také za patricijské držitele lén, za Hallery v prvé řadě.
Dostali tedy zaplaceny i překročené výlohy, museli však chvíli počkat. Actum
jejich případu bylo zapsáno až 13. listopadu 1517.
Výkon obou pánů v Praze lze zhodnotit stručným konstatováním, že uspěli .
Žádné písemné výsledky jejich diplomatického poslání se nám nedochovaly,
ale absolutorium jim dala jak norimberská rada, tak nepřímo i český nejvyšší
kancléř a především reálný fakt, že Norimberk držel svá léna nerušeně i za
krále Ludvíka. Jejich hospodaření se svěřenými prostředky už bylo horší, ale
ne zase tak špatné, jak by se při zběžném pohledu zdálo. Náklady na získání
lenních listů ve dvorské kanceláři byly dokonce relativně malé. Pro srovnání
stačí uvést, že jistě obratný Harsdorfer potřeboval deset let předtím na získání
dvou lén přesně o 200 zlatých více. Tato zkušenost možná vedla norimberskou radu k tomu, že do Prahy vyslala jako formálně prvého člena delegace
letitého sekretáře Jacoba Miissela, jenž byl s pomocí dvou pražských poradců, kteří za to nechtěli ani tak mnoho, schopen řadu nutných zlistinění vyhotovit sám. Výše úplatků byla také přiměřená, což jim nakonec potvrdil sám
"pfenig meister". Co však ušetřili na kanceláři, to si vybrali a přebrali v hospodách. Zde se nepříznivě projevila nerovnorodost jejich tandemu. Jacob
Miissel byl zkušenější a jako pouhý úředník by se těžko odvážil příliš rozhazovat. To můžeme spíše předpokládat u formálně druhého, co do společen 
ského postavení fakticky prvého člena delegace- Hanse Ebnera. Mladý senátor z vynikající patricijské rodiny - i on se po čase dočkal povýšení do stavu
říšských svobodných pánů -, zvyklý na vyšší standard než sekretář, byl asi
daleko od domova méně odolný svodům různých"bibalibus". Dodatečné stížnosti na vysoké ceny kulinárií působí nepřesvědčivě, až směšně, a částečně
znehodnocují informační hodnotu zprávy poslů. Poukaz na vysoké ceny potravin, šizení hostů v krčmách, diferencovanou "legální" korupci na všech
stupních státního aparátu a také animozitu Pražanů k cizincům, kteří měli
rozdílný životní styl (vzpomeňme na téměř pravidelné incidenty s maďarskými ,
ale i polskými a ruskými členy doprovodu jagellonských králů a velmožů)
a navíc neuměli nebo se nesnažili mluvit česky, má jistě pravdivý základ a nelze
jej zcela bagatelizovat. Navzdory tomu je patrná účelovost zprávy, mnohomluvná snaha poslů vysvětlit autoritám svého města, proč si v Praze, když
tam bylo draze, tolik užívali nad možnosti a za peníze jim pouze svěřené.
Chybu udělala i rada říšského města, když poslala do Prahy delegáty, kteří
neuměli česky. Zdá se však, že - řečeno současným sloganem- "nebyli lidi".
Hans Harsdorfer byl už postarší a cestovat se mu nechtělo. V Praze byl nej-
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méně třikrát (1503, 1507, 1509), roku 1506 byl v jihozápadních Čechách,

1504 byl na cestě celých 104 dní, z toho 87 dní služebně v Uhrách, 17 dní
v Benátkách ve vlastních záležitostech35 , a nyní se věnoval již jen svému
obchodu.
V jednom však rada svoji nelibost nakonec projevila. Pokud vím, zmínění
pánové nebyli již nikdy vysláni na diplomatické mise, do Čech zcela určitě
ne. Tam už jezdili jiní a měli nařízeno šetřit. Posel, který jel za nejvyšším
purkrabím Zdeňkem Lvem z Rožmitálu na Velhartice, dopadl velmi špatně ,
protože byl začátkem srpna 1520 nedaleko Klatov oloupen a zavražděn 36
a nevíme ani , kolik dostal na cestu. Zato Heinrich Knoch, který jel do Prahy
roku 1522 ke králi Ludvíkovi a setrval zde celých šest týdnů (od ll . května do
22. června), vyúčtoval za ubytování a stravu pouhých 39 zl. 5 kop 23 feniků.
"Errinerung" dával jen jednou, a to 1 zl. , který dal proti potvrzení(!) úřední
ku, jehož označil poněkud neurčitě "burgis secretarius". Celkově spotřeboval
52 zl. 5 kop a 13 feniků. 37 Nevím přesně, jaké byly toho roku v Praze cenové
relace (ve srovnání s drahotou roku 1517 bylo určitě laciněji), ale vzhledem
k tomu, že norimberský syndikus Pankraz Wagner si při cestě do Prahy roku
1525 počínal téměř stejně úsporně a rozepsal svůj účet ještě podrobněji 38 , je
zřejmé, že hlavní důvod řádově nižší výše cestovních účtů byl v nařízené
větší šetrnosti norimberských poslů .
Hans'Ebner skončil s kariérou diplomata; sotva ho to mrzelo, ale v záležitostech českých lén se po jedenácti letech objevuje znovu. Když se v květnu
1528 při další změně na českém trůnu objevuje v Praze Linhart Stockhammer, aby jménem purkmistra a rady norimberské provedl lenní slib, vystupuje
zároveň též jako zástupce měšťana Wolfganga Holzschura, který držel léno
Lauf, a také jako plnomocník leníků Christopha Ziesla a Hanse Ebnera. Posléze jmenovaný, jak lze vyčíst z lenního reversu, držel tehdy třetinu léna
Grafenbergu, od roku 1549 už jen napůl s Jeronýmem Holtschnerem (druhou
třetinu drželo město Norimberk, třetí měšťan VolfVetzel). Holtschner získal
k roku 1545 po Holzschurovi Lauf, k němu Heideck a snad i další místa. 39
StAN, cit. fond, č . 855 . Srov. též č. 917a, f. 1- 2.
V. V. Tomek, Dějepis města Prahy X., Praha 1894, s. 476; o genezi zločinuJ Jánský, Protim ěstské
opovědnické družiny v jižních a jihozápadních Č echách v letech 1414-1534, Táborský archiv 5,
1993, zejména s. 63- 68.
37 StAN, cit. fond , č . 1477, f. l - 2v.
38 Za jídlo, pi vo, víno a ubytování zaplatill 7 zl. 18 kop a ll hal. za 19 dní. StAN, cit fond,
č . 1607, f. 1- 2. Wagner by l v Praze ještě roku 1542 při jednání o Griifenberg. SÚA, Čes ká dvorská kancelář, listiny, in v. č. 52.
39 Tamtéž, inv. č . 32, 52, 59, 60.

35
36

192

I. Martinovský, Praha roku 1517 očima norimberských poslů

Není účelem sledovat změnu lenní držby v Norimberku i po nástupu Habsna český trůn, jde mi na závěr o jinou věc. Z lenních reversů dochovaných od roku 1528 v poměrně souvislé řadě ve fondu České dvorské kanceláře plyne dost zřetelně rozdělení měšťanských leníků na dvě kategorie. Do
prvé patřily tři již uvedené patricijské rody, k nimž v druhé polovině století
přibyly tři další: Reiderové, Tucherové a Ketzlerové. Všichni drželi svá léna
po staletí, bezpečně do roku 1660 a velmi pravděpodobně i později 40 nezávisle
na své městské obci. Leníci druhé kategorie- Ebner, Holtschner, Holzschur,
Vetzel, Ziesel i Stockhammer- neměli dědičná léna. Měli je - a často jen
jejich díly -se souhlasem českého krále propůjčeny od své obce, jíž za to
pravidelně poskytli finanční půjčku, dar či jinou výpomoc, ale vždy jen na
omezenou dobu, pravidelně najeden, nejvýše dva"životy". To nevylučovalo,
že někteří dědiční leníci vedle svých dědičných krátkodobě drželi též léna
druhé kategorie. 41
Hans Ebner ani jeho potomci, ač náleželi ke špičkám norimberského patriciátu, se do prvé kategorie nikdy nedostali.
burlců

Srov. K. Beránek - V Uhlířová, Hejtmanství německých lén. Inventář SÚA, Praha 1963, s. 7- 8,
ad XIV a XV.
41 Podotknutí k J. Veselému, Obnova za hraničních lén, s. 267- 268, pozn. 30, který si první všiml
častého střídání držitelů lén.
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KAREN LAMBRECHT

BUCHDRUCK UND KOMMUNIKATION -PRAG UND KRAKAU
AN DER SCHWELLE ZUR NEUZEIT (BIS 1550)

Kommunikation ist heutzutage ein haufig gebrauchtes Schlagwort. Auch
zahlreiche Definitionsversuche 1 konnten nicht verhindem, daf3 der Modebegriff
"Kommunikation" a! s oberflachliche Beschreibung fiir allzu viele Phanomene
Verwendung fand. 2 Dennoch erscheint er als Paradigma fiir die folgenden
ůberlegungen sinnvoll, da sich in den friihneuzeitlichen Metropolen die einzelnen kulturellen Systeme·von Hof, Universitat und Stadt mít ihren eigenen
kommunikativen Gepflogenheiten iiberschnitten. Der Kommunikationsgeschichte kommt es auf die Verstandigungsprozesse und Interaktionen zwischen
den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen an. Bei einer Analyse Prags
a! s Zentrum der Kommunikation an der Epochenschwelle vom Spatmittelalter
zur friihen Neuzeit miissen auf3erdem die historischen Rahmenbedingungen
beriicksichtigt werden, um die Verwendung eines modemen und vielfáltig
verwendeten Begriffs sinnvoll zu gesta! ten. Um die Ausmaf3e und Reichweite
einer zentralen Funktion von Prag fiir die Kommunikation verdeutlichen zu
konnen, bietet sich ein Vergleich zwischen Prag und einer anderen ostmitteleuropaischen Metropole an. Das polnische "Kulturzentrum" Krakau3 besaf3
1 K. Merten , Kommunikation. Eine Begriffs- und Prozessanalyse, Op laden 1977, S. 168 zitiert
160 verschiedene Definitionen von Kommunikation.
2 Zur Diskussion des Begriffes vgl. K. Lambrecht, Zentrum und Kommunikation - Ostmitteleuropiiische Metropolen im Vergleich (ca. 1450-1550), in: Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
in vergleichender Absicht. Hg. v. F Hadler (=Comparativ. Leipziger Beitriige zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung 5 ). Leipzig 1998, S. 25- 38; Dies., Kommunikationsstrukturen und Offentlichkeiten in ostrnitteleuropiiischen Zentren um 1500 - Forschungsstand und Perspektive, in: Jahrbuch flir Kommunikationsgeschichte 2 (2000), S. 1- 23 .
3 J. Piroiynski, Die Krakauer Universitiit in der Renaissancezeit, in: Der polnische Humanismus und die europiiischen Sodalitiiten. Akten des polnisch-deutschen Symposions vom 15.-19.
Mai 1996 im Collegium Maius der Universitiit Krakau, hg. v. S. Fiissel - J. Piroiynski, Wiesbaden 1997, S. 13- 38, hier S. 14.
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eine ahnliche Struktur wie das bohmische Prag, auch wenn im letzteren zu
dieser Zeit die verschiedenen Offentlichkeitsbereiche nur eingeschrankt funktionsfáhig waren.
Auf den ersten Blick scheint deshalb ein Vergleich zwischen Prag und Krakau
auf der Ebene des Buchwesens klar zugunsten der letzteren Metropole entschieden. Sowohl quantitativ wie qualitativ stand die Buchproduktion Krakaus iiber
der von Prag. In Prag wurden bis 1550 nicht einmal halb soviel Ti tel produziert
wie in Krakau. 4 Was den Bildschrnuck, Papier und Druckqualitiit anbelangt, so
erreichten die Krakauer Drucke - wie etwa die von Vietor- auch im gesamteuropaischen Vergleich ein sehr hohes Niveau. 5 Allerdings gal ten hier und in
den entsprechenden Landem Ostmitteleuropas die Landessprachen erst um die
Mitte des 16. Jahrhundert als literaturfáhig und begannen sich gegeniiber dem
Latein durchzusetzen begannen, gefórdert durch die ersten kyrillischen, polnischen und ungarischen Drucke. Bohrnen konnte zu di esem Zeitpunkt bereits auf
eine langjahrige Tradition tschechischer Drucke verweisen. Welche Bedingungen verursachten diese Unterschiede und welche Riickschliisse erlauben sie auf
die Komrnunikationsstrukturen in den ostmitteleuropaischen Metropolen?
leh mochte anhand des Vergleichs zwischen Prag und Krakau in der Jagiellonenzeit zeigen, daB das Zentrum Prag ein eigenes kommunikatives System
darstellte, das im Vergleich zu Krakau nicht isoliert oder minderwertig war,
sondem verschiedenartig. 6 Die institutionalisierte fiiihneuzeitliche Kommunikation in Ostrnitteleuropa erfiillte hier unterschiedliche Funktionen. Gleichzeitig mochte ich die auf den Buchdruck angewandte und auf der Systemtheorie Niklas Luhrnanns 7 beruhende Kommunikationstheorie Michael Giese4

In Krakau druckte Haller rund 250 Tite1, Ung1er 250 Tite1, Vietor druckte 550 Tite1 in 28
Jahren, Scharffenberg 300 Tite1, a1so insgesamt 1330 Tite1 dieser vier Drucker in der ersten Halfte
der 16. Jahrbunderts. A. Kawecka-Gryczowa , Z dziejów po1sk:iej ksi~t:i:ki w okresie Renesansu.
Studia i materialy. Warzsawa 1975, 114 zahll 1668 Tite1 bis 1550. In Prag wurden mit 24 Inkunabeln und 225 Bucbem sehr vie1 weniger gedruckt, allerdings wurde auch in anderen Druckorten
Biihrnens und Mahrens gedruckt. Zum statistischen Verg1eich nun ausfiihr1icb J. Piroiynski A. Baďurová , Krakau und Prag a1s Zentren des Buchdrucks im 15. und 16. Jahrhundert. Versucb
eines Verg1eichs.ln: K.rakau, Prag und Wien: Funktionen von Metropo1en im friihmodemen Staat,
bg. v. M Dmitrieva - K. Lambrecht. Stuttgart 2000, S. 223- 235.
5 A. Swierk, Hieronymus Yietor (Wietor). Ein Pionier des po1niscben Bucbdrucks irn 16. Jahrhundert; in: Gutenberg-Jahrbucb 1976, S. 194- 199, bier S. 197.
6 Dies zeigt auch E. Petrů , Inforrnationsexp1osion des 16. Jahrbunderts und geno1ogiscbes
System der tscbechiscben Humanistischen Literatur, in : Studien zum Humanismus in den biihmischen Landem. Teil 1. Hg. v. H.- B. Harder u. H. Rothe (=Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven; Bd. 29), Kii1n - Weimar - Wien 1988, S. 367- 375.
7 N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundrif3 einer allgemeinen Theorie (2. Aufl.), Frankfurt a. M.
1988, S. 191 - 241 "Kommunikation und Handlung" .

196

K. Lambrecht, Buchdruck und Kommunikation- Prag und Krakau

kes 8 anwenden. Giesecke unterscheidet drei Schritte der Kornrnunikation: erstens die Verstiindigung, die Kontaktaufnahrne und den Informationsaustausch,
zweitens die interaktive Seite, die Aufrechthaltung und die Herstellung von
Beziehungen, drittens die kooperative Seite, die Zusammenarbeit, die zu
Verii.nderungen und Innovation fiihrt . Die einzelnen Ebenen lassen sich freilich nicht irnrner klar trennen, sondem gehen auch ineinander uber.
Eine erste Ebene der Kommunikation ist der Informationsaustausch. Fiir
den Buchdruck bedeutet di es zum einen die fiiihe Rezeption des Buchdrucks.
Die Innovation des Buchdrucks erreichte Ostmitteleuropa relativ friih, hatte
es aber schwer, sich zu institutionalisieren. Die Produktion war nicht sehr
umfangreich und konnte die heimischen Bedurfnisse kaum befriedigen. In
Krakau wie in Prag deckte das Ausland, vor allem Italien, den uberwiegenden
Teil des Bedarfs an gedruckten Buchem. In der Inkunabelzeit bis 1500 war
Bohrnen der polnischen Produktion noch leicht voraus. Wii.hrend in Polen
zusammen mit Schlesien rund 40 bibliographische Einheiten gedruckt wurden, sind im viel kleineren Bohmen ebenso viele Drucke nachweisbar und in
Mii.hren zusii.tzlich 25. Aul3erdem ist mit dem Pilsener Drnek von 1468 ein
zeitlicher Vorsprung vor Krakau mit dem Druckbeginn im Jahr 1474 gegeben. Wie friih di es ist, unterstreicht das Datum des Erstdrucks in Wien - 1482.
In Krakau selbst existierten nur zwei nachweisbare Druckereien mit einer
Produktion von je vier Buchem, wii.hrend in Prag irnrnerhin drei Druckereien
etwa 15 Wiegendrucke hergestellt haben. Allerdings wurden bereits in dieser
Zeit uber 170 Bucher von in Polen lebenden Schriftstellem oder Gelehrten im
Ausland gedruckt 9, wii.hrend erst in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts einige philologische und humanistische Schriften tschechischer Autoren
(vor allem Jan Dubravius 10 und Bohuslav von Lobkowitz und Hassenstein) in
Wien, Leipzig, Numberg und Krakau erschienen. 11
8 M. Giesecke, Der Buchdruck in der frUhen Neuzeit. Eine historische Fallstudie i.iber die Durchsetzung neuer Infonnations- und Kommunikationstechno logien, Frankfurt a. M. 1991 (Nach druck 1994); Ders, Sinnenwandel, Sprachwandel, Ku lturwandel. Studien zur Vorgeschichte der
lnformationsgesellschaft (=Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft; Bd. 997). Frankfurt a. M . 1992
(2. A utl. 1998). Dagegen U. Neddermey er, Wann begann das ,Buchzeitalter, Zeitschrift fur Historische Forschung 20, 1993, S. 205- 216.
9 T. Ulewicz, Die lateinischen Schriftsteller des polnischen Mittelalters in westeuropaischen
Wiegendrucken, Wiener Slavistisches Jahrbuch 21 , 1975, S. 257- 274.
10 Sein Hauptwerk Theriobulia (Rat der Tiere) ist eine Konstruktion des humanistischen Idealbi1des eines Herrschers und wurde 1521 in Krakau bei Florian Ungler gedruckt.
11 M Bohatcová, Das gedruckte Buch in Biihmen vor 1526, in: Beitrage zur Geschichte des
Buches und seiner Funktion in der Gesellschaft. Festschrift fur Hans Widmann z. 65 Geburtstag.
Hg. v. A. Swierk, Stuttgart 1974, S. 13- 27, hier S. 16f.
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Wie iiberall in Europa bestimmten auch in Krakau vor allem zuniichst wandemde Drucker aus dem Deutschen Reich- traditionell aus Siiddeutschland 12
- das Buchdruckgewerbe, wiihrend in Bi:ihmen die meisten Drucker vermutJich aus den bi:ihmischen Liindem kamen. 13 Sie hatten ihre Kenntnisse wohl
einerseits in Krakau (wie Mikuláš Bakalář in Pilsen), andererseits wohl in
deutschen Druckereien, etwa in Niimberg, erworben. In beiden Fiillen erfolgte
die Kontaktaufnahme also durch die traditionelle Wanderung der ausfiihrenden Personen, die Art der Kulturvermittlung, wie sie schon immer stattgefunden
hatte; in Krakau durch mitgebrachtes Wissen, in Bi:ihmen durch das Lemen
im Ausland. Dadurch wurde auch die schnelle Adaption in die Landessprache
mi:iglich.

***
Die zweite Ebene der Kommunikation, die interaktive Seite, die Zusammenarbeit und Umsetzung lii.Bt sich in verschiedenen, vielfaltigen Aspekten feststellen. leh mi:ichte mích hi erbe i auf den Austausch zwischen Prag und Krakau
beschriinken, auch wenn es natiirlich noch weitere Vergleichsfelder gebe.
Die beiden Zentren Krakau und Prag brachten jeweils eigenstiindig Innovationen auf dem Gebiet des kyrillischen und jiidischen Buchdrucks hervor,
denen allerdings kein kontinuierlicher Erfolg beschieden war. So druckte 1491
der Franke Fiol mít Unterstiitzung des Bergbauuntemehmers Johann Thurzó
in Krakau das erste Mal iiberhaupt kyrillisch. Die vier in diesem Jahr erschienenen Biicher liturgisch-orthodoxen Inhalts in Kirchenslavisch erregten auch
im Ausland groBes Aufsehen. Allerdings muBte Fiol nach einem KetzerprozeB
seine Druckerei schlieBen. Zu dieser Zeit studierte in Krakau der wohl aus
Oberungam stammende Mikuláš Štětina, spater Bakalář, der dort den Mitarbeiter Fiols, Rudolf Borsdorf, den Hersteller der slawischen Drucktypen 14,
kennengelemt hat. 15 Bakalář druckte, iibersetzte und verlegte dann in Pilsen
bis 1513 rund 30 tschechische Drucke und beeinfluBte seinerseits dann wieder die ersten polnischen Drucke in Krakau. Es wird vermutet, daB Ungler in
Krakau fiir den ersten Drnek in polnischer Sprache 1513 mít ihm zusammengearbeitet bzw. seine slawischen Drucktypen iibemommen hat. 16
12 Der Bayer Caspar Straube, der Franke Sweipold Fiol, die Niirnberger Georg Stuchs und Caspar
Hochfeder, Jan Haller, Hieronymus Vietor, die Familie Scharfenberg aus Schlesien.
13 ln Pilsen der Absolvent der Krakauer Universitiit, Mikuláš Bakalář (1498- 1513), in Prag Jan
von Vysoké Myto (1487), Jan Kamp (1488- 1500), Mikuláš Konáč (1507- 1528).
14 J. Ptasnik, Cracovia impressorum XV et XVI saeculorurn (=Monumenta Poloniae typographica XV et XVI saeculorum, Bd. 1), Lemberg 1922, S. 15.
15 J. Janów, Nowy unikat Mikuláša Bakalářa oraz kilka uwag o czeskim wplywie na paleotypy
polskie, Slavia. Časopis pro slovanskou fi lologii 20, 1951, S. 311 - 322.
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A uch der weiBrussische Wanderdrucker und Arzt Franciscus Skoryna hatte
in Krakau studiert, wo er vermutlich den kyrillischen Drnek von Fiol kennenlernte. 1517-1519 ging er nach Prag, wo er eine kirchenslavische Bibel
druckteP Die niichste Station war Wilna, wo er 1525 bis 1530 in der ersten
Druckerei Litauens auch die ersten kyrillischen Drucke herausgab. 18 Skoryna
kehrte 1534 nach seiner Tiitigkeit als Hofarzt von Herzog Albrecht in Konigsberg wieder nach Prag zuriick, wo er bis zu seinem To de 15 51 als Hofarzt
Ferdinands I. wirkte.
In Prag eroffnete 1512 als erste judische Druckerei nordlich der Alpen die
des ltalieners Gerszon ben Salomon Hakohen 19, die mit Unterbrechungen als
Familienunternehmen bis 161 Oexistiert hat und darnit die Innovation des Buchdrucks in denjiidischen Kulturkreis innerhalb der Metropolen einfiihrte. Die
Druckerei zeichnete sich durch die hohe Qualitiit ihrer Produkte aus. Die Prager
Bibelhagada von 1526, die Iange als die erste galt, hat etwa alle spateren, auch
die italienischen beeinfluBt. Dies kann gleichzeitig als eine Art Riicktransfer
gelten. Von Gersons Druckern ging Chaim Schwarz 1530 nach Oels in Schlesien und von da nach Augsburg. 20 Die Offizin der drei Briider Halicz (Helicz) 21 ,
die ihr Handwerk vermutlich in Prag gelernt haben 22 , druckte 1534 in Krakau
ihr erstes Werk.
Beide Metropolen vermittelten also ihre Innovationen auf dem Gebiet des
Buchdrucks an die jeweils andere Metropole weiter. Es wiiren noch weitere
l6 Drukarze dawnej Polski od XV do XVlll wieku. Bd. 1 Malopolska, T. I: Wiek XV- XVI (Pod
red . A. Kawecka-Gryczowa), Wrocbw 1983, S. 305.
17 Bibli}a ruska, [weiBrussisch] Praga, Fr. Skoryna, 1517- 1519. Kraków, Bi bl. Jagielloóska cim.
5490. Skoryna druckte 1518 noch Cantika canticorum. [Ruth.] Kniga carja Salomona. Piesn
piesnjam. Praha 1518. Warszawa, Biblioteka Narodowa, Fot.qt. 52.
18 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Bd. 5 Wielkie Ksil(stwo Litewskie. Oprac.
A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa i W. Krajewski, Wrodaw - Kraków 1959, S. 224-230.
V. Vaišnoraš, Baltische Friihdrucke aus heimischen und fremden Offizinen, in: R .. GrojJe - H Wellmann (Hg.), Textarten im Sprachwandel - nach der Erfindung des Buchdrucks (=Sprache- Literatur und Geschichte; Bd. 13), Heidelberg 1996, S. 63- 68.
19 S. H Lieben, Der hebriiische Buchdruck in Prag, in: Die Juden in Prag. Bilder aus ihrer tausendjiihrigen Geschichte. Festgabe der Loge Praga des Ordens B' nai B'rith zum Gedenktage
ihres 25jiihrigen Bestandes, Prag 1927, S. 88- 106.
20 H-J. Kiinast, Chajjim Schwarz und Paulus Aemilius. Jiidisch-hebriiischer Buchdruck in Augsburg (1533- 1544), in: H Schmidt-Glintzer (Hg.), Fordem und Bewahren. Studien zur Europiiischen Kulturgeschichte der friihen Neuzeit. Festschrift anliiBlich des zehnjiihrigen Bestehens der
Dr. Giinther Findel-Stiftung zur Fiirderung der Wissenschaft (=Wolfenbiittler Forschungen; Bd. 70),
Wiesbaden 1996, S. 157-173.
2 1 Polski Slownik Biograficzny, Bd. 9 (1961/1962), S. 362f. Slownik pracowników ksiflzki Polskiej , Warszawa-Lód:i; 1972, S. 324.
22 Encyclopaedia Judaica, Vol. 7 (Fr- Ha), Jerusalem o.J., S. 1189- 1191 .
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Beispiele gegenseitigen Austausches anzufiihren, doch will ich es hierbei belassen und auf die dritte Ebene der Komrnunikation zu sprechen kommen, die
uber die Zusamrnenarbeit hinausgeht.
Der Buchdruck steht- wie ich im folgenden zeigen werde - mit mehreren
Sphiiren der Offentlichkeit, die sich teilweise iiberschneiden, in Beziehung.
Drei Hauptkreise lassen sich in ihrem Einflu13 auf die Druckereiproduktion
bestimrnen, so erstens der Hofund der Adel , zweitens die Kirche, die Universitiit, der Klerus und die Gelehrten, drittens die Stadt und das Biirgertum. Die
offentliche Komrnunikation verbindet sich in der Metropole, wo sich eine
Gemeinschaft durch Gemeinsamkeiten (comrnunitas) bildet. Diese im Entstehen begriffene Offentlichkeit in der Metropole, so meine These, Iei tet sozusagen in die dritte Ebene der Komrnunikation i.iber. Di es ist die der Kooperation, die zu Veriinderungen und Innovation fiihrt. Denn durch die Rezeption
gedruckter Werke - und das ist neu- wird eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, ein Diskurs, gefiihrt, an dem im Unterschied zur mittelalterlichen
Form des Dialogs und der Disputation23 theoretisch alle Gebildeten teilhaben
konnten.
Diese Ebene der Kooperation ist im Einzelfall schwer zu fassen, denn sie
erfordert die genaue Untersuchung der Fachprosa der verschiedensten Richtungen. Bezogen auf den Buchdruck bedeutet dies, da13 es mít dem Nachweis,
welche Biicher sich wo befinden und gedruckt wurden, alleine nicht getan ist.
Dieser ist meistens ein Fingerzeig fiir Beziehungsgeschichte, also die beiden
ersten Ebenen der Kommunikation, aber nicht unbedingt fiir einen wirklichen
Transfer. Gleichzeitig wissen wir heute, da13 das Mittelalter so finster nicht
war wie es das 19. Jahrhundert annahm und das Licht der Erkenntnis nicht
erst durch den Buchdruck und die Renaissance strahlte. In vielen Bereichen
haben bereits die Antike und das Mittelalter die entscheidenden Grundlagen
gelegt. Das Wissen blieb in Handschriften erhalten, fiir deren Veroffentlichung
sich dann die Humanisten stark machten. Noch Iange existierte neben dem
Buchdruck die handschriftliche Buchkultur, so etwa im Universitiitsleben. 24
Prag wurde um 1450 zum entscheidenden Ausgangspunkt fiir die Verbreitung der Schriften des Pariser Professors Johannes Versor in Mitteleuropa.

23

Diese mittelalterliche Kunst wurde durch die Hussiten wiederbelebt. lm Zentrum Prag fanden
"Tumiere der geistlichen Ritterschaft" bis weit ins 16. Jahrhundert statt.A. Molnár, Zur hermeneutischen Problematik des Glaubensdisputs im Hussitentum, in: Studien zum Humanismus, Teil 1,
S. 93- 109, hier S. 95.
24 M Svatoš, Univerzitní kniha před husitstvím a po něm (Bilance dosavadního výzkumu), Documenta Pragensia JO, 1990, S. 119- 130.

200

K. Lambrecht, Buchdruck und Kommunikation- Prag und Krakau

Durch die von bohmischen Studenten aus Paris mitgebrachten Rand- und in
Prag gefertigten Abschriften entsprach man dem Bedarf nach einer Modemisierung der Lehrtexte in Prag, die damit zurn Vorbild fiir die benachbarten
Universitaten avancierten. 25 Die Erfolgsgeschichte einer Handschrift von eher
praktischem Nutzwert zeigt die Adaption eines veterinarmedizinischen Werkes.
Der Stallmeister Friedrichs II., Meister Albrant, schrieb Ende des 13. Jahrhunderts in Neapel unter Einflu13 des arabischen Kulturkreises ein Rol3arzneibuch, das a uf Geheil3 Karls IV. in Prag Anwendung fand und sich von
dort besonders in Ostmitteleuropa verbreitete. 26 1444 beginnt die ůberliefe
rung der tschechischen Handschriften. Obwohl friihe Prager2 7 und Krakauer2 8
Drucke bekannt sind, wurden bis ins 19. Jahrhundert hinein Abschriften benutzt, die mehrere Erganzungen der lokalen Volksmedizin erfahren hatten.
Da13 sogar bohmische Adelige wie Kollonitz, Liechtenstein und Kaunitz eigenhandig Abscbriften hergestellt haben, beweist, dal3 dafiir nicht allein finanzielle
Griinde ausschlaggebend waren und unterstreicht das offensichtliche Interesse
an einem Transfer der darin enthaltenen tiermedizinischen Prinzipien.
Nach dieser eher kursorischen Illustrierung der potentiell innovativen dritten
Ebene der Kommunikation sol! es im folgenden um die unterschiedliche Funktion von Kommunikation und Óffentlichkeit in Prag und Krakau auf eben
dieser Ebene gehen. Am leichtesten fal3bar ist dies im friihen landessprachlichen Druck, der teils aufHandschriften, teils aufNeuiibersetzungen beruhte.
Die Entwicklung der Volkssprache wirkte dabei eher fcirdemd auf die regionale ldentitat, das Latein war dagegen eher auf die iiberregionale Kommunikation ausgerichtet und blieb Sprache der Wissenschaft. Durch die ůberset
zungen in die Landessprache, die immer eine Auseinandersetzung mit dem

25 F. Šmahel, Prolegomena zum Prager Universalienstreit: Zwischenbilanz einer Quellenanalyse, in: The Universities in the Late Middle Ages. Hg. v. J. Ijsewijn - J. Paquet (=Mediavalia
Lovaniensia, Series I, Studia 6), Leuven 1978, S. 242- 255, S. 254; Ders., Paris und Prag um
1450. Johan nes Yersor und seine biihmischen Schiiler, Studia Zródloznawcze 25, 1980, S. 65- 77.
26 G. Eis, Meister Albrants RoJ3arzneibuch im deutschen Osten, Reichenberg 1939, 2. A uf. (=Documenta Hippologica) Hildesheim - New York 1977; Ders. Medizinische Fachprosa des s paten
Mittelalters und der friihen Neuzeit (=Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur;
Bd. 48), Amsterdam 1982, S. 164-166.
27 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl. II
(Tisky z let 1501 - 1800), red. Z. V Tobolka. Seit 1950 unter Mitarbeit, seit 1956 red. F Horák,
Praha 1939- 1965 , Nr. 113ff.
28 Die Úbersetzung (1532 bei Florian Ungler gedruckt) fertigte vermutlich Biemat von Lublin,
der nachweislicb mit tschechischen Drucken von Konáč gearbeitet hatte, also kam miiglicherweise
aucb hier die Anregung durch einen tschechischen Druck. Polen im Zeitalter der Jagiellonen.
Ausstellungskatalog, Schallaburg 1986, Nr. 465 , S. 455 .
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Text bedeuten und auch gleichzeitig Bearbeitungen sind- ein Beispiel ware
die geschonte Ůbersetzung von Enea Silvio Piccolominis Bohmischer Chronik29- findet ein Schritt in Richtung 6ffentliche Diskussion statt. Dabei kam
es auf den Inhalt an, die Druckqualitat und Ausstattung war eher geringerer
Qualiilit. Die bohmischen Humanisten widmeten den iiberwiegenden Teil ihrer
literarischen Tatigkeit dem Ůbersetzen von deutschen und lateinischen Tex ten,
da sie friih das Tschechische fur literaturfahig hielten. 30 A uch in den ersten
drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts war die gesamte Buchproduktion in
Bohmen bis aufwenige Ausnahmen tschechisch, erst seit den vierziger Jahren
erscheinen im wichtigsten Druckort des Konigreiches, Prag systematisch lateinische Drucke, seit Ende der fiinfziger deutsche. 31 Eine Auswertung des fiinfbandigen Leitfadens, des Rukověť 32 der bohmischen Humanisten, die bis 1550
lateinischsprachig publizierten, ergab eine Anzahl von rund 60 Personen, von
denen 27 im weitesten Umfeld Prag zuzuordnen sind. Von diesen waren lediglich 6 vor 1540 tatig. Di es bestatigt einmal mehr die Existenz von zwei humanistischen Kreisen, von denen der eine die Prager Universitat als sein Zentrum
ansah, wahrend dem um 1500 vorherrschenden "Wander- und Burgenhumanismus"33 der Zusammenhalt mit den Institutionen Kirche, Universitat und
Hofnoch fehlte. Seine Autoren publizierten hauptsachlich auBerhalb Bohmens
und Mahrens, vor allem in Wien.
Daneben gab es jedoch den Bereich der tschechischen Literatur, der auf
andere Weise den Geist der Renaissance aufnahm, namlich in dem die Exklusiviilit der wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgebrochen und versucht wurde,
29 H. Rothe, Enea Silvio de' Piccolomini uber Bohmen, in: H.-B. Harder- H. Rothe (Hg.) . Studien zum Humanismus in den bohmischen Liindem. Teil III : Die Bedeutung der humanistischen
Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der bohmischen Liinder bis zur Zeit Balbíns, Koln - Weimar - Wien 1993, S. l41 - 156.
30 Bezeichnend ist hierfiir die Aussage von M. Victorinus von Všehrd (- 1520), genannt Comelius,
zitiert beiJ Martínek, Die Eínstellung der bohmischen Humanisten zu den Nationalsprachen, in:
Studien zum Humanismus, Teil 1, S. 291- 302, hier S. 294.
31 Das erste deutsche Buch erschien 1525. A. Baďurová - M. Bohatcová- J Hejnic, Frekvence
tištěné literatury 16. století v Čechách i na Moravě, Foliahistorica Bohemica ll , 1987, S. 321-342;
M. Bohatcová, Das Verhiiltnis der tschechischen und fremdsprachigen Drucke in Bohmen und
Miihren vom 15. Jahrhundert bis zum Jahre 1621 , in: Gutenberg-Jahrbuch 1988, S. 108- 116;
V. Bok, Zum deutschsprachigen Buchdruck des 16. Jahrhunderts in den bohmischen Liindem, in:
Studien zum Humanismus, Teil I, S. 243- 259.
32 Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě [Enchiridion renatae poesis Latinae
in Bohemia et Moraviae cultae], begr. v. A. Truhlář - K. Hrdina, fortges. v. J. Hejnic- J Martínek,
Bd. 1- 5, Praha 1966- 1982.
33 Mehrfach bei H.-B. Harder, etwa in: Zentren des Humanismus in Bohmen und Miihren, in:
Studien zum Humanismus, Teill , S. 21 - 38.

202

K. Lambrecht, Buchdruck und Kommunikation- Prag und Krakau

diese einem breiteren, insbesondere biirgerlichen Publikum, vor allem in Prag
niiher zu bringen.34 Eine bewuBte Úbertragung antiker Stotfe im Geiste humanistischer Prinzipien liif3t sich nun, am Ende des 15. Jahrhunderts, feststellen. 35
Einer der ersten bekannten Úbersetzer im humanistischen Sinne war der
bohmische Landadelige Gregor Hrubý von Jelení (Řehoř Hrubý z Jelení, um
1460-1513), dessen Úbertragung vom "Lob der Torheit" des Erasmus bereits
1511 in Prag erschien. 36 Dank dem Wirken Gregors weitete sich der Kreis der
Leser und Korrespondenten des Erasmus in Bohmen aus. 37 Deutsch erschienene Werke waren dagegen auch an die Otfentlichkeit im Romischen Reich
gerichtet, forderten nachdriicklich zum Gehorsam gegeniiber der Obrigkeit,
besonders gegeni.iber dem Kaiser auf und sollten die Prinzipien der Politik
F erdinands propagieren. 38
Wiihrend in Prag fast alle Werke ins Tschechische i.ibertragen und erste
Úbersetzungen aus dem Polnischen, Griechischen und Deutschen erstellt
wurden, zeichnete sich Krakau vor allem durch den Druck von Fremdsprachen aus, die gleichsam die ethnische Pluralitiit der Stadt widerspiegelten.
Bereits 1491 entstanden, wie oben ausgefiihrt, zum ersten Mal kyrillische
Biicher. Hier erschien 1527 das erste ungarische gedruckte Buch. 39 Krakau
entwickelte sich zum Zentrum des ungarischen Buchdrucks in der ersten Hiilfte
des 16. Jahrhunderts. 40 Das erste polnische Buch erschien 1513; in Krakau
wurden auch das erste griechische und hebriiische Buch in Polen gedruckt.
Beide Zentren traten gleichzeitig durch den Druck mehrsprachiger Werke
34

E. Petrů, Informationsexplosion des 16. Jahrhunderts, in: Studien zum Humanismus, Teill.
F Šmahel, Die Anfánge des Humanismus in Biihmen, in: W Eberhard - A. A. Strnad (Hg.),
Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformation, Kiiln - Weimar - Wien
1996, S. 189-214, hier S. 200.
36 E. Pražak, Místo Řehoře Hrubého ve vývoj i českého humanismu, Česká literatura 9, 1961,
S. 29-28.
37 J. Hejnic, Erasmus Rotterdamský a české země v druhém desetiletí 16. století, Listy filologické
109, 1986, S. 214-221.
38 V. Bok, Zum deutschsprachigen Buchdruck des 16. Jahrhunderts, S. 247.
39 Bei Vietor erschien 1533 die Ůbersetzung der Briefe des Apostels Paulus von Benediktus
Komjáthy. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungam 1458-1541. Ausstellungskatalog,
Schallaburg 1982, S. 721.
40 In den drei Druckereien in Krakau in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts sind 62 mit Ungam verkniipfte Werke entstanden. Der Drucker Vietor brachte bis zu seinem Tode ( 1546) mehr
ungarische Biicher heraus als die ungarischen und auslandischen Druckereien. Gerade protestantische Literatur wurde verlegt. Zwecks Veriiffentlichung ihrer Werke und zur Vervollkommnung
der Buchdruckerkenntnisse begaben sich viele Gelehrte, wie zum Beispiel der Siebenbiirger Johannes Honter, nach Krakau. Der Reformator von Bartfeld, Leonard Stiickel, kaufte seine Biicher
bei Martinus Siebeneicher in Krakau ein, der hauptsachlich mit Ungarn handelte.
35
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hervor, innerhalb derer die Vokabularien eine bedeutsame Stellung einnahmen
und deren haufige Auflagen den Bedarf an der Beherrschung von Fremdsprachen beweisen, die die Basis fur die gegenseitige Verstiindigung bedeuteten. In
Bohrnen erschienen auffallig viele zweisprachige Werke, die gezielt auf die
Bediirfnisse der Biirger und Kaufleute ausgerichtet waren und praktischen Nutzen hatten, wie das deutsch-tschechische Konversationshandbuch von Ondřej
Klatovský von Dalmanhorst. 41 Es erlebte wie das Vokabulariums (lat. -tsch.-dt.)
von Peter Codicillus bis 1618 zehn Auflagen. 42 Prag bildete im 16. Jahrhundert
das Zentrum fur die wechselseitigen ůbersetzungen und Parallelausgaben von
Fach- und Gebrauchsliteratur, aber auch zunehrnend der Flugschriftenpublizistik.43
A uch im Ausland wurden die Vokabularien gedruckt, so etwa das viersprachige LexikonLexicum symphonum quo quatvor lingua von Sigmund Hrubý
z Jelení bei Froben in Base!, allerdings ohne die diakritischen Zeichen des
Tschechischen. 44 Dies waren dann aber die eher philologisch ausgerichteten
Werke, so wie sie auch in Krakau oder Wien gedruckt wurden. Der Krakauer
Drucker Vietor legte wiihrend seiner fast zehnjiihrigen Tiitigkeit in Wien 1513
ein Dictionarius trium linguarum Latinae, Teutonice, Boemice a uf. 45
Erstaunlich ist, daB der Bedarf an tschechischen Drucken so groB war oder
die bohmischen Druckkapazitiiten so gering, daB man in dieser Sprache auch
im Ausland, vor allem in Niimberg und Wittenberg Drucken lieB. Ein Grund
mag die Umgehung der bestehenden Zensurbestimmungen gewesen sein. 46
So entstanden in Niirnberg 1504- 1508 elftschechische Drucke. 47 Hier wirkte
Knijžka w Cžeském a Německém Jazyku složená I Kterak by Cžech Německy a Němec Cžesky
I psáti y mluwiti I učiti se m ěl - Ein Biichlein in Behemischer und Deutscher Sprach I wie ein
Behem D eutsch I dej3gleichen ein Deutschen Behemisch lesen I schreiben und reden I /ernen sol.
V gl. M. Bohatcová, Česko-německá konversace pro kupce . K počátkům tištěných učebnic I 1531 ,
1540, Sborník Národniho Musea v Praze, řada C - Literární historie 21, 1976, Nr. 3, S. 117- 158;
Knihop is, Nr. 6068- 6084, Nr. 3938-3949.
42 Nacb J Janáček, České děj iny 1526- 1547. Doba předbělohorská, Bd. I, Teil l und 2, Praha
1971 und 1984.
43 V Bok, Zum deutschsprachigen Buchdruck des 16. Jahrbunderts, S. 258.
44 Knihopis, Nr. 404.
45 Zusammen mit Singrenius. Knihopis, Nr. 1902, Verzeichnjs beiH. Bu/ha k, Wiedenska oficymi
Hieronima Wietora. Materia!y do dziejów zasobu typograficznego oraz bibiliografii druków z lat
1510- 1518, in: Z badaó nad dawn<t ksi<t:lk<t. Studia ofiarowane Professor Alodii Kaweckiej Gryczowej w 85 lecie urodzin (=Praca dzialu zbiorów specialnych Biblioteki Narodowej; Bd. I).
Bd. I u. 2, Warszawa 1991 - 1993 , S. 297-431 , Nr. 80.
46 J. Bujnoch, Bucbdruckkunst; in: Renaissance in Bobmen. Hg. v. F Seibt. Mit Beitriigen von
B. Borgesa-Kornmundová u. A., Miinchen 1985, S. 340- 373, hier S. 365.
47 F Spina, Tschechiscber Buchdruck in Niimberg am Anfang des 16. Jahrhunderts, in: Untersu cbungen und Quellen zur germanischen und romanischen Prulologie, T. II, Sammelband fiir Johann von Keile (=Prager deutsche Studien; Bd. 9), Prag 1908, S. 29- 51.
41
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der Verleger Mantuan, dessen Allsgaben sich an den allerdings bescheidenen
Humanistenkreis seiner Heimat wandten. 48 Das Absatzgebiet der tschechischen
Biicher erstreckte sich auch a uf die polnischen und llngarischen Regionen.
Allch fiir Krakall war Niirnberg ein entscheidender Bezllgspllnkt. Der bekannte Niimberger Drucker Georg Stuchs, der liturgische Werke fiir die Diozesen Prag llnd Olmiitz druckte, arbeitete vermlltlich sogar drei Jahre in Krakall bei Jan Haller. Schon in Niimberg hatte er den Krakaller Gelehrten Jacoblls
de Paradiso (1380-1464) gedruckt. 49 Der Drucker Caspar Hochfeder kam
ebenfalls alls Niimberg nach Krakall. 50 Mehrere Niimberger Drucke von ihm
sind gleichzeitig in Prag nachweisbar. 5 1 Die Niirnberger Weltfurna Koberger
pflegte intensive Beziehungen Zll fast allen Zentren Ostrnitteleuropas. Allch
wenn nicht feststeht, ob in Wien und Ofen, Breslall oder Krakall feste Faktoreien existierten, so dienten jedenfalls alle diese Orte Kobergers Dienem Zll
liingeren Allfenthalten.52 AuJ3erdem sind seine Drucke in groJ3er Anzahl nachZllweisen.
Der GroJ3teil der im Allsland gedrllckten Polonica der lnkunabelzeit bildeten jedoch VerOffentlichungen von delltlich traditionell-mittelalterlichem
Charakter, die vor allem in Leipzig und Stral3burg gedruckt wurden. In Italien
galten sie bereits als veraltet. Dort erschienenjedoch in zwei schnell aufeinanderfolgenden Ausgaben die wissenschaftlich bedeutenden astronomischen
Kommentare Adalberts von Brudzewo (gest. 1495) im Druck. 53
Durch die Reformation verlagerten sich sowohl in Polen wie auch in Bohrnen
die Druckorte, es kam zu einer weiteren Dezentralisierung und Funktionsverteilung. In Polen entwickelte sich Konigsberg zum wichtigsten Druckzentrurn
des Reformationsschriftums, auch wenn in Krakau und anderswo durchaus
48 M . Bohatcová, Die Anfánge der typographischen Zusammenarbeit zwischen Nurnberg und
Bóhmen, in: Gutenberg-Jahrbuch 1976, S. 194-199.
49 Supplement to Hain s Repertorium Bibliographicum or collections towards a new edition of
that work by W A. Copinger. Repr., London 1895- 1902. Mi lano (Hain-Cop.), Nr. 9345.
50 Er druckte in Krakau 34 Drucke. Polonia Typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn
zasobu drukarskiego tloczni polskich XVI stulecia. Red.A . Kawecka Gryczowa. Zeszyt I. Kaspar
Hochfeder (1503- 1505). Tablice 1- 29, Kraków - Wroclaw - Warszawa 1968.
51
A. Podlaha, Catalogus incunabulorum, quae in bib liotheca capituli metropolitani Pragensis
asservantur (=Editiones archivii et bibliothecae S.F. Metropolitani capituli pragensis; Bd. 20),
Pragae 1926, hier S. 15, 17, 80, 85 , 94. Seine zweite Auflage von Boccaccios Chronik Von der
grojJen Liebe des Florio (1500) diente Jan Šmerhovský als Basis seiner tschechischen Úbersetzung. M. Bohatcová, Das gedruckte Buch in Bóhmen vor 1526, S. 20.
52 O. Hase, Die Koberger. Eine Darstellung des buchhiindlerischen Geschiiftsbetriebes in der
Zeit des Úbergangs vom Mittelalter zur Neuze it. 2. Aufl., Leipzig 1885, S. 300.
53 Herbst 1494 und Frtihjahr 1495 bei U. Scinzenzeler in Mailand. T Ulewicz, Die lateinischen
Schriftsteller des polnischen Mittelalters, S. 269.
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Werke Andersgliiubiger herauskamen. In Bohmen iibemahmen traditionell
Niimberg und Wittenberg, die schon die hussitischen Schriften publiziert hatten, weiterhin die Rolle eines Druckortes tschechischer Literatur. Gleichzeitig wurde in Jungbunzlau, Kralitz usw. die Literatur der Bohmischen Briider
aufteilweise allerhochstem qualitativen Niveau gedruckt.
Wiihrend sich die deutschen Druckzentren durch die Herstellung der Werke
polnischer Au toren und tschechischer Literatur auszeichneten, erreichte Italien
eine bedeutende Rolle bei der Buchbeschaffung. Dies bestiitigen auch die
Aufstellungen der Professorenbibliotheken, die sich zuniichst noch aus dem
Ausland mit Literatur versorgten. Ein klassisches Beispiel bietet Nikolaus
Czepel aus Posen (gest. 1518), aus dessen Bibliothek 193 Biicher bekannt
sind, von denen kein einziges in Krakau gedruckt wurde. Allein 92 Biicher
stammten aus Venedig, 85 aus weiteren Orten Ita1iens. Von den 223 bekannten Drucken der Bibliothek des Bibliophilen Johann es Sommerfeld (gest. 1501)
kamen 150 aus Italien, davon die Hiilfte aus Venedig. 54
Als Erkliirungsversuch fiir die Unterschiede zwischen Prag und Krakau
konnte das Beziehungsgeflecht zwischen Kirche, Universitiit, Hofund Stadt
dienen. Die drei Bereiche Kirche, Universitiit und Hofbestimmten die Buchproduktion der Metropole Krakau. Sie waren in Prag natiirlich ebenfalls vorhanden, hatten aber de facto sehr viel weniger EinfluB. Die Buchproduktion in
Prag errullte eher die Bediirfnisse des Adels und des Biirgertums, wie man an
den erhaltenen Bibliotheksverzeichnissen und Testamenten nachweisen kann.
Als Auftraggeber fórderten Prager Biirger den Buchdruck von Beginn an. Vier
vermogende Biirger fanden sich 1488 zusammen, um in einer eigenen Druckerei die Prager Bi bel herauszugeben. 55 Die groBe tschechische Bi bel von 1506
lieBen drei Biirger der Altstadt im Auftrag und auf ihre Kosten in Venedig
herstellen. 56
Einer der wichtigsten Auftraggeber in der Friihzeit des Buchdrucks, die
Kirche, fiel in Prag kaum ins Gewicht. Liturgische Drucke fmden sich nur in
Pilsen, wo sich kurzfristig der Sitz des Erzbistums befand. Einige liturgische
Biicher wurden auch irn Ausland, beispielsweise in Niimberg, gedruckt.

54

A. Lewicka-Kami11.ska, Renesansowy ksi~gozbiór Mikolaja Czepla w Bibliotece Jagiellonskiej
w dawnej kulturze polskiej ; Bd. 7), Wroclaw 1956, S. 26, 28.
55 Der Schéippe Jan Pytlík, der Kaufinann Matěj, der Kramer Jan Severin und der Arzt Jan Bílý
aus Chlumetz, der 1491 in Kontakt zu Konrad Celtes trat. P. Krasnopolski, Prager Drucker bis
1620, in: Gutenberg-Jahrbuch 1927, S. 72- 84, hier S. 75. J. Janáček, Oas alte Prag. Mit Bildem
von JosefEhrn, Leipzig 1980, S. 123; Knibopis, Nr. 2.
56 J. Bujnoch, Buchdruckkunst, S. 366; Knihopis, Nr. 1097.
(=Ksi~ti:ka
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Der Buchdruck als Medium der Reforma ti on ist schon fast sprichwortlich
geworden. Durch die Reformation erhielt das gedruckte Buch eine neue Funkti on, namlich die der meinungsbildenden Mas sen literatur. In Bohmen nutzten
beispielsweise die Bohmischen Briider dieses fortschrittliche Instrument der
Meinungsbildung und stellten es in den Dienst der Reformation. A uch in Krakau fand die konfessionelle Diskussion im gedruckten Schrifttum statt, allerdings seit 1520 durch ZensurmaBnahmen eingeschrankt. 1525 fmdet sich hier
beispielsweise ein Werk des von Luther entsandten Predigers Johann BrieBmaf\_n zusammen mit der Gegenschrift von Tiedemann Giese. 57
Auch ein weiterer wichtiger Auftraggeber, die Universitat, hatte in Prag
nicht die Bedeutung wie in Krakau. GroBer Beliebtheit erfreuten sich zum
Beispiel die Prognostika, gewissermaBen von amtswegen von Professoren der
Astronomie und Astrologie verfaBt- ein Bereich, in dem die Krakauer Universitat Weltruf genoB. Der Prager Professor fiir Astronomie, Vavřinec von
Rokycana, schrieb AderlaBkalender (Minucí) fiir die Jahre 1489, 1491, 1492,
die Kamp in Prag herausgab. Zwei weitere AderlaBkalender der Inkunabelzeit stehen in Beziehung zur Universitat. Einer nennt als Herausgeber den
Magister Mathias von Wilemow, der zweite wurde fiir die Magister gedruckt. 58
Wenig bekannt ist uber die Druckerei des Universitatsprofessors Jan Chocenský
(genannt Berka, gest. 1545), der wohl ab 1540 kleinere Werke fiir den Bedarf
der Studenten herstellte. 59 Auch wenn die Prager Universitat fiir die bohmischen Lander die bedeutendste Bildungsanstalt war 60 und einige Biicher fiir
den Schulgebrauch gedruckt wurden, erreichte sie doch nicht die groBe internationale Bedeutung der Krakauer Universitat, die noch Iange im Buchdruck
nachwirkte. In Krakau wie auch in Wien stehen die Anfange des Buchdrucks
im Zusammenhang mit der Universitat. 61 Die einzige verbliebene Prager
57 P Schwenke. Hans Weinreich und die Anfánge des Buchdrucks in Konigsberg, Altpreul3ische
Monatsschrift 33, 1896, S. 69- 109, hier S. 72.
58 P Krasnopolski, Prager Drucker bis 1620, S. 73.
59 J Volf, Geschichte des Buchdrucks in Bohmen und Miihren, Weimar 1928, S. 46; P Krasnopolski, Prager Drucker bis 1620, S. 78.
60 W W Tomek, Geschichte der Prager Universita!. Zur Feier der funfhundertjiihrigen Griindung
derselben verfal3t, Prag 1849. Nachdruck 1984, S. 149. Hier zu besonders die zahlreichen Arbeiten von F. Šmahel, zuletzt z. B.: F Šmahel, Die Anfánge des Humanismus in Bohmen.
6 1 A uch topographisch bestiitigt sich dies, denn die Buchbiindler liel3en sich in K.rakau vor allem
in der Annengasse und in der Gol~bia nieder. Vgl. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII
wieku, Zeichnung im Anhang. In Prag war neben dem Vladislavsaal auch die Niibe des Karolinums ausschlaggebend. M. Flodr, Die griechische und romiscbe Literatur in tschecbiscben Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance (=Opera Universitatis Purkynianae Brunensis - Facultas Philosophica; Bd. 115), Briinn 1966, S. 68, S. 155, Anm. 182.
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Fak:uWit, die Artistenfak:ultat bestand seit Anfang des 16. Jahrhunderts nur
aus zehn bis elfMitgliedem. Der Wissenschaftsbetrieb verlagerte sich aus der
Universitat heraus. Die Prager Universitat erlebte erst nach den dreilliger Jahren
durch die Generation, die mit Matthaus Collinus 62 in Wittenberg studierte
hatte, einen emeuten Aufschwung.
Dafiir ermoglichte in Prag ein gut ausgebautes Schulwesen Karrieren zwischen der Ausbildung in Schule und Universitat und der Beschaftigung in
diesen beiden Institutionen. Das Bildungsniveau insgesamt erhohte sich, was
sich positiv auf das Leseverhalten der Stadtbi.irger auswirkte. Wahrend in
Krakau und Wien Biicher noch lange fiir eine Kulturelite hergestellt wurden,
erstreckte sich die Prager Produktion auf den lokalen Markt. In Krakau entwickelte sich ebenso wie in Wien vor allem durch die Universitat ein kontinuierlicher Buchdruck und -handel. Auch im Ausland verzeichneten in der
Inkunabe1zeit funf polnische Au toren, Professoren der Krakauer Universitat,
die hochsten Auflagen.63 Die Rezeption ihrer Werke erreichte auch Prag unmittelbar. Fi.ir zwei von ihnen, Matthaus von Krakau und Martinus von Troppau,
genannt Polonus, erfolgte eine unverziigliche Úbersetzung ins Tschechische. 64
Bereits 1502 folgte auch Jan von G1ogaus Úbertragung ins Tschechische. 65
Die von Beneš von Hořovice (gest. 1420) besorgte Úbersetzung derpopularen
Chronik von Martinus Polonus erschien 1488 in Prag. 66
Der dritte Bereich der Grol3auftraggeber, der Hof, entwickelte sich in dieser Zeit erst allmahlich, auch wenn in Krakau mit Jan Haller bereits 1506 der
erste Hofdrucker Po1ens in Erscheinung trat. Hier er1ebte die vor allem durch
den Hof, aber auch durch das Bi.irgertum gefórderte Buchmalerei ihren Glanzpunkt (Beheim-Codex). Auch in Prag ist das parallele Auftreten von Buchdrnek und Handschriftenillumination zu beobachten. 67 Trotzdem druckten die
62

1540 bekam Collinus den 1537 von dem Biirger Johann Franz gestifteten Griechisch-Lehrstuhl.
N ikolaus von Blony (- 1448) in 24 Ausgaben; Jan von Glogau (1445- 1507) in 12 Ausgaben;
Matthias von Krakau (1330- 1410) in vielleicht 17 Ausgaben; Jacobus von Paradiso (1380- 1464)
in mindestens 22 Ausgaben; Martinus Polonus (-1279) in mindestens 21 Ausgaben. T. Ulewicz,
Die lateinischen Schriftsteller des polnischen Mittelalters.
64 Bibliografia Literatury Polskiej (Nowy Korbut), Bd. I- III: Pisrniennictwo staropo lskie.
Hg. v. R. Pollack, Warschau 1963- 1965 , hier II, S. 409, 504.
65 Knihopis, Nr. 3577.
66 Knihopis českos lovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl I. Prvotisky, Praha 1925, S. 30- 31, Nr. 22.
67 J Pešek, Prag auf dem Weg zur kaiserlichen Residenz, in: Metropolen im Wandel - Zentralitiit
in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Hg. v. E. Engel - K. Lambrecht H. Nogossek. Berl in 1995, S. 213- 223 , hier S. 222, der dies allerdings als ein "bóhrnisches Spezifikum" bezeichnet.
63
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Krakauer Drucker sehr viel Werke, die mit dem kulturellen Hofleben im Zusammenhang standen, wie die Gelegenheitsschriften, Reden verschiedenster
Art und Berichte uber den Wiener Fiirstentag, wahrend in Prag das offizielle
Schrifttum iiberwog. Bereits 1492 versuchte man sich mit dem Druck der
Landespolizeiordnung und 1500 mit der Landesverfassung auf dem Gebiet
der Kodifikation. Seit den dreii3iger Jahren bemiihte sich Ferdinand 1., den
Buchdruck in Prag zu konzentrieren. Bartoloměj Netolický erlangte die konigliche Aufmerksamkeit durch die Bilder von Ferdinands Einzug in Prag und
seiner und Konigin Annas Kronung. Nachdem er zurn katholischen Glauben
iibergetreten war, erhielt er 1541 den Status des privilegierten Hofbuchdruckers. 68 N ach 154 7 verbot Ferdinand den Buchdruck in Bohmen, lediglich
se in Prager Hofdruckers konnte weiter produzieren.
In Prag konzentrierte sich nicht nur der gr6I3te Teil der tschechischen Buchdruckeruntemehmen, es war auch Mittelpunkt des Buchhandels. 69 Die úbersetzungen von eher popularer Unterhaltungsliteratur, aber auch von Sachliteratur jener Zeit unterstreichen die Bedeutung des bohmischen Marktes, der
zum groi3en Teil von Prag aus gesteuert wurde. Wichtig blieb daneben die
Buchbeschaffung aus Italien, dessen Buchproduktion noch fast bis zurn Ende
des 16. Jahrhunderts dominierte, wie Untersuchungen von Professorenbibliotheken beweisen. Die Metropole Prag iibemahm die Vermittlung zwischen
den regionalen Buchhandelszentren, die einen engen I okalen Charakter hatten.
Prag unterhielt auch als einzige Stadt Verbindungen mit auslandischen Unternehmen. 70 Hier wie auch anderswo waren die Buchdrucker zunachst auch
ihre eigenen Verleger und Handler, bis sich die Berufe immer weiter spezialisierten. Die Spezialisten, zum Beispiel die ausgesprochenen Buchhandler und
Verleger, sind fast nur in den Metropolen Prag und Krakau zu finden. Zugleich boten die beiden Zentren neben dem Spezialistentum g1eichzeitig die
Moglichkeit, mehrere Ebenen der Óffentlichkeit zu nutzen und zu verbinden,
so etwa bei Jan HaUer, der 1491 das Biirgerrecht in Krakau erwarb. Zunachst
hatte er Privilegien der Geistlichkeit1 1 erhalten und 1505 das erste Mal ein
68 J

Volf, Geschichte des Buchdrucks in Biihmen und Miihren, S. 40.
M . Flodr, Die griechische und riimische Literatur, S. 67.
70 Beispiele beiF Kapp - J Goldfriedrich, Geschichte des deutschen Buchhandels I- IV, Leipzig
1886 bis 1903. Bd. l , S. 100 u . 150 uber Filiale des Kolner Buchiindlers Hittorp 1518- 1524 in
Prag, S. ! 50 Leipziger Verbindungen mit Prag, S. 302 uber Buchhandel in Prag 1509, S. 758 uber
Buchhiindler in Prag; J Volf, Geschichte des Buchdrucks in Biihmen und Miihren, S. 70. Den
regionalen Handel der einheimischen Produktion iibemahmen vielfach Buchdrucker und Buchbinder, wiihrend ausgesprochene Buchhiindler nur in Prag zu finden sind.
7 1 J. Ptasnik, Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum, Nr. 109, ll!, 117, 125.
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Konigliches Privileg. 72 Neben einer Befreiung von jeglichen Steuern, sogar
von der Getriinkesteuer, genoB er als weiteren Vorzug die Unterstellung unter
die konigliche anstatt der stiidtischen Jurisdiktion. Gleichzeitig war er als einer
der bedeutenden Unternehrner, - er besaB auch eine groBe Papiermuhle - im
Patriziat integriert: 1508 avancierte er zum Ratsherr und einer seiner Sohne
wurde Stadtschreiber.
Der Prager Drucker Mikuláš Konáč ubersetzte und schrieb sogar selbst. 73 Bei
ihm erschienen humanistische Werke wie die Bohmische Chronik von Enea Silvio74 ,
Bearbeitungen antiker Werke, fiir die sich in der Hauptstadt am ehesten ein Markt
fand. Er polemisierte rnit den bohmischen Brodem und den Lutheranern (Dialogus, v kterémž Čech s Pikhartem zozmlauvá, 15JJ1 5) . AuBerdem ubersetzte er
denBericht Cuspinians vom Wiener Furstentag 1515 (Sjezd císařské velebnosti
ve Vídni 76), der sich auch in Krakau in vie1en Drucken niederschlug. Ein weiteres Beispiel fiir Versuche, Dialoge auf gedrucktem Wege zu fiihren, bieten die
Diskussionen zwischen Andrzej Frycz Modrzewski und Jan Horák in Prag_7 7
Zum AbschluB mochte ich noch einmal die Eigenstiindigkeit der Kommunikationsnetze der beiden Metropolen Prag und Krakau betonen, die unterschiedliche Bediirfnisse erfullten. Auch wenn beide Stiidte Kommunikationszentren
fiir ihre Liinder waren, 1ag in Bohrnen eine stiirkere Regionalisierung durch
Multikonfessionalitiit und damit ein kleinschrittigeres Kommunikationsnetz vor
als in Polen, wo Krakau aufgrund der funktionierenden Ebenen von Kirche, Hof
und Universitiit bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts als Druckzentrum mit der
groBeren internationalen Reichweite gelten kann. Áhnlich wie Augsburg, das
Zentrum des deutschsprachigen Friihdrucks 78 , trat Prag darnit weniger als Geburtsstiitte neuer Ideen und wissenschaftlicher Spitzenleistungen hervor, denn
als Verrnittlerin von Informationen und Wissen an stiidtische Bevolkerungsschichten, denen dieser Zugang bis dahin weitgehend verschlossen blieb.
72

Ebd., Nr. 105.
M Kopecký, Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova. Příspěvky k poznání české literatury
v období renesance (=Opera Universitatis Purkynianae Brunensis Fakultas Philosophica; Bd. 74),
Praha 1962, S. 188.
74 lm Auftrag der Boskowitz durch Huska von Ungarisch-Brod im Jahre 1487. O. Schiirer, Prag.
Kultur - Kunst - Geschichte. Fiinfte Aufl., Miinchen 1943, S. 126.
75 Knihopis, Nr. 4273.
76 Knihopis, Nr. 1666.
77
A. Měšťan , Kilka uwag o pobycie A . Frycza Modrzewskiego w Pradze, in: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1961, S. 231 - 233 ;Ders., Das Wirken des tschechischen Humanisten Jan Horák
in Deutschland, in: Studien zum Humanismus, Teil I, S. 131 - 139, hier S. 136f.
78 Zu diesem Ergebnis kommt neuerdings H.-J. Kiinast, "Getruckt zu Augspurg". Buchdruck
und Buchhandel zw ischen 1468 und 1555 (=Studia Augustana; Bd. 8), Tiibingen 1997.
73
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OBZOR ZEMĚPISNÉ LITERATURY NA NOVÉM MĚSTĚ
PRAŽSKÉM V 16. A 17. STOLETÍ

Otázka zeměpisné informovanosti pražských měšťanů raného novověku
nás staví před problém pramenné základny pro výzkum takové problematiky.
Možných přístupů existuje jistě celá řada: je možno vyhodnocovat okruh obchodních či korespondenčních kontaktů, tak jak se jejich stopy alespoň sporadicky zachovaly v městských knihách a kopiářích korespondence, je možno
uvažovat o studijních cestách měšťanské mládeže, v 16. století již běžně putující po latinských školách i univerzitách celé střední Evropy, a konečně je
možno zpracovat okruh zpráv o cizích zemích v klíčových a hojně čtených
kompendiích či letácích s dobovým zpravodajstvím oné doby. Pro náš příspě
vek jsme - v návaznosti na soustavný výzkum soupisů pražských měšťan
ských raně novověkých knihoven - vybrali sondu do inventářů privátních
biblioték novoměstských měšťanů od počátku osmdesátých let 16. století do
konce 17. století, přičemž stranou jsme ponechali výjimečné nálezy rukopisné
produkce, která svým zaměřením teoreticky také zapadala do sledovaného
tématu (tj. Stammbuchů 1 ) .
Proč právě Nové Město pražské? Badatelský zájem se dosud namnoze soustředil na sousední "exkluzivnější" staroměstskou aglomeraci. Nové Město ,
ohodnocené jako lokalita méně významná, bylo tak logicky odsunováno do
pozadí. Toto podcenění vycházelo především z prezentace jeho ekonomicko1 Tento druh rukopisné literatury, spojovaný především s vrstvou šlechty a jejím životním
stylem, se ostatně na Novém Městě pražském objevil pouze dvakrát, a to v početně nejrozsáhlejší
knihovně apelačního rady Viléma Rajmunda de Bois (Archiv města Prahy - dále jen AMP, rkp.
1195, f. 26a- 26o) - tam se ovšem jednalo o známý titul bavorsko-falckého Stammbuchu, jehož
autor Wigulejus Rund si uvedený termín vypůjčil pro své historické dílo - a poněkud překvapivě
i v pozůstalosti plavce Adama Řečanského (AMP, rkp. 1214, f. 229a- 239b ), jejíž součástí byla
i průměrná knihovna o osmi svazcích. Blíže srov. především J-U. Fechtner, Stammbi.icher als
kulturhistorische Quellen, in: Wolfenbi.itteler Forschungen, Bd. ll, Wiesbaden 1981.
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-sociálního charakteru, tj. jeho charakteru řemeslnického města, typického
zástupce skupiny královských měst. Naše výzkumy i poznatky z novější literatury jasně prokazují, že Nové Město se z hlediska společensko-ekonomického
zařadilo po bok Starého Města pražského, které jediné pro ně představovalo
v 17. století v rámci zemí Koruny české srovnatelný celek. 2 Pro další podobné
lokality by případný badatel musel už sáhnout do zahraničí, např. k významnějším německým rezidenčním městům, která mohla celku měst pražských,
udržujících si statut zemského centra, konvenovat hospodářským a společen
ským potenciálem.
V našem výzkumu jsme si položili otázku, jakou zeměpisnou literaturu
české i zahraniční provenience tehdy novoměstští měšťané vlastnili a podle
všeho i četli a zda a jakým způsobem se proměňoval její repertoár a obzor. 3
Jsme si vědomi toho, že náš pramen nám do měšťanských knihoven umožní jen nahlédnout- jedna důležitá kniha inventářů pro bohatou jindřišskou
čtvrť po roce 1610 se nedochovala, soupisy jsou namnoze sumární a ani
v podrobných rozpisech není pak nejednou možno podchycenou knihu blíže
identifikovat. Musíme počítat i s tím, že se dochovaly spíše záznamy o velkých a drahých svazcích než o drobných knížkách, které inventarizačním komisím začasto nestály za individuální záznam. A přece - tak jako v mnoha
jiných odvětvích literatury- podávají i tyto specificky dílčí zprávy zajímavé
historické svědectví.
Při všech omezeních, daných charakterem zkoumaného pramene, musíme
přijmout ještě jedno husté síto pro vytřídění sledovaných děl: rozhodli jsme
se evidovat jen "vyloženě" zeměpisnou literaturu. Rezignovali jsme tedy na

Srov. aktuálně J. Mendelová, Rada Nového Města pražského v letech 1600-1650, Pražský
sborník historický (dá le PSH) 29, 1996, s. 59- 106, nebo O. Fejtová, Příspěvek k sociá lně-ekono
mické charakteristice Nového Města pražského v 17. století - Domovní majetek jako výraz sociálně-ekonomické h o potenciálu města, Documenta Pragensia 17, 1998, s. 171- 183.
3 Srov. Z. Hojda - V Vinas , Cesty a cestovatelé v raném novověku . Katalog výstavy, L i toměřice
1994, s. 53- 62. Zmíněný titul zahrnuje u nás zatím nejpodrobnější soupis literatury i k tematice
zeměpisné. Z dalších významných bohemikálních titulů: J. Kunský, Čeští cestovatelé, I. , Praha
1961; Z. Tichá, Jak staří Čechové poznávali svět, Praha 1984; S. Binková - J. Polišenský (vyd.),
Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989; O. Kašpar, Literatura o Novém světě v měšťanských knihovnách druhé poloviny 16. a počátku 17. století, in:
Strahovská knihovna 18/ 19, 1983/ 1984, s. I 05- 116; týž, Obraz Latinské Ameriky v českém prostředí v 16. a na počátku 17. sto letí, Sborník hi storický 30, 1984, s. 121- 144; týž- J. Pešek,
Zprávy o Novém světě v knihovnách pražských měšťanů předbělohorského období, PSH 21,
1988, s. 5- 14; H.-B. Harder - H. Rothe, Studien zum Humanismus in den bohmischen Liindem,
III., Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der
bohmischen Liinder bis zur Zeit Balbins, Koln - Weimar - Wien 1993.
2
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velký okruh knih, které byly věnovány nějaké jiné tematice- dějepisné, pří 
rodovědné, náboženské, politické aj . - a které přece soustavným vztahováním prezentované látky ke konkrétním geografickým oblastem či útvarům
nutně rozšiřovaly a konkretizovaly zeměpisné povědomí měšťanských čtenářů.
Toto omezení je o to problematičtější , že "škatulkování" literárních děl podle
dnešního třídění může být v diametrálním rozporu s tím, jak tu kterou knihu
četli, vnímali a vykládali čtenáři 16. či 17. století. Klasická díla např . antické
literatury - právnického nebo dějepisného obsahu -mohla tak být do jisté
míry chápána i jako přiblížení nebo zviditelnění míst a zemí ve středomořské
oblasti. Obdobně rozšiřovala část náboženské, k bibli vázané literatury znalosti o geografické tváři Středního východu.
Jednoznačně nejtěžší je však diferenciace dějepisné a geografické literatury.
Kosmografická kompendia měla mnohdy silně rozvinutý dějepisný aspekt
a na druhé straně dějepisná díla (a ovšem i část aktuálně politických prací),
vydávaná z aktuálního, vojenskopolitického popudu (Kronika Moskevská,
Kronika turecká), sloužila především k pochopení charakteristik mocenských
subjektů soudobých vojenských a politických dějů - včetně jejich bližší geografické specifikace. Značná část dějepisné a geografické produkce pak byla
prvoplánově chápána jako četba beletristická. Pokusili jsme se proto provést
v historické literatuře alespoň dílčí rešerši tohoto typu.
V řadě novoměstských inventářů od roku 1576 do konce 17. století jsme
nalezli celkem 375 knižních celků od jednotlivin až po výjimečně mohutné
knihovny, obsahující až několik set svazků . 4 V 68 knihovnách, tedy takřka
v pětině, byla pak zaznamenána díla, která patří do našeho výzkumu. Jen osm
z majitelů těchto děl je možné zařadit do skupiny tzv. městské inteligence,
ostatní pocházeli z běžného řemeslnického prostředí města. Geografická díla
se v knihovnách objevovala většinou v jednom, maximálně dvou kusech, a to
bez ohledu na celkový rozsah knihoven. Tak jako u vší "světské" (tj . např .
historické, právní, přírodovědné nebo lékařské) literatury máme na zjištění
zeměpisných knih větší naději zejména ve středních a velkých knihovnách
(obsahujících 4--20, případně 21 - 100 titulů) . Majitelé jednotlivin a malých
souborů, mezi nimiž jsme nalezli i pět žen, měli doma sice především náboženskou, útěšnou nebo moralistní literaturu, a přece se i v jejich knihovnič
kách relativně často objevovaly zejména kosmografie. Svědčí to o jejich velké čtenářské oblibě , které odpovídal i rozsah dobové tiskařské produkce těchto
děl , především v zahraničí.

4

Viz AMP,rkp. 1208- 12 16, 1195- 1196.
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Procházíme-li chronologicky uspořádanou řadu novoměstských knihoven
s námi sledovanou literaturou, vidíme, že běží v solidní kontinuitě od roku
1583 až do roku 1622; v každém desetiletí se objevilo 5- 7 pozůstalostních
inventářů s knihovnami se zeměpisnými díly. Poněkud větší koncentraci nacházíme v letech 1620-1622, snad v souvislosti s vlnou úmrtí po skončení
českého povstání a po vydrancování Prahy císařskou armádou. Pak kontinuální výskyt nadlouho končí. Dva inventáře s jednotlivinami zeměpisného charakteru máme k letům 1625 a 1639 a jeden k roku 1635. Poté se na Novém
Městě objevuje prvá knihovna se zeměpisným dílem až roku 1657, kdy
v pozůstalosti plavce Adama Říčanského, v nevelkém souboru osmi knih, stál
i starý cestopis Kryštofa Haranta z Po lžic o Putování do svaté země z počátku
17. století ( 1608). 5
Od šedesátých let běží pak již opět kontinuální řada knihoven s pracemi
zeměpisné povahy až do roku 1686. Novoměstské knihovní inventáře závěru
století tuto literaturu kupodivu již opět neobsahují. Největší koncentrace knihoven s námi sledovanou literaturou se přitom ukázala právě v osmdesátých
letech 16. století, kdy byly práce zeměpisné povahy, a to nejednou několik děl
zároveň, zaznamenány v celkem deseti případech. Jednalo se samozřejmě
převážně o kosmografie, dostupné tehdy již tři desítky let v českém jazyce,
ale především přístupné již minimálně v 18 německých a 6latinských edicích
z produkce frankfurtských, londýnských, ale především basilejských tiskáren. 6
Materiál se nám tak v podstatě rozdělil na dva semknuté, časově určené
soubory: 1583-1625 a 1657-1686. Je logické- a ještě bude podrobněji ukázáno-, že v prvním období v knihovnách dominuje především klasická produkce českých a německých tiskařských oficín 16. století, poměrně nepočetně
rozhojněná dalšími zahraničními pracemi cestopisné, historicko-politicko-geografické a kosmografické literatury. Je zajímavé, že i knihovny z padesátých až osmdesátých let 17. století opět obsahují velký korpus především kosmografické literatury 16. století, a to navzdory skutečnosti, že se po třicet let
prakticky neobjevovala v knihovních inventářích a že v průběhu třicetileté
války v důsledku válečných katastrof, emigrace i epidemií prakticky zanikla
kontinuita značné části novoměstských měšťanských rodin. (Možná tedy šlo

Srov. Kryštof Harant z Po lžic a Bezdružic, Putování aneb cesta z Království Českého do Města
Benátek: Odtud po Moři do Země Svaté, země Judské a dále do Egypta . .. , Staré Město Pražské,
Danyel Adam z Veleslavína, 1608, in: Z. Tobolka , Knihopis českých a slovenských tisků. Díl2,
část 3, Praha 1941 , č . 2903 (dále jen Knihopis).
6 Viz Bayerische Staatsbibliothek (dále jen BSB), Alphabetischer Katalog 1501 - 1840, Miinchen - London - New York - Paris, sv. 29, s. 131 - 133.
5
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o svazky, které si noví přistěhovalci přinesli do Prahy s sebou z venkovských
měst, nebo tu své vykonal knižní trh, opět naplno rozběhnutý po skončení
války.) Knihovny druhé poloviny 17. století starý repertoár rozšířily- ovšem
především z německých importů, protože domácí produkce tento typ literatury povážlivě zanedbávala. Největší "inovací" byly patrně atlasy, vyskytující
se v pozůstalostních soupisech ovšem až od šedesátých let 17. století. (Výslovně lze určit jeden až dva výskyty Merkatorova Atlasu minor a dva kusy
Honterova školního atlasu Rudimenta cosmographica - toho ovšem patrně
zakoupeného z domácí produkce Schumanovy z roku 1595, která se o téměř
půl století zpozdila za zahraniční) . 7
Kontinuita existence staré, namnoze více než stoleté zeměpisné literatury
v měšťanských knihovnách nás nesmí udivit: Výzkumy Jiřího Pokorného založené na tomtéž pražském inventárním materiálu, s jakým pracujeme my,
prokázaly pro 18. století, že ještě v této době představovala v některých 
přednostně , ale ne jenom "světských" - literárních oborech předbělohorská
produkce až třetinu zjištěných knih.8 Z námi sledované literatury přetrvaly
v knihovnách z této starší produkce především nejrozšířenější tituly 16. a 17.
století, tj. Miinsterova Kosmografie a Biintingovo Itinerarium Sacrae Scripturae. Zdá se tedy, že je třeba potvrdit i výsledky jiných sond do knihovních
inventářů a přijmout závěr, že horizont geografického rozhledu měšťanů doby
rudolfinské i období rekonstrukce po třicetileté válce byl vcelku obdobně určen
obzorem literatury napsané kolem poloviny 16. století, resp. kolem roku 1600.
Tyto práce - zejména kosmografická kompendia a školní příručky, ale i velká
deskriptivní díla typu Civitates orbis terrarum nebo Mercatorovy atlasy - již
zcela přirozeně vnímaly celek světa ve výměru, který urči l y velké objevitelské plavby a výpravy, resp. jejich geografické zprávy, vydané v 16. století.
V průběhu 17. století se j iž významnější geograficko-noetický pokrok v novoměstských knihovnách neodrazil. Vnímaný svět zůstával v podobě, kterou
nabyl na konci 16. století, snad se jen - díky škole i literatuře - stal o něc<;>
samozřejmější.

Jaký byl tedy horizont tohoto světa? Rozbory čtenářsky nejoblíbenějších
a také nejrozšířenějších děl 16. století - Hájkovy Kroniky české a Veleslavínova Kalendáře historického 9 - již před časem ukázaly, že v ohnisku zájmu

7

Srov. A. L. Humphreys, Staré mapy, Praha 1992, s. 24-25, a Rudimenta Cosmographicorum
Joan. Honteri . .. , libri III., Typ is Schumanians 1595, Knihopis č . 3144.
8 Viz J. Pokorný, Recepce české literatury v Praze v 18. století, PSH 22, 1989, s. 96.
9 Srov. J. Pešek, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547- 1620 (Všední
dny kulturního života), Praha 1993, s. 85n.;J. Pešek - B. Zilynskyj, Vztah k městům a problematika
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českých měšťanů ležely především vlastní Čechy, již o hodně méně vedlejší
země Koruny české, více zato Říše, zejména sousední Sasko, a potom hlavně

jihovýchodní Evropa, trvale zmítaná tureckými válkami. Nizozemí, Francie
a Itálie se u Hájka nevyskytují a též u Veleslavína leží již na periferii zájmu.
Podstatnou roli v zeměpisných úvahách měšťanů hrály pak tradiční dobrodružné cestopisy z poutí na Střední východ: přes Benátky do Palestiny k Božímu hrobu. Obdobně byla podstatná i nábožensko-zeměpisná literatura, navazující na biblickou dějepravu .
Popišme však po pořádku jednotlivé okruhy zeměpisné literatury, zjištěné
výzkumem na Novém Městě .
Klíčovou knihou geografické literatury byla na Novém Městě, obdobně
jako kdekoli jinde v Praze či ve venkovských městech v Čechách, Cosmographia falckého rodáka Sebastiana Miinstera. Dílo vyšlo poprvé v Basileji roku
1544 (těsně po sobě německy a latinsky) a rázem se stalo bestsellerem, vydávaným pak až do roku 1628 v desítkách latinských, německých ale i dalších
národních edic a adaptací. Český převod, zpracovaný Zikmundem z Púchova,
vyšel v roce 1554 v pražské tiskárně Jana Kosořského. Bylo to střízlivější
vydání než originál, ale i tak dosahovalo bezmála devíti set foliových listů ,
s 21 dřevořezovými ilustracemi. Zikmund z Púchova doplnil Miinsterovu knihu
údaji z Weltbuch Sebastiana Francka (Tiibingen 1534) a pro české země pak
vlastním rozšiřujícím textem. Kniha tak zprostředkovávala poměrně rozsáhlé
informace o Evropě i o ostatních kontinentech ve výměru objevitelských cest
zhruba prvé třetiny 16. století. 10
Miinsterových Kosmografií, dílem českého vydání, dílem latinské (méně
již německé) verze, jsme v našem materiálu nalezli 30 kusů. Je to zde jednoznačně největší počet exemplářů jednoho geografického díla. V devadesátých
letech 16. století se též objevuje třikrát Franckova Weltchronik respektive
Weltbuch i jeho Chronica, Zeitbuch 11 spolu s jedním exemplářem Theodora
Zwingera Basse Theatrum vitae humanae (Basel1571 nebo 1586- 1587), foliové vydání Theatrum orbis i Boterovo kompendium v německé verzi pod
názvem Allgemeine historische Beschreibung. 12 Především v sedmdesátých
letech 17. století jsme v materiálu navíc zjistili výše již zmíněné atlasy.
pražských dějin doby jagellonské v Kronice české Václava Hájka z Libočan , PSH 16, 1983 ,
s. 64-66; Z. Beneš, K některým metodologickým otázkám české předbělohorské historiografie,
AUC - Phil. et hist. 5, 1982, Problémy dějin historiografie, 2, s. 9- 24.
10 Srov. O. Kašpar - J. Pešek, Zprávy o Novém světě v knihovnách pražských měšťanů předbě
lohorského období, PSH 21, 1988, s. 5- 7.
ll BSB, SV. 13, s. 249- 250.
12 Tamtéž, sv. 5, s. 154-155.
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Do obecnější zeměpisné literatury patří ještě těžko určitelná"Kniha vlaská
De mundo" (možná opět některá z adaptací Miinstera) z inventáře Frydrycha
Langenpacha z Lymberku, zemřelého roku 1620 13, dále Viaticum itineris
z majetku tesaře Jiříka Pěkného z roku 1622 (snad Davida Chytraea Viaticum
itineris extremi) 1\ ale také "Poutnická kniha" z libráře plavce Jiřího Nysle
k roku 1671_15
Cestopisy se- až na tři výjimky-vyskytují v prvním, rudolfinském období.
Je zajímavé, že se mezi nimi- v letech 1606, 1612, ale dokonce ještě 1677 vyskytuje středověký fantastický spis Jana Mandevilly. Bylo by možná lépe
řadit ho v 17. století již spíše ke kratochvilnému čtení než k informativní
geografické literatuře, ale to se opět ocitáme na tenkém ledě tematické specifikace. V každém případě se toto dílo stalo v českém měšťanském prostředí
oblíbeným po celé námi sledované období, snad i proto, že jeho literární forma nenašla v českém prostředí přímé pokračovatele. České, tiskem vydané
cestopisy svou střízlivostí mnohem více odpovídaly jinému literárnímu dílu
té doby, a to cestopisu Marka Pola. Jeho Milion sám o sobě však k českému
měšťanskému čtenáři 16. a 17. století cestu nenalezl, ačkoli naše literární věda
často klade jeho rozšíření a působení v českém prostředí naroveň Mandevillovi.1 6 Opak byl pravdou. Obě díla byla sice přeložena do češtiny, ale Milion
se navíc ve jmenovaném období na rozdíl od Mandevilly nedočkal ani české
edice. 17
Zbývajících deset podchycených cestopisů z knižních inventářů let 1582-1621
patří již ke klasice svého oboru. Až na Opus Ferdinandi Cortesii de noua
terra, čili některou z dobových edic Cortésových relací císaři Karlu V. o dobytí Mexika 18, kterou vlastnil učený senior literátů od sv. Michala v Opatovicích Tadeáš Aquilin, zemřelý roku 1586, šlo o klasické popisy cest ze střední
Evropy do Jeruzaléma. Starší kniha Oldřicha Prefáta z Vlkanova (první vydání roku 1563) 19 dělí se v našem vzorku o zájem publika s Harantovou Cestou
13

AMP, rkp. 1214, f. 146a- 147b.
AMP, rkp. 1208, f. 177a- 178b.
AMP, rkp. 1215 , 1196, f. 52a- 66b, 53a- 56a.
16 VizE. Petrů , Staročeský cestopis z hlediska genologického, in : Vzdálené hlasy. Studie o starší
české li teratuře, Olomouc 1996, s. 233- 236.
17 Znamenity a vznešeny Rytíř jménem Mandywilla ... , V Starém Městě Pražském Woldřich
Walda, 1600, Knihopis 5171.
18 Viz O. Kašpar - J. Pešek, Zprávy, s. 9; O. Kašpar, K latinskému vydání Cortesových listů
z roku 1524, in: Pocta dr. Emmě Urbánkové, Praha 1979, s. 165- 170; BSB, sv. 8, s. 153.
19 Oldřich Prefát z Vlkanova, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny,
to jest do krajiny Židovské, Země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu Hrobu, A jest vytištěna
... Jana Kozla Impressora v Domě M: Tomáše Mitisa z Limuz, 1548, Knihopis 14353.
14
15
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z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté (vydanou v roce
1608) 20 , která od druhé dekády 17. století dosud populárnějšího Prefáta pře
vrstvila a zůstala ve sledovaných knihovnách až do roku 1657. Zcela chybí
spisek Martina Kabátníka21 , který představil cestu do stejné oblasti, ale vzhledem k českobratrské orientaci svého autora i místu vytištění se nedočkal obecnějšího rozšíření. Vedle těchto známých prací se v excerpovaném materiálu
objevuje v roce 1593 v knihovně radního Vavřince Hodináře "Rytířská knížka
o Krajinách od pána Ludvíka Hartmona vydaná", patrně některá z německých
edic Rytířské cesty Lodovica de Varthema, které úspěšně dobyly knižní trhy
v první polovině 16. století. 22
Cestopisem zvláštního typu je pak Veleslavínova edice Btintingova spisu
Itinerarium sacrae scripturae, to jest v českém vydání z roku 1592 a 161 O
Putování svatých. 23 Německý luteránský farář v ní sebral biblické informace
o cestách protagonistů Písma po Palestině. Veleslavínova předmluva k Itinerariu pak shrnuje dobové vědomosti o českých cestách do Svaté země. Itinerarium, kniha na pomezí náboženského, historického i beletristického díla, je tu
Veleslavínem výslovně chápáno jako cestopis. V našem novoměstském materiálu seltinerarium objevuje poprvé roku 1599 v rozsáhlé knihovně Davida
Řečického 2 4, a pak se s ním setkáme ještě čtyřikrát až do roku 1676. Vedle
Prefátova díla to byl nejpopulárnější cestopis té doby, který jednoznačně potvrzoval převažující zájem o "Svatou zemi". Naznačený repertoár se nyní
pokusme doplnit o literaturu dominantně historickou, leč- jak výše vyloženo
-geograficky jasně fixovanou. Jde především o kroniky významných státních útvarů, které hrály- z pražského pohledu- v raném novověku významnější roli . Pro člověka 16.-17. století bylo takovou významnou a osudově
obávanou říší především expandující osmanské Turecko. Již ve dvacátých
letech vyšel poněkud fantaskní Konáčův spisek O Turcích, v našem materiálu
patrně v knihovně malíře Jana Sadovského roku 1583 25 , a přeložen byl i Georgieviéův spis O začátku tureckého císařství 26 , který vyšel dokonce dvakrát
Viz poznámku č. 5.
Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka z Litomyšle, Litomyšl 1539, Knihopis 3643, Litomyšl, 1542, Knihopis 3643, 1564, Knihopis 3644, Olomouc 1639, Knihopis 3645,
1691, Knihopis 3646.
22 BSB, sv. 42, s. 384; AMP, rkp. 1210, f. IOOb-IOia.
23 Heinricb Buenting, ltinerarium sacrae scripturae, Staré Město Pražské od Danyele Adama
z Veleslavína, 1592, díl II., 1609, Knibopis 1361, tamtéž od dědice Danyele Adama z Veleslavína,
1610, Knihopis 1362, zahraniční edice viz BSB, sv. 18, s. 274- 277.
24 AMP, rkp. 1211, f. 156b-157b.
25 AMP, rkp. 1210, f. 34b-35a.
20
21
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16. století. Klíčový význam měl však v Praze Kocínův
turecké, vydaný v roce 1593 u Veleslavína. Vzdělaný humanista a Veleslavínův přítel Jan Kocín z Kocinétu tu vzal za základ nedávnoroku 1590, respektive 1591 -v němčině a latině vydanou kroniku Johanna
Lowenclau (Leunclavia). 27 Přesně definovat, která ze šesti kronik či knížek
o Turcích, jež figurují v excerpovaných knihovních seznamech, je právě ono
Veleslavínovo vydání a nikoli některá z jiných početných jiných knih s tímto
tématem, je však takřka nemožné. Jen položka v knihovně Davida Řečického
z roku 1599 "Turecká kronika česká" nemůže snad být nic jiného. 28
U Veleslavína vyšla v roce 1590 ještě jedna významná kniha: Hosiův pře
klad Guagniniho Kroniky moskevské. 29 Na Novém Městě jsme ji objevili ve
třech exemplářích v letech 1593-1606, přičemž zde si můžeme být určením
takřka naprosto jisti. Ital Guagnini, voják, úředník a spisovatel v polských
službách, napsal práci daleko přesahující meze běžného kronikářství. Spíše
šlo o vypsání dějin, podoby země, obyčejů i politicko-sociální situace v moskevské říši . Hosiův překlad byl jazykově zdařilý a kniha pro velký ohlas vyšla
pakještějednou v roce 1602.
Pouze v již zmíněné knihovně Jana Sadovského se roku 1583 setkáme
s knihou o Polsku: "Chronikon Latena De Polonia" nejspíše Macieje z Miechowa.30 Slezská kronika Vavřince Millera, kterou v roce 1675 vlastnil registrátor desk zemských Jiří František Sokol z Ottovic 31 , pojednávala o součásti
zemí Koruny české a do skupiny prací, rozšiřujících zeměpisný obzor měšťanů,
tedy sensu stricto nepatří. Uherské kroniky jsme našli dvě- jednu u Tadeáše
Aquilina roku 1583 32 a druhou o sto let později v knihovně urozeného Jana
Frydrycha Ssteyera z Ehrenbergku roku 1682. 33 Navíc se v pozůstalosti kněze
ve druhé

polovině

překlad Kroniky

Bartolomieje Jemej Georgijevié, O začátku Tureckého císařství též jak se v svém Válečném
a jakého cvičení užívají: Krátká summa ... K tomu o Obyčejích Tureckých Knížka od
Bartoloměje Georgiwiz, vytištěno v Starém Městě Pražském u Jana Jitčínského, 1567, Knihopis
2656, a totéž, vytištěna v Olomouci skrze Frydrycha Milichtalera, 1576, Knihopis 2657.
27 Johannes Leunclavius, Kronyka Nová O Národu Tureckém na dva Díly rozdě l ená, 1594, Vyti štěno v Starém Městě Pražském uM. Danyele Adama z Veleslavína, Knihopis 4823.
28 AMP, rkp. 1211, f. 156b-157b.
29 Alessandro Guagnini, Kronyka Mozkevská. Vytištěno v Starém Městě Pražském u Mistra
Danyele Adama z Veleslavína, 1589, Knihopis 2797, a Vytištěno v Starém Městě Pražském
u Dědicův M. Danyele Adama z Veleslavína, 1602, Knihopis 2798.
30 Viz K. Maleczyizska , Z dziejów ksi((gozbiorów mieszczaóskich w Polsce 1506-1572, Wroclaw
1991 , s. 78.
31 AMP, rkp. 1215, f. 56b-64b.
32 AMP, rkp. 2209, f. 23b-25a.
33 AMP, rkp . 1212, f. 23la- 239b.
26

běhu řídí
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Joachima Balkena Dakose v roce 159P 4 našly "Noviny o dobytí Segetu".
Obdobně sporadicky se v soupisech knihoven vynořují knihy o německých
zemích Říše ("Liber historicus Germanicus" roku 1596), o Římě ("Hystorie
niemeczka rzimska" 1671), o Španělsku ("Chronica Nemeczka o Sspanielych" 1686), dvakrát - v letech 1595 a 1614 - "Historia Scottica" a ovšem
řada děl o celku historie světa. Srovnáme-li tedy kronikářský repertoár "rudolfinské" a "poválečné" skupiny, zjistíme v mladším souboru takřka naprostou absenci starých předbělohorských edic (snad s jedinou výjimkou zápisu
"Kronyka sešlá černá, všech čtyř monarchií", která roku 1685 patřila novoměstskému písaři Petru Slepičkovi 35 - v tomto případě šlo zřejmě o Karionovu
Kroniku světa , buď v prvém českém překladu Buriana Sobka z Komic z roku
1541, nebo spíše v nové Veleslavínově adaptaci z roku 1584 či v jejím druhém vydání z léta 1602 36) a současně podobnou geografickou orientaci zájmů, kterou naznačovala již zmíněná Veleslavínova ediceKalendáře historického i Hájkovy Kroniky (tj. Turci a sousední německé země) .
Úhrnně lze říci, že na Novém Městě nepřinesla druhá polovina 17. století
závažné rozsáhlejší inovace ani v okruhu geograficko-dějepisné produkce.
Svět zůstával pro měšťany zhruba tentýž jako v rudolfinském období. Měš
ťanský novoměstský čtenář preferoval domácí humanistickou cestopisnou
produkci, orientovanou pod silným náboženským vlivem na Blízký východ
a psanou vesměs střízlivějším stylem, soustředěným spíše na informace. Jeho
zájem o poznání ostatních krajin plně uspokojily informace z tehdy rozšíře
ných kosmografií, doplněné historicko-politickou produkcí. V zájmu o ní se
nejvíce promítaly vlivy především aktuální společenské - tedy především
politické i náboženské situace. Toto spektrum rozhodně nedoplňovaly další
zahraniční cestopisy, s jedinou výjimkou již zmíněného Mandevilly, který díky
tomu, že překročil hranice cestopisného žánru, poskytoval čtenáři v prvé řadě
nikoliv informace, ale především napětí a dobrodružství.
Z těchto uvedených skutečností se vydělil jediný, zato však tím rozsáhlejší
a pozoruhodnější knihovní celek, který jsme v našem vyprávění zatím úmyslně nechali stranou pozornosti. Do novoměstského kontextu totiž nezapadá
ani svou skladbou, ani osobou majitele knihovny. Roku 1664 byla na Novém

AMP, rkp . 1211 , f. 10lb-102b.
AMP, rkp. 1196, f. 253a- 257b.
36 Kronyka . . . světa ... Od Jana Karyona .. . , Vyti štěno ... v Litomyš li, [1541], Knihopis č. 1463 ,
V Starém Městě Pražs kém, (uM. Danyele Adama z Veleslavína), [1584], Knihopis č. 1464,
V Starém Městě Pražském .. . vytlačená u Dědicův [M. Danyele Adama z Veleslavina] , [1602],
Knihopis č. 1465 .
34

35
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inventarizována knihovna muže jménem De Boy. 37 Nejedná se o běžný
inventář měšťanské pozůstalosti, nýbrž jen o soupis movitého majetku, v němž
dominantní místo zaujala právě rozsáhlá knihovna (166 svazků a dvě truhly,
které již nebyly rozepsány, ale jen sumárně uvedeny; soubor čítal celkem 493
knih). Majitelem byl s největší pravděpodobností apelační rada Vilém Rajmund de Bois, který patřil svým původem k nepočetné skupině Valonů, jež se
ve sledované době objevuje ve všech pražských městech . Knihovna výrazně
profesně orientovaná, tj. s převahou evropské právnické produkce, doplněné
o bohaté soubory klasické antické literatury i spisy historické a filozofické,
byla uložena v Boisově domě v Jindřišské čtvrti (v domě U Emků). 38 V roce
1663, kdy byl dům prodán, musela být knihovna přemístěna a při této příleži
tosti došlo také k jejímu soupisu. Vzhledem k tomu, že dědicové apelačního
rady minimálně do konce 17. století neopustili Jindřišskou čtvrt' Nového Města,
je pravděpodobné, že i tento impozantní celek tady dále zůstal uložen. 39
De Boisova knihovna obsahovala i čtrnáct knih geografického či geograficko-historického charakteru. Základem byla opět stará MiinsterovaKosmograjie, tentokrát v německém vydání. Následuje skupina pěti knih, vážících
se k Nizozemí a Belgii (Daniela Federmana, Lodovica Guicciardiniho etc.),
dále Freybergerova historie a popsání stavu současné Francie, Marianova historie Španělska, Siglerova historie Ameriky, ale též kronika Trevírská, CassiovaHistoria Romana a "Historia Austriaca Germanie". Do tohoto celku zapadá i Kramerovo systematické vypsání Polska a Bonfiniovy dějiny Uher, jejichž
výskyt je vzhledem k téměř naprosté absenci bohemik v této knihovně pře
kvapující skutečností. To je výběr, který dokládá přednostně rozhled a kultivovanost majitele knihovny, ale současně i orientaci na země, s nimiž byl
svým původem a osudy svázán- Belgii, Nizozemí- nebo na země sousední.
Bohužel nevíme, jakým způsobem de Boisova intelektuálská knihovna na
Novém Městě žila a zda se zařadila k jeho kultuře (např. prostřednictvím zápůjček sousedům) a tak případně ovlivňovala širší okruh měšťanské společ
nosti, než jaký představovala vlastní de Boisova rodina.
Srov. poznámku č . 1. Blíže ke knihovně tohoto měšťana O. Fejtová, Zahraniční literatura
v měšťanských knihovnách na Novém Městě pražském v 17. století. Knihovna rodiny de Boi s,
in: Sborník ze semináře "K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven", Český
Krumlov 29.- 30.10.1999, v tisku.
38 Vi z. F Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedících. Díl II., Praha 1995, s. 828, a V Líva,
Berní rula, Pražská města, 3, Praha 1949, s. 97; týž, Národnostní poměry v Praze za třiceti l eté
války, Český časopis historický 43, 1937, s. 308- 309.
39 AMP, rkp. 30, f. 49b-50a. Při revizitaci berní ruly v roce 1697 byl zachycen v Jindřišské čtvrti
i Theobald Debois. Toto jméno je spojeno ve vlastnich záznamech berní ruly v polovině sto letí
právě s domem čp . 894.
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V usedle měšťanských kruzích jsme nalezli nesrovnatelně menší soubory
literatury zkoumaného charakteru. Největší takové celky (celkem jsme jich
zjistili osm) čítaly tři až čtyři zeměpisně zajímavé exempláře. Pět z nich se
objevilo v letech 1583- 1596 a tři další s odstupem až v letech 1675- 1686.
Vždy šlo o střední a velké knihovny zřejmě příslušníků vzdělané městské
elity. I když zejména rozsáhlé knihovny advokáta Pavla Kosteleckého (1595) 40
nebo svatomichalského literáta Tadeáše Aquilina ( 15 86)41 svědčí o mimořád
ném rozhledu a vybraném intelektuálním vkusu, nepovažovalijejich autoři za
nutné vytvářet ucelenou kolekci zeměpisné literatury, knihovnu onoho typu,
jaký známe z inventáře Viléma Rajmunda de Bois. S něčím takovým se setkáme jen v librářích české aristokracie 17. století. To je však již zcela jiná kapitola dějin české zeměpisné informovanosti.
Na závěr bychom se chtěli pokusit o malý srovnávací exkurs a zařadit čet
bu geografické literatury v měšťanských novoměstských domácnostech sklonku 16. a v přůběhu 17. století do širších souvislostí sousedních německých
a polských měst. Měšťanské knihovny v ostatních českých, především královských městech nabízejí totiž velmi podobné soubory titulů, které zprostředkovávaly měšťanům v 16. a 17. století zeměpisné poznatky. 42
Polská města, pro něž můžeme toto srovnání nabídnout především pro 16.
století, se co do výskytu geografické literatury v měšťanských domácnostech
od pražských poměrů výrazně lišila. 43 Zeměpisné zájmy tamních měšťanů se
v jejich knihovnách odrážely minimálně. To se týkalo nejen nových zeměpis
ných objevů, ale- a to je v souvislosti s českými poměry zvláště překvapující
- i Miinsterova zakladatelského díla. Větší zeměpisný záběr neposkytovala
ani četba historická, která se do značné míry soustředila na historii domácí,
rozšířenou nanejvýš o díla klasické antické literatury. Vzhledem k tomu, že
schází komplexní pohled na vývoj v 17. století, ne1ze vyloučit, že i geografická produkce získala postupně v četbě polských měšťanů větší zastoupení.
Naprosto jiný a novoměstským poměrům bližší, respektive srovnatelný obraz
nabízejí čtenářské zájmy měšťanů běžných německých měst sledovaného
období. Domácí výzkumy se speciálně zeměpisnou literaturou v knihovnách
AMP, rkp. 1208, f. 84a.
AMP, rkp . 2209, f. 23b-25a.
42 Porovnány byly knihovny lounských měšťanů z období předbělohorského - O. Fejtová, Studie k sociální, ekonomické a kulturní struktuře města Louny v době předbělohorské. Di pl. práce,
FF UK, Praha 1984.
43 Především K. Maleczyfzska , Zainteresowania czytelnicze mieszczan dolnosl~tskich okresu
Renesansu, Wroclaw 1982, a táž, Z dziejów ksio:;gozbiorów mieszczaitskich w Polsce 1506-1572,
Wroclaw 1991.
40
4
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měšťanů ovšem nezabývaly, protože ji většinou zahrnuly pod skupinu historicko-politické produkce. Ta představovala až 20 % světské literatury v měš
ťanských knihovnách.44 Pokud jí byl věnován speciální badatelský zájem (např.
v jihoněmeckých říšských městech Heilbronnu a Reutlingenu), ukázalo se, že
tvořila asi 5-13% z objemu skupiny tzv. světské literatury. 45 Dominantní místo
zaujímala ve všech souborechMiinsterovaKosmografie, a to nejen v 16. a 17.
století. Její výskyt zaznamenaly výzkumy v nemalé míře ještě v měšťanských
knihovnách první poloviny 19. století. 46 Miinster byl v Německu 17. století
dokonce nejčastěji kupovanou knihou vůbec, a to i přesto, že jeho poslední
doložená edice v němčině pochází z roku 1628. Lutherova Bible, Miinsterova
Kosmografie a herbář - to byl jakýsi prototyp nejjednodušší měšťanské knihovny německých protestantských měst druhé poloviny 16. století a ve století
sedmnáctém. Na rozdíl od geografických zájmů novoměstských měšťanů soustředili měšťané německých měst největší pozornost na geografické a historické popisy nikoli vzdáleného zahraničí, ale ostatních německých měst či
zemských celků. Zcela výjimečné proto v knihovnách přicházely tituly týkající se sousední Belgie a Nizozemí, nebo publikace reagující na aktuální turecké nebezpečí. Neustále se rozšiřující zeměpisný horizont poznával němec
ký měšťan téměř výhradně na základě prastaré Miinsterovy knihy, doplňované
od druhé poloviny 17. století výjimečně o atlasy. Jinak jeho zájem nepřekra
čoval, podobně jako v Polsku, hranice domácího regionu.
Zcela jiný obraz ovšem získáme, nahlédneme-li do knihoven patricjátu ně
kterého z německých měst. Na základě našich dosud nepublikovaných výzkumů knižních sbírek norimberského patriciátu můžeme doložit, že v 16. i 17.
století nabízely tyto soubory i poměrně početné zastoupení geograficko-historické produkce. 4 7 V ní sice často scházela kosmografie, ale naopak se tu

44 VizE. Weyrauch, Die llliteraten und ihre Literatur, In Literatur und Vo1k im 17. Jahrhundert.
Teil II. Wolfenbiitteler Arbeiten zur Barockforschung, Bd. 13, 1985, s. 465--474; týž, Biicher im
Alltag niedersachsischer Biirger im 16. und 17. Jahrhundert, in: Stadt im Wandel, sv. 3, s. 653--659;
J. Rest, Freiburger Bib1iotheken und Buchhandlungen irn 15. und 16. Jahrhundert, Freiburg 1925;
R. Engels ing, Der Biirger als Leser, Stuttgart 1974, atd.
45 Viz O. Fejtová , Zum Vergleich der biirgerlichen Privatbibliotheken in Prager Neustadt Ímd
Heilbronn im 17. Jahrhundert, in : Biirgerliche Kultur im Vergleich, Szeged 1998, s. 23- 36.
46 Srov. H. Neumann, Der Biicherbesitz der Tiibinger Biirger in 1750-1850. Diss., Miinchen 1978.
47 Výzkum zahrnul rodinné archivy Loeffelholz von Collberg, Irnhoff-Hohenstein, Behaim, Haller
von Hallerstein, Wolkenstein, Kress, von Oelhafen, Portia, Hoffman, Hauser, Merkel-Archiv,
Germanisches Nationalmuseum Niirnherg. K řadě německé literatury věnované výlučně problematice šlechtických kolekcí geografické literatury naposledy P Niehaus (red.), Erdengótter, Furst
und Hofstaat in der Friihen Neuzeit im Spiegel von Marburger Bibliotheks- und Archivbestanden, Marburg 1997, s. 570-621, který shrnuje i literaturu k této problematice.
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velmi intenzivně promítaly zájmy o velmi vzdálené oblasti - Rusko, Persii,
Brazílii, respektive Jižní Ameriku jako celek. Knihy se v jednotlivých knihovnách lišily a odrážely specifické zájmy svých majitelů. Těžko lze proto o těchto
knihovnách mluvit tak zobecňujícím způsobem jako u ostatních měšťanů.
Individualita majitele je totiž formovala různými specifickými směry, zčásti
souvisejícími v oblasti geografické produkce patrně hlavně s osobními zkušenostmi kavalírských a studijních cest. Tím se ovšem posuneme k modelu knihoven odpovídajících v poměrech českých měst knihovnám šlechtickým.
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PRAHA V PSANÝCH NOVINÁCH
NA POČÁTKU 17. STOLETÍ

Když jsem uvažovala o tématu tohoto příspěvku, chtěla jsem město Prahu
chápat nejen jako místo konání událostí, které byly předmětem zájmu tehdejší
žurnalistiky, ale také jako jedno z významných center vzniku a distribuce psaných novin, tedy média, které na počátku 17. století ještě přesahovalo pozdější
vliv novin tištěných.
Vzhledem k tomu, že psané noviny z tohoto období jsou dochovány značně
torzovitě a ty, které se dochovaly, nebývají často ani podchyceny v katalozích
či literatuře 1, zaměřila jsem se jen na tři vybrané okruhy příjemců, s nimiž
jsem dosud měla možnost pracovat.

1 Přehled základní literatury uvádí A. Richterová, Komunikace mezi Brunšvikem, Praliou
a Encovany (Příspěvek k dějinám psaných novin na počátku 17. století), in: Miscellanea oddělení
rukopisů a starých tisků ll, 1994, Praha 1995, s. 32- 61, zejména poznámky 14-17. K problematice v českých zemích rovněž Z. Šimeček, Osmanská expanze v českém zpravodajství 16. a počát
ku 17 . století, in: Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.a 17. století. 2. svazek.
Sborník prací z vědeckého zasedán í československo-jugoslávské historické komise v Brně
3.- 5. ll.l975, Praha 1977 , s.310-373;týž,Rozšířenínovinvčeskýchzemíchv 17.anapočátku
18 . století, Československý časopis historický (dále ČsČH) 27, 1979, s. 540- 572. K otázce výrazné aktivity pražského zpravodajství v době předbělohorské zejména Z. Šimeček, Novinové
zpravodajství v předbělohorských Čechách, Folia historica Bohemica (dále FHB) ll, 1987,
s. 287- 303 . Další informace viz A . Kostlán , Nad novou literaturou k dějinám české publicistíky
od 16. do první poloviny 19. století, FHB 7, 1984, s. 413-453; V Bužek, Komunikace bez hranic.
Mezi Norirnberkem a českými zeměmi na sklonku předbělohorské doby, Dějiny a so učasnost 6,
1995, s.ll-14. Ze starší literatury uvádlrnještěJ. V Šimák, Noviny z Prahy 1611 - 1612, in: Sborník p říspěvků k dějinám královského hl. města Prahy. Díl2, Praha 1911, s.34-46; zmiňuji i někte
ré starší práce, jako např. V Klimeš, Počátky českého a slovenského novinářství, Praha 1955,
stejně jako práce dosti poplatné době svého vzniku, zejménaJ. Hrubeš, Společenská probl ematika v zrcadle německé publicistiky 16. století. Pokus o nástin vývojových tendencí německé publicistíky 16. století na zák ladě fondů našich a cizích knihoven, Strahovská knihovna I, 1966,
s. 73- 96; týž, Politická polemika mezi Falcí a Saskem na konci 16. století a její ohlas v Čechách,
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Prvním z nich je soubor psaných novin sestavovaných pro Ladislava Seidlice
ze Šenfeldu. Dnes jsou uloženy mezi rukopisy Roudnické lobkowiczké knihovny2, dosud deponovanými v Národní knihovně České republiky, jejichž katalog nyní zpracovávám.
S dalšími soubory jsem se setkala na svých zahraničních služebních cestách. Jeden z nich jsem nalezla v rukopisném oddělení Univerzitní knihovny
ve Vratislavi. Psané noviny zasílané zhořeleckému purkmistrovi a významnému astronomovi, matematikovi a kartografovi Bartoloměji Škultétovi se
po necelých sto letech dostaly do soukromé knihovny dalšího zhořeleckého
učence Jana Milicha, která později přešla jako celek do knihovny Vratislavské univerzity. 3 Posledním souborem psaného zpravodajství, který jsem měla
možnost prohlédnout, byly pak noviny uložené v Herzog August Bibliothek
ve Wolfenbiittelu; některé z nich ovšem vznikaly pro adresáty mimo vévodský dvůr a do fondu byly získány až dodatečně. 4
K danému tématu pracuji tedy jen se třemi výše uvedenými okruhy příjem
ců psaných novin, protože i na tak malém souboru pramenů, který tvoří tyto
tři celky, lze doložit značnou rozdílnost nejen ve vnější formě psaných novin,
dané odlišnou rolí sestavovatelů novin, ale rovněž v charakteru jimi podávaných zpráv.

Strahovská knihovna 4, 1969, s. 38- 56; týž, Boj za svobodu svědomí a náboženského vyznání
v zrcadle nizozemské publicistiky, Strahovská knihovna 3, 1968, s. 145- 164; týž, Publicistika
jako prostředek masové informace a propagandy v 16. století, Strahovská knihovna 9, 1974,
s. 67- 84; týž, Politické a náboženské rozpory v Evropě v dobové publicistice 1590- 1617, Praha
1974. Pro sousední oblast polskou uvádím práce: K. Maliszewski, Sarmackie theatrum mundi
przelomu XVII i XVIII wieku. Uwagi na podstawie analizy polskich gazel rC<kopisrniennych, in:
Barok-Sarmatyzm-Psalmodia, Toruň 1995, s. 87- 98.; týž, Obraz swiata i Rzeczypospolitej
w polskich gazetach rC<kopismennych z okresu poznego baroku, Toruň 1990. Obě práce mi nejen
doporučil, ale s velkou ochotou zprostředkoval získání jejich kopií pan Wlodzimierz Zientara
z Toruně, kterému velmi děkuji za jeho laskavou pomoc.
2 Národní knihovna České republiky, deponát Roudnická lobkowiczká knihovna, rukopisy
sign .VI Ec 8/I- 2 a VI Fb 4.
3 UK Wroclaw, rukopisy sign. Mil.II/ 181 , Mil.II/182, Mil. II/ 183 , Mil. II/ 184, Mil. II/454. Popis
viz L. Gorecki, Katalog rekopisow obejmujacy sygnatury 6268-6790. Dawny zbior Biblioteki
J. G. Milicha w Zgorzelcu. Cz. II. RC<kopisy nowozytne, Wroclaw 1990, č. 6314,6315, 63 16,
6317, 6547.
4 Herzog August Bib1iothek Wolfenblittel, rukopis sign. 44.5.Aug. fo!, viz O. von Hein emann,
Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenblittel. II. Die Augusteischen Handschriften. 3., Wolfenblittel 1898, č . 2528; rukopis sign. 44.6.Aug.fol.,tamtéž, č. 2529; rukopis
sign. 36.11. Aug. fo!. , tamtéž, č . 2391; rukopis sign. 36.13 .Aug.fol. ,tamtéž, č. 2393; rukopis sign.
131. Helmst., popis viz O. von Heinemann, Die Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu
Wolfenblittel. I. Die Helmstedter Handschriften. 1., Wolfenblittel 1884, č. 153.
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Tři svazky psaných novin pro Ladislava Seidlice ze Šenfeldu (1566-1632)
obsahují pravidelné zpravodajství od října 1607 do prosince 1615 a shrnují
zprávy z celého tehdy známého světa. Ladislav Seidlic patřil k úředníkům
císařského dvora: roku 1612 je uváděn s hodností osobního číšníka císaře,
a to s čestným platem již od roku 1590: "Fiirschneider ... Ladislaus Zetlicz
von ersten Januario anno 1591 monatlichen 40 Fl.; Panathier ... Ladislaus
von Seidlicz von ersten Augusto an. 1590 monatlichen 40 Fl. und welcher
unter den Mundschenken, Fiirschneidem und Panathier dient, der hat dieselbe
Wochen fur sich und ainen Jungen die Speiss zu Hoff." 5 V roce 1610 byl
povýšen do panského stavu, později byl hejtmanem litoměřického kraje, císařským radou a zemským sudím. Často byl pověřován členstvím v politicky
důležitých delegacích.6 Je tedy zřejmé, že alespoň občas musel pobývat v Praze.
Přesto však všechny dochované psané noviny byly adresovány do Seidlicova
zámku v Encovanech, s krátkou výjimkou v srpnu 1613, kdy byly za ním
posílány na sněm do Řezna. Zprávy ze světa získával většinou ve formě tzv.
souhrnných novin, v nichž byly na několika půlarších papíru sestaveny noviny
došlé ze všech významných evropských center_? V dochovaném souboru jsou
obsaženy rovněž noviny jednotlivé, psané jen na jednom listě nebo dokonce
na lístcích menších formátů a obsahující zprávy jen z jedné lokality- v tom
případě z Vídně a zejména z Prahy.
Zasílání novin pro Seidlicovu potřebu zajišťoval po celou dobu, kterou
můžeme sledovat, jeden novelant s několika podřízenými pomocníky. Podle

5

J. Riegger, Aula Rudolphi II. Kaysserlicher HoffStatt, in: Archiv der Geschichte und Statistik
insbesondere von Biihmen. 2., Dresden 1793, s. 183- 262.
6 O osobě Ladislava Seidlice vizJ. Jireček, Rukověť k dějinám literatury čeké do konce XVIIJ.
věku. Díl 2., Praha 1876, s. 355-356; Ottův slovník naučný. Díl 27., Praha 1908, s. 524-525;
Riegerův slovník naučný. Díl I O. , Praha 1873 , s. 308; T V Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po
roce 1618. Část 2., Praha 1883, s. 931- 932;A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království Českého.
Díl 14., Praha 1923, s. 113; J. Halada , Lexikon české šlechty (Erby, fakta, osobnosti, síd la
a zajímavosti), Praha 1992, s. 185- 186; P Burdová, Konce kariéry hradního hejtmana, in: Sborník prací k sedmdesátým narozeninám Qr. Karla Beránka, Praha 1996, s. 26- 29. O jeho knihovně
viz A. Richterová, Zprávy Kašpara Bouška o vývoji roudnické lobkovické knihovny, in: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků. 411 , 1987, Praha 1988, s. 44 a 51; táž, Vývoj roudnické
lobkovické knihovny, Praha 1989, s. 26, 51 - 52, 207; J. Kašparová, Knihovna humanisty Ladislava
Zejdlice ze Šenfeldu. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 7/ 1, Praha 1991,
s. I 07- 137; táž, K dalším zj ištěným tiskům z knihovny Ladislava Zejdlice ze Šenfeldu, in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých t i sků . 6/2. 1989, Praha 1991 , s. 309- 315.
7 Označení "souhrnné noviny" a ,jednotlivé noviny" používám ve smyslu terminologie, kterou
zavedl Z. Šimeček, Počátky novinového zpravodajství v českých zemích, Sborník historický 18,
1971 , zejména s. ll , 18.
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připojovaných podpisů, případně

zkrácených šifer a pečetí, jejichž části se
dochovaly na reversu posledních stran, je známe jménem. Seidlicovým pravidelným zpravodajem byl Jiří Henckel z Donnersmarcku ( 1573- 1636), na jednom místě uváděný jako "Hoff-und Richtdiener". Byl tedy zřejmě totožný
s oním Jiřím Hemkhlem, zmíněným v soupisu úředníků Rudolfova dvora v roce
1612 mezi úředníky s povinností držet tři koně: "Diener auf drey und aines
thails mehr Pferdt .. . Georg Hemkhl von ersten j anuario arm o 1603 monatlich
30 fl." 8 V článcích Zdeňka Šimečka jsem zjistila zajímavou informaci, že
Henckel působil jako novinový zpravodaj i pro jiné šlechtické rodiny - napří
klad v letech 1600-1612 pro Jiřího Thurza9 , s nímž jej pojily příbuzenské
svazky. Většinu souhrnných novin pro Seidlice však podepisovali jeho pomocníci - postupně se objevují jména Kašpar Mosser, Hans Stempel z Norimberka a Kryšpín Lambart. Ti však dané novinové "číslo" spíše jen redigovali, protože na skutečném sestavování z došlých zpráv se podílelo více osob,
jak dokládá několik písařských rukou naprosto pravidelně se střídajících pro
jednotlivé zeměpisné oblasti, i když všechny jimi sestavované noviny jsou
psány německy. Jejich nadřízený Jiří Henckel zpravidla jen někdy připojil
drobný komentář o událostech v Praze, od ledna 1614 ještě pravidelně připi
sovanou závěrečnou dataci celé zásilky. Kromě těchto pravidelných novelantů
se sice objevují ojedinělé zprávy od jiných osob (Václav Výšek z Výškořic,
Václav Mitrovský z Nemyšle, jejichž zprávy jsou jako jediné výjimky psány
v češtině), byly však spíše ojedinělé.
V Henckelově pravidelném zpravodajství tedy Praha skutečně vystupuje
ve dvou rovinách - jako zpravodajské centrum a jako místo děje uváděných
událostí. Podle četných zmínek používala pražská kancelář Jiřího Henckela
především zpravodajství docházející z Nizozemí- v úvodu jednotlivých novin
je na ně pravidelně odkazováno; výjimečně jsou zmiňovány noviny anglické,
zprávy o tureckých událostech však byly čerpány zejména z novin z Vídně.
Z přímých výpovědí i z datací je zřejmé, že noviny pro Seidlice byly sestavovány takřka ihned po obdržení zásilky z Nizozerní či Vídně. Nejdelší interval mezi datem poslední uvedené zprávy a Henckelovou datací je přibližně tři
týdny, přičemž je třeba brát v úvahu dlouhou trasu, kterou musela informace
Viz zmínku v edici rukopisu Michaela Eckhardta z roku 1612, publikovaném J. Rieggerem,
Aula Rudolphi II. Kaysserlicher HoffStatt, in : Archiv der Geschichte und Statistik insbesondere
von Bohmen, Dresden 1793, s. 209. O osobě Jiřího Henckela z Donnersmarcku viz C. Blažek,
Der Adel von Osterreichisch- Schlesien, Niimberg 1885, s.25- 26; E. H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon. 4., Leipzig 1859, s. 303 - 305.
9 Z. Šimeček, Osmanská expanze v českém zpravodajství 16. a 17. století, in: Osmanská moc ...
2. svazek, zejména s. 350 .
8
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absolvovat. Při určování dnů týdne u jednotlivých dat sestavení novin vyplynuly zajímavé souvislosti, naznačující, ve kterých dnech do Prahy chodila
příslušná pošta: zatímco v letech 1607 a 1608 bylo sestavení novin datováno
nejčastěji v úterý nebo ve čtvrtek, v roce 1609 a 161 Obyla nejčastějším dnem
sobota, později se nejčastěji objevují datace v úterý nebo v pátek či v sobotu,
od roku 1614 však poměrně často dvakrát týdně , a to nejvíce v úterý a v sobotu nebo v pátek. Výjimečně se však objevují rovněž datace dokonce o nedě
lích a ve dny sváteční- v roce 1615 byly noviny podle datace sestaveny na
Štědrý den, který připadl právě na neděli. Interval mezi sepsáním jednotlivých exemplářů byl různý- jednotlivé noviny z Vídně, ale i některé souhrnné
noviny byly mnohdy psány až třikrát v jednom dni, u souhrnných novin byl
interval jeden až čtrnáct dní, zpravidla však tři až šest dní.
Seidlic ze souhrnných novin získával informace o novinkách z celé Evropy,
částečně i mimo Evropu. Nápadně působí skutečnost, že opravdu mimořádný
zájem byl upřen na válku mezi brunšvickým vévodou a jeho odbojným měs
tem, takže ve druhé polovině roku 1615 tvořilo "brunšvické zpravodajství"
takřka polovinu všech zpráv (44,5 %) a přinášelo velmi podrobné údaje skutečně z "dobře informovaných" kruhů. V běžných souhrnných novinách pro
Seidlice nejsou však naopak vůbec informace o událostech v Praze. Objevují
se v nich jen výjimečně, a to v krátkém dodatku, připojovaném úplně na závěr
rukou Jiřího Henckela. Ojediněle je Praha stručně zmiňována v jednotlivých
novinách z Vídně, i když zpravidla jen v souvislosti s informacemi o odjezdu
či příjezdu poslů nebo významných vyjednavačů pendlujících mezi Prahou
a Vídní, v tomto období zejména Jindřicha Julia, vévody brunšvického.
O pražských událostech však Jiří Henckel posílal Seidlicovi něco jako
"zvláštní zpravodajství", možná i z důvodů spolehlivého utajení důvěrnějších
sdělení - a to jednotlivé noviny, jejichž napsáním nepověřil žádného podříze
ného, ale psal je sám a užíval při tom více osobní formu, včetně velmi uctivého oslovení a přání pozdravů ctěné paní manželce i častých narážek na další
osobní korespondenci. Tyto noviny o Praze uvádějí především zprávy o audiencích zahraničních poselství, o jednáních legátů a vyslanců, i když mnohdy
s dodatkem "wass Ursachen sint unbewust", v roce 1611 pravidelně informují o postupu Pasovských. Do svých zpráv zařazuje Henckel také "společen
skou rubriku"- jak bychom dnes řekli - do jisté míry bulvárního charakteru:
k častým tématům totiž patřily také aféry předních dvořanů, kromě Jindřicha
Julia Brunšvického zejména Filipa Langa, podrobně rozebírané do sebemenších podrobností, včetně zmínek o fámách, které se kolem některých z nich
vyrojily. Velmi často jsou popisovány rovněž události společenského rázupořádání banketů a tanečních slavností, zpravidla s výčtem nejvýznamnějších
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hostů a popisem zábavy. Pokud jde o dvořany, značná pozornost byla věnová
na především brunšvickému vévodovi. Noviny sledovaly nejen jeho společenské úspěchy, aféry a soudní spory, ale podaly také velmi podrobnou zprávu o jeho náhlém úmrtí, včetně úvah o možných příčinách a s důkladným
popisem výsledků pitvy. Z formulací zpráv je zřejmé, že pisatel novin byl
poměrně slušně informován o událostech na císařském dvoře i v pražských
palácích vlivných osobností, i když nejspíše nepronikl mezi ty skutečně nejdůvěrněji informované dvořany.
Další příjemecký okruh novinového zpravodajství jsem měla možnost poznat ve vratislavské Univerzitní knihovně . Mezi sbírkou psaných novin, uložených s rukopisy knihovny Jana Mi li cha ( 1678- 1726), je i pět svazků s psanými novinami z let 1577-1618, opět s novinami z Prahy. Do roku 1608 byly
psány pro Bartoloměje Škultéta (t 1614), zhořeleckého purkmistra a vzděla
ného vědce. 10 Jsou psány opět v němčině a obsahují rovněž zprávy z nejvýznamnějších evropských měst, ale i z Konstantinopole nebo až z Malty. Do
Zhořelce byly dopravovány z Prahy prostřednictvím Jiřího Tibellia přes Norimberk a Dráždany, jak dokládají přípisky nejspíše Škultétovou rukou. Opět
se objevují dva typy novin. Souhrnné noviny, u nichž je v jednom případě
v roce 1586 uveden jako odesilatel pražský poštmistr Jiří Habenschadten 11 ,
byly sestavovány v intervalech od čtyř dní až do jednoho měsíce . Často se
objevují jednotlivé noviny se zprávami jen z určitého města, mezi nimi i z Prahy,
a v roce 1608 navíc několikeré jednotlivé noviny z Prahy spíše dopisové formy,
opět s přátelským oslovením a osobním pozdravem na závěr. Podle závěrem
připojeného podpisu bylo několik těchto novin psáno syndikem Jiřím Ludwigem. Také další zhořelečtí purkmistři dostávali pravidelně noviny z Prahy, ve
svazku jsou proto připojeny jak další jim adresované souhrnné noviny z roku
1618, tak jednotlivé noviny v podobě dopisů psaných do Zhořelce v témže
roce Zachariášem Rosenbergerem. 12
Zprávy těchto novin vzniklých v Praze mnohdy uvádějí výslovně svůj pří
mý zdroj - citovány jsou noviny z Konstantinopole, z Uherska, z Vídně, ze

10 O životě a díle B. Škultéta viz F. Palacký, O zahraničních pramenech dějin českých, zvláště
XV. století. Časopis Musea Království českého, 1863, s. 369- 386; Allgemeine deutsche Biographie 33 ., Leipzig 1891 , s. 497-498. O jeho novinách viz Z. Šimeček, Osmanská expanze v čes
kém zpravodajství 16. a počátku 17. století, in: Osmanská moc . .. 2. svazek, s. 34l ;týž, Novinové
zpravodajství v předbělohorských Čechách, FHB ll, 1987, s. 291 ;A. Richterová, Cestovní zpráva a vyúčtování služební cesty do Prahy v roce 1628, in : Miscellanea odddělení rukopisů a starých tisků. 12, 1995, Praha 1996, s. 79- 88.
11 UK Wroclaw, rukopis sign. Mii.II/181, f. 33r- 34v.
12 UK Wroclaw, rukopis sign. Mii.II/454, f. 38r- 38bis v.
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Štýrského Hradce, ale i z Wolfenbiittelu. Jednotlivé shrnuté zprávy jsou nadepisovány vždy jménem města svého prvotního sestavení a podle těchto nadpisů
skutečně pocházely ze všech velkých evropských center, zprávy nadepisované
"Aus Prag" však přesto neobsahují jen informace ze zemí Koruny české či
záležitosti císařství a dvora, ale opět zprávy z celé Evropy.
Pokud se v nich Praha objevuje jako místo konání událostí, mají obsahově
obdobné složení jako výše uváděné noviny pro Seidlice- velká pozornost je
i v tomto případě věnována tureckým válkám, příjezdu vyslanců a poselstev,
úvahám o možném obsahu audiencí, konání zemských i říšských sněmů, ale
i společenským událostem a opět také aférám, v tomto případě zejména
v souvislosti s osobou komorníka Jeronýma Makovského. V srpnu 1599 je
zmiňováno velkorysé obdarování Tychona Braha císařem. Velké množství
zpráv ostatně informuje oděni na císařském dvoře, především o cestách císaře
a jeho pobytu mimo sídelní město. Avšak zprávy o událostech jsou uváděny
spíše jen stručně, jednou či dvěma větami, s menší znalostí podrobností. Určitá
pozornost je věnována i tématům, která se v Seidlicových novinách neobjevovala tak často - zázrakům a živelním pohromám, epidemiím moru a podobně.
Dovolím si srovnat oba již zmíněné okruhy novin pro dva odlišné příjemce
dnešní terminologií. Zatímco obojí souhrnné noviny jsou si v obou případech
značně podobné formou, ale částečně se liší obsahem- Seidlicovy vůbec neobsahovaly zprávy z Prahy a naopak značnou měrou se zabývaly některými
zahraničními událostmi, například brunšvickými záležitostmi, jednotlivé noviny z Prahy pro oba příjemce vykazují již výraznější rozdíly: ve Škultétových rukopisech se jedná spíše o komplexnější, ale stručné zpravodajské noticky, jak byly získávány zřejmě převážně z jiných novinových předloh, zatímco
ve svazcích Seidlicových se u novin z Prahy jedná spíše o komentované
zpravodajství o vybraných událostech, často nejspíše podložené jejich osobní
znalostí.
Jen stručně se zmíním o třetí sbírce novinového zpravodajství, a to z fondů
Herzog August Bibliothek ve Wolfenbiittelu. Rukopisný fond je na svazky
psaných novin z počátku 17. století velmi bohatý, z toho pět svazků obsahuje
ojediněle rovněž noviny z Prahy -jedná se zpravidla o jednotlivé noviny,
místy nadepisované "Neue Zeitung" (např. 28. 6. 1608). Týkají se let 1608 až
1611 , 1615 a 1621 . Dosti podrobně informují o náboženských sporech, o pobytu pasovského vojska v Čechách, často s použitím označení "Passaw Rauber", o vývoji válečných událostí v roce 1621, ale také ovšem o pobytu brunšvického vévody v Praze a o vývoji jednání o brunšvických záležitostech.
Tyto noviny z Prahy nejsou však mezi ostatními nijak časté, mnohem více se
objevují noviny z Vídně, ovšem nejhojněji se v těchto svazcích setkáváme
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s novinami o německých událostech. Tyto soubory novin, začle
do dalších historických "collectaneí", se do vévodské knihovny dostaly
z různých zdrojů: čtyři svazky s knihovnou vévody Augusta (1579- 1666),
jako jejich starší provenience je u rukopisu sign. 36.11. Aug. fo!. uvedena
vévodská tajná kance lář, u svazku se signaturou 44.5. Aug. fo!. byl původním
vlastníkem Jeroným Veldthauser z Liineburgu, původním vlastníkem rukopisu
se signaturou 36.13 . Aug. fo!. byl pomořanský knížecí rada Filip Hainhofer. 13
Další svazek s novinovou sbírkou přiše l v roce 1817 s rukopisy bývalé
Univerzitní knihovny v Helmstedtu a má číslo 831 . U žádného z exemplářů
psaných novin se zprávami z Prahy není zřejmé , kde byly sestaveny a distribuovány.
Zmínila jsem stručně základní data o třech vybraných okruzích příjemců
psaných novin na počátku 17. století. Pro dva z nich Praha představovala jedinečné centrum informací o událostech doma i v cizině- pro českého šlechtice,
majícího jistý vliv ve vojenských kruzích i na císařském dvoře, a pro nejvyššího představitele městské správy Zhořelce. Pro tyto potřeby byly v Praze
dosažitelné jak všechny nezbytné informační zdroje, tak i kanceláře schopné
tuto pravidelnou zpravodajskou aktivitu s poměrně rozsáhlou agendou dobře
organizovat. Pro vzdá l enější německá knížectví neměla Praha do té míry význam hlavního zprostředkovatele informací jako spíše jednoho z evropských
center historických událostí a místa, kde se mnohdy rozhodovalo také o záležitostech pro německé země klíčových .
něné

13

Původní provenienci uvádí katalogy Otty von Heinemann (viz pozn. 4).
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TOMÁŠ RATAJ

TURECKÁ HROZBA A RANĚ NOVOVĚKÉ
ZPRAVODAJSTVÍ V PŘEDBĚLOHORSKÝCH ČECHÁCH

Turecká hrozba a boje s osmanským nepřítelem patřily ke konstantám raně
Evropy. Pokud se chci tímto jevem nyní zabývat, rozhodně nemám
v úmyslu vypisovat děje tureckých válek ani hrdinské skutky udatných Turkobijců Jana Hunyadyho, Mikuláše Zrinského nebo Evžena Savojského. Před
mětem mého zájmu je tok informací o těchto válkách, který proudil z balkánských bojišť do střední a západní Evropy. Jelikož "turecké" zpravodajství tvoří
drtivě nejpočetnější skupinu českých raně novověkých novin, může nám nabídnout zobecnitelné poznatky jak o vývoji zpravodajských médií v čase
a vnitřních způsobech referování o dění , tak o úloze Prahy v tomto procesu.
A ta především v době, kterou přednedávnem připomínala mohutná rudolfinská výstava, nebyla malá. 1
novověké

1 K dějinám zpravodaj ství: K. Schottenloher, Flugblatt und Zeitung, Berlín 1922; W Schone,
Oas kommunale Nachrichtenwesen, Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissenschaft 77, 1922- 23;
V Klarwill (ed.) , Fugger-Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das Haus Fugger aus den Jahren
1568- 1605, Wien - Leipzig - Miinchen 1923; J. Kleinpaul, Die Fuggerzeitungen 1568- 1605,
Leipzig 1921 ; M. A. H. Fitzler, Die Entstehung der sog. Fuggerzeitungen in der Wiener Nationalbibliothek, Baden bei Wien 1937; W Bauer, Die i:iffentliche Meinung und ihre geschichtliche
Grundlagen, Tiibingen 1914; týž, Die i:iffentliche Meinung in der Weltgeschichte, Wildpark Potsdam 1930. Pro čes ké prostředí viz J. Volf, Dějiny novin v Čechách do roku 1848, Praha 1930;
týž, Dějiny novin a časopisů I. Do roku 1848, in: Českos lovenská vlastivěda VII , Praha 1933.
Autor však zcela pomíjí psané zpravodajství. V Klimeš, Počátky českého a slovenského novinář
ství, Praha 1955 (velmi zastaralé zvláště pro období mého zájmu). J. Pohl, Deutschbi:ihmische
Zeitungen aus dem 16. Jahrhundert, MVGDB 51, 1913 , s. 414-443. V závěrec h jde ovšem o práci
diskutabilní. R. Wolkan, Bibliographie der deutschen Literatur des XVI. Jahrhunderts, in: Bi:ihmens
Anteil an der deutschen Literatur I, Prag 1890. Novější bádání přinášejí dva sborníky konferencí
v Brémách: Presse und Geschichte I. Beitriige zur historischen Komrnuníkationsforschung, Bremen 1977; Presse und Geschichte II, Milnchen - London - New York - Oxford - Paris 1987.
Obecné souvislosti vývoje novin přináš í J. Pirozyňski, Z dziejów obiegu informacji w Europie
XVI wieku. Nowiny z Polskí w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560- 1587, Kraków
1995. Pro české zpravodajství mají základní důležitost práce Zdeňka Šimečka: Z. Šimeček, Noviny

233

Documenta Pragensia XIX (2001)

Lidská komunikace a předávání informací si od samých počátků vytvořily
mnoho kanálů a médií. Způsoby a kvalita informace závisely na sociálním
postavení a reálné fyzické mobilitě jednotlivce. Různé vrstvy společnosti měly
své kanály ústní komunikace v místech opakovaných setkání -zemské sně
my a sjezdy, městské trhy, nedělní a sváteční bohoslužby, krčmy, slavnosti
rodinného rázu apod. Gramotná společnost komunikovala prostřednictvím
korespondence, jejíž role jako média se s růstem gramotnosti a rozvojem cestování zvyšovala. Právě v pravidelném písemném listovním styku lze vidět
zárodky novinového zpravodajství. Rostoucí poptávku po aktuálních informacích začali uspokojovat agenti, pověření šlechtickými, kupeckými či úřed
nickými abonenty sestavováním a zasíláním aktuálních písemných zpráv.
V rukou těchto agentů - tzv. novelantů - se sdělování novinek postupně vydě
luje ze samotné osobní korespondence v ucelené a lapidární zpravodajské
texty, přikládané k listům jako přílohy. Vžil se pro ně výraz avisa. Odběratelé
avisa následně opisovali a posílali dále s vlastní korespondencí. V Čechách
jsou nejstarší takové psané noviny doloženy v roce 1495 z okruhu pánů
z Hradce. 2 Velmi postupným vývojem během 16. století se vytvářejí novelantské kanceláře, specializované na sběr, kompletaci a hromadnou distribuci
psaných novin zákaznikům a dalším kancelářím. V šedesátých až osmdesátých letech 16. století vzniká celá zpravodajská síť hlavních kanceláří, která
produkuje prakticky již periodické týdenní psané noviny. Tato síť do značné
míry kopíruje soustavu hlavních evropských obchodních měst - v zápádní
Evropě jde o Antverpy, Kolín nad Rýnem, Štrasburk, Řím nebo Benátky. Stře
doevropskými novinovými centry byly především Vídeň, Vratislav, Augsburg
a také Praha. Ta se v době, kdy hostila dvůr císaře Rudolfa II., stala hlavním
zprostředkovatelem zpráv z východu a jihovýchodu Evropy- tedy hlavně
z tureckého bojiště- na západ. Ovšem ve druhém desetiletí 17. století Prahu
definitivně zatlačily do pozadí Vídeň a Vratislav. 3
z Prahy na sklonku 16. století (K předpokladům vzniku týdenních tištěných novin), Vědecké
informace, Supplement 1, 1970, s. 34-79; týž, Počátky novinového zpravodajství v českých zemích, Sborník historický I 8, 1971 , s. 5- 38; týž, Zprávy o Polsku a východní Evropě a úloha
Vratislavi v českém zpravodajství I 6.- 17. století, Slezský sborník 70, I 972, s. 285- 298; týž,
Vznik tzv. tureckých novin a novinářství ve Vratislavi v 17. století, Slovanský přehled 58, 1972,
s. 293- 298; týž, Rozšíření novin v českých zemích v 17. a na počátku 18. století, Český časopis
historický 27, 1979, s. 540- 572; týž, Novinové zpravodajství v předbělohorských Čechách , Folia
hjstorica Bohem ica ll, 1987, s. 287- 303; týž, Geschriebene Zeitungen in den bohmischen Landem um 1600 und ihr Entstehungs- und Rezeptionszusammenhang mil den gedruckten Zeitungen, in: Presse und Geschichte ll, s. 71 - 82.
2 J Volf, Dějiny, s. 8- 12.
3 O tom nejuceleněji Z. Šimeček,. Počátky, passim.

234

T. Rataj, Turecká hrozba a raně novověké zpravodajství

Pro širší publicitu zpráv - především v gramotné městské společnosti vzniká v 16. století rovněž tištěná forma novin. Jedná se zpravidla o přetištěné
texty novin psaných, typograficky samozřejmě blízce související s letáky.
V českých zemích je máme dochovány od roku 1515; vedle jazykově čes
kých existují od sedmdesátých let v Praze také německé tištěné noviny. Kvantitativní vývoj probíhá v podstatě paralelně s psaným zpravodajstvím - tedy
i absolutního vrcholu dosahují obě skupiny- konkrétně v Praze -shodně
v devadesátých letech 16. století. Tuto konjunkturu způsobila naprosto jasně
tzv. patnáctiletá válka s Turky. Po přelomu 16. a 17. století- tedy v době, kdy
na západ od našich hranic začínají po propojení psaných a tištěných novin
poprvé periodicky vycházet týdenní tištěné noviny - zachvacuje naopak pražskou zpravodajskou produkci prudký úpadek. Proč po tak nadějném rozvoji
právě v Praze týdenní tištěné noviny nevznikají? 4 Zpravodajské funkce Prahy
byly pravděpodobně si lně podmíněny jejím rezidenčním charakterem. Poptávka po informacích nebyla zřejmě dostatečně spjata s domácím - měšťanským
- prostředím. Jisté je to, že po smrti císaře Rudolfa převzali český "uzel"
v evropské zpravodajské síti cizí novelanti- především vídeňští a vratislavští.
Podmínkou rozvoje tištěného zpravodajství byly události, které poptávku
po informacích vyvolávaly. A mezi takovými událostmi hrály v předbělohor
ské době jednu z předních úloh boje s Turky.5 Silné zastoupení "tureckých"
novin 6 - v dobách velkých válečných kampaních na uherské frontě přerůsta
jící v drtivou většinu- dokazuje, že zájem o Turky raně novověkým novinám
do značné míry zajišťoval odbyt i samu existenci. Kvantitativní údaje umožní
však nahlédnout blíže pod povrch jevu. Podle výzkumů Zdeňka Šimečka známe
z celkové české novinové produkce do roku 1559 ll tisků, z let 1560-1585

4

5

Z. Šimeček, Noviny z Prahy, s. 48.
J. von Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches, III- IV, Pest 1832- 1834.

V Kopčan , Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, Bratislava 1986. Nejnovější souhrn českého
i evropského bádání přináší J. Pánek, Podíl předbělohorského českého státu na obraně střední
Evropy proti osmanské expanzi, ČsČH 34, 1988, s. 856-872, a 35, 1989, s. 71 - 84. "Tureckým"
novinám věnoval souhrnnou práci Z. Šimeček, Osmanská expanze v českém zpravodajství 16.
a počátku 17. století, in: Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.- 17. století. l. díl ,
Praha 1977, s. 310- 373.
6 Můj následný výzkum je založen na tištěných "tureckých" novinách, uložených v Národní
knihovně ČR Uednak roudnický konvolut III Ib 12, ovšem výhledově vracený s celou roudnickou
knihovnou Lobkowiczům, jednak sign. 65 E 1958, 65 E 2022 až 2030, 54 H 1466, 54 G 6456,
65 E 2074, 54 D 203přív. a přív.l4 , 54 G 3041 , 54 E 2299,65 E 1903,65 E 1905, 65 E 1915,
54 E 64 pří v. 3), v Knihovně Národního muzea (konvoluty 30 C 20, 31 C 2, 32 D 20, 30 C 22, 30
C 24, 30 C 28, 36 A 10), Strahovské knihovně (konvolut AA XIV 4) a Státní vědecké knihovně
v Olomouci (sign. 32 457, 32 820, 32 854).
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20 tisků a z období 1592- 1599 60 tisků českých a 40 exemplářů německých
novin. Následující tabulky ukazují mnou zjištěné počty tištěných "tureckých"
relací z doby před vypuknutím patnáctileté války:
Tabulka č. 1
České noviny o tureckých válkách
(počty

Ftok

známých

kusů

v jednotlivých letech) 7

1535 1541 1542 1556 1563 1565 1566 1571 1578 1579 1584 1585 1588 1589

N. známé
N.doch.

1

1

1

1

2

1

3

2

1

2

2

1

2

1

1

2

O

O

Tabulka č. 2
Německé
(počty

Ftok
N.známé

noviny o tureckých válkách
známých kusů v jednotlivých letech)

1575

1577

1580

1583

1

1

l

1

1585
1

1588

2

1589
1

V kvantitativním vývoji novinové produkce o tureckých válkách, alespoň
jak jej lze vytušit z tisků nám známých či dochovaných, kontrastuje pozvolný
růst počtu tisků do konce osmdesátých let 16. století s rapidním nástupem
zpravodajské konjunktury v první fázi patnáctileté války, jak ukazuje následující graf:

7 Pramenem všech kvantitativních údajů jsou jednak Šimečkovy údaje - Z. Šimeček, Počátky,
týž, Noviny z Prahy, týž, Osmanská expanze - , jednak vlastní rešerše v následujících soupisech:

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, red. Z. V Tobolka a F Horák, ll, 1501- 1800, Praha 1939- 1967. Soupis německých novin přináší R. Wolkan,
Bibliographie der deutschen Literatur des XVI. Jh. in Bohmen, in : Bohmens Anteil an der deutschen Literatur I, Praha 1880. Patrně žádná rešerše si však nemůže č init nároky na úplnost. Mé
vlastní údaje o novinách z devadesátých let 16. století převyšují Šimečkova čísla , nicméně ani tak
nejsou zcela přesná . Obraz jimi na s tíněný má být koneckonců jen přibližný , absolutní přesnost
nemá v tomto případě smysl.
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Grafč.l
Počty českých

novin z patnáctileté války

1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606

A značnou spolehlivost tohoto obrazu průběhu konjunktury dokládá jeho
shodnost s intenzitou zpráv z balkánských bojišť v rukopisné sbírce Marka
Bydžovského z Florentýna:
Grafč.
Počet

:~~ --

50
40
30
20

1~

2

. .. í

"tureckých" zpráv u M.Bydžovského

. • • . • . • • -·.
.. • ...... ....
..
.
. .
. ..
. 3

-

1592

1593

.

... .
...
.•••.•
..
. . -. .
. . _14 . . . . . . .
I

•

1594

. I

-- ~

• ..
·--·· 29 .. .
..
..
•

1595

..

1596

Novinová produkce před patnáctiletou válkou ukazuje nehotovost zpravodajské sítě . Tištěné "turecké" noviny se postupně objevují od třicátých let 16.
století, a to v plné závislosti na síti psaného zpravodajství. Právě proto - ačko
li léta 1526- 1560 znamenala dobu intenzivních konfliktů mezi habsburskou
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monarchií a Vysokou Portou na území Uher a až kolem poloviny století zde
docházelo k ustalování trvalejší fronty - většina tisků referuje o událostech
v Persii či Turecku, nabízených tehdy dominantními benátskými novinami. 8
Ve střední Evropě scházela autonomní zpravodajská síť, na niž by se tiskaři
mohli napojit. Výjimky - tedy noviny podávající zprávy o uherském bojišti ovšem existují a počínají Písní o bitvě u Moháče; ta ovšem referuje o události
dotýkající se Čechů "českýma" očima (kritika uherských pánů) . 9 Dvě noviny
informují o tureckém tažení do Uher v roce 1541: jednak relace Matyáše
z Laužnic o pádu Pešti do osmanské moci, jednak noviny o pádu Budína roku
1541 , vydané Bartolomějem Netolickým. 10 Velkou - a novinami reflektovanou - událost znamenalo turecké poselstvo k císaři Ferdinandovi v roce 1562. 11
První doložený větší celek novin se vztahuje k Sulejmánovu obléháni Sigetu
roku 1566 - bohužel skoro žádné z nich se nedochovaly. 12 Zároveň trvala
stále silná vazba na benátské psané zpravodajství - to dokládá v novinách
figurující turecké obléhání Malty roku 1565, bitva u Lepanta v roce 1571,
různé události v Osmanské říši, jako výměna sultána roku 1575 či zavraždění
velkovezíra Mehmeda paši Sokoloviče roku 1579 13 -a v sedmdesátých letech
Noviny o veliké porážce vojska císaře tureckého od Zossie krále perského, 1535/6442, NK 54 H 1466; Noviny odeslané z Konstantinopole do Benátek urozeným pánuom Fukaruom, Jan
Kantor, 1556/6430, SK Olomouc - 32 820. I nadále budu vlastní noviny citovat tímto způsobem:
název (kurzívou), ti skař, rok/číslo v Knihopisu - uložení a signatura; při opakované citaci název
nebo i tiskaře vynechám.
9 F Dvorský, Truchlivá píseň o zahynutí Ludvíka, krále Českého, Časopis Musea Království
českého (dále ČČM) 1864, s. 389- 392; Č . Zíbrt, Dvě písně u Moháče 1526, ČČM 79, 1905,
s. 370-374. Rozbor podalJ. Janáček, Doba předbělohorská III, Praha 1968, s. 5- 12.
10 O porážce, kteráž se stala u Budína, ?, 1541 /4737, MZA Brno - Sbírka l etáků č. 4. Noviny
nové o Turku a o Budínu, B. Netolický, 1542/6456, NK - 54 G 3064.
11 Solimana tureckého císaře poselství k J. M. Císaři římskému etc, při přítomnosti J. M. Maxmiliána, římského a českého krále, kurflrštuov, knížat a jiných stavuov Svaté říše v Frankfurtě při
Maj nu shromážděných, v jazyku tureckém učiněné Léta 1562 ... , Š. Oks z Kolovsi, 1563/ 15 790,
NK - 54 E 65 přív. 3. Předložení tureckého legáta Ebrahima Strotského, Poláka příirozen ého,
předjeho velebností císařskou, králem římským i před jinými ... kurflrsty ... v Frankfurtě slováckýmjazykjem učiněné Léta 1562 ... , J. Jičínský, 1563/ 15 790a (doch. v British Museum).
12 Noviny o zámku Segetu v uherské zemi, jak jest ho Turek dobýval, Š. O ks z Kolovsi, 1566/6452,
nedochováno . Píseň na způsob mod litby proti Turku .. . ,?, 1566/ 12 587, nedochováno. Vypsání
pravdivé, kterak J. M. C. aJ. M. Arcikníže Ferdinand ... z Vídně proti tomu všeho křesťanstva
ukrutnému nepříteli turku do pole vojensky vyjeti ráčili ... , Václav Had, 1566/ 16 786, KNM 36A lO přív.
13 Jistá a gruntovní správa o ostrovu Maltě, kterak od Turkův obležen a dobýván, š. O ks z Kolovsi, 1566/ 17 371, nedochováno. Krátká ajistotná zpráva veselého vítězství, kteréž Pán Btih ...
křesťanskému lidu namořiAdryatském ... 7. JO. 1571 proti Turku popříti ráčil ... , Š. Oks z Kolovsi,
1571 / 17 405, NK - 54 E 2299. Erschreckliche Newe Zeitung und griindliche Beschreibung von
des Tiirckischen Kaysers Absterben und des newen Ankunfft ... , M. Peterle, 1575/Wolkan 235.
8
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(v době relativního míru v Uhrách) docela převládla . Od osmdesátých let novin z uherského bojiště opět přibývá. Zachycují vlastně epizody z permanentní,
i v míru probíhající drobné pohraniční války - paradoxně ovšem v době , kdy
tyto konflikty utichají na minimum. Vysoká Porta vstoupila roku 1578 do
vleklé války s Persií, takže potřebovala klidný týl. Narůstající novinářská aktivita tedy vypovídá o dotvoření středoevropské zpravodajské sítě - mimochodem zcela v souladu se Šimečkovými zjištěními 14 - a ne o reálném vývoji.
Ba naopak, na přelomu osmdesátých a devadesátých let se situace v Uhrách
zostřuje, zatímco noviny dočasně téměř utichají.
Ukončení války s Persií a prosazení militantního proudu ve vládě tureckého
impéria vedlo roku 1592 k nezastíranému porušení míru s císařem dobytím
pevnosti Bih ač na bosensko-chorvatském pomezí. Oficiálně vypukla dlouhá
válka 15 po porážce Turků pod Sisakem v Chorvatsku v červnu 1593. Počáteční
úspěšná ofenzíva Osmanů byla v listopadu a prosinci tohoto roku vystřídána
pronikavými úspěchy císařských zbraní- především dobytím Filakova 27. ll.
Produkce novin citelně narostla (za rok 1593 znám osm českých a šest ně
meckých tisků), nicméně v porovnání s mnohem vyššími počty v dalších - ne
už tak úspěšných - letech působí tento vývoj dojmem nepřipravenosti pražských oficín na nápor informací nebo - a snad spíše - dosud nedostatečných
vazeb na novelantskou síť psaných avíz.
Následující rok 1594 byl rokem rozporuplným - zpočátku úspěšným (dobytí Novohradu 10. 3., vítězství u Jászberény 3. 5.), ovšem v konečné bilanci
značně nepovzbudivým. Jde nejen o neúspěšné obléhání Ostřihomi či Hatvanu, ale především o ztrátu Rábu - tedy hlavní pevnosti na cestě do rakouských
zemí- 28. 8. Novin máme doloženo pro tento rok poněkud více - 13 českých
a 7 německých . Zachycují především povzbudivé momenty - jednak některá
vítězství na počátku 16 , jednak popisy obléhání tureckých pevností, vnucující

Novinajistotná a pravdivá, jakým spuosobem Mehemet,jeden veliký a najvyšší vyzír baše turecký
... v m ěstě Konstantinopoli kvapn ě a nenadále XI. dn e m ěsíce října j est zamordován, M . Peterle,
I 579/6272 , Ro . III Ib 12/ 1.
14 z. Šim eček, Počátky, s. IOn.
15 Základem líčení vá l ečných událostí jsou práce: V. Kopčan, Turecké nebezpečenstvo , s. 91 - 105,
a J. Jan áček, Rudolf II . a jeho doba, Praha 1987, s. 311- 328 . Deta ilní rekonstrukci událostí samotného počátku války poda l A. Loebl, Zur Geschichte des Tiirkenkrieges 1593- 1606, 1- 11, Prag
1899.
16 Noviny jisté. Obšírné a dokonalé vypsání o obležení a doby tí p evnosti Nového hradu v horních
Uhřích ležícího, J. Šuman, 1594/6427, Ro. III lb 12/8. Noviny a jisté vypsání o udatné a zmužilé
bitvě křesťanské, kterouž j sou ... u Hatvanu s Turky svedli a tu s pomocí Boží nemálo jich pobili
a pole obdrželi, J. Šuman, 1594/6476, Ro. III lb 12/9.
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dojem, že jejich dobytí je na spadnutí (Ostřihom). 17 Krach obléhání Ostřiho
mi je inzerován nevinně jako odtržení vojsk od Ostřihomi a obležení na protějším břehu Dunaje ležícího Parkánu (dnešní slovenské Štúrovo). 18 Noviny
informující o ztrátě Rábu patrně vyšly Uak dokládá Marek Bydžovský z Florentýna) 19 , nicméně dochováno je několik relací z průběhu obrany pevnosti,
které vyznívají spíše optimisticky. 20 Ve stejné době vydal D. Sedlčanský proroctví v novinovém formátu, jež paradoxně předpovídá velké vítězství v Uhrách.21 Uvedené tištěné noviny dokládají větší pohotovost v přebírání informací ze zpravodajské sítě, nicméně nebyl to jev všeobecný. Zároveň některé
tiskárny, postrádajíce patrně spojení s touto sítí, vydávaly v podobě novin
spíše obecně naukové a informativní spisky - jednak o tureckých reáliích,
jednak o nejrůznějších zázracích. 22 Předpokládám, že měly nahrazovat reálný
nedostatek skutečných novin a uspokojovat poptávku.
Rok 1595 přinesl habsburským vojskům více důvodů k radosti, což bylo
umožněno už v předešlém roce přistoupením Sedmihradska, Valašska a Moldavska k proti tureckým silám. Celá první polovina roku byla ve znamení tureckých porážek v podunajských knížectvích. Samotné císařské vojsko, vedené schopným Karlem Mansfeldem, dosáhlo úspěchu dobytím Ostřihomi
2. 9. a okolních pevností. Některá vítězství byla dobyta také na chorvatském
úseku boje. Produkce tištěných novin byla v tomto roce enormní (doloženo
28 českých a 7 německých) a dosáhla naprostého maxima za celou dobu války. Celá řada novin referuje o dění na sedmihradském a valašském bojišti,
kde se otevřel nový vydatný kanál psaných zpráv přicházejících odtud do
Prahy ke dvoru. Určitý celek novin popisuje jako velký úspěch dobytí Ostři
homi23 a také vítězství v Chorvatsku poskytla tiskařům možnost vydat několik
17 Od Vos třeh omu noviny a jistá správa z křesťanského ležení odeslaná ... , B. Valda, 1594/6474,
Ro. III lb 12/ 14.
18 Z ležení u Gokerna (=Parkán, dnešní Štúrovo) správa jistá, jakým spůsobem lid náš válečný
... od Vostřehoma odtrhl a naproti pevnost řečená Gokernov obležena jest ... , D. Sedlčanský,
1594/4846, Ro. III lb 12/ 18.
19 Marek Bydžovský z Florentýna, Rudolphus rex Bohemiae XXI., rkp. NK, sign. XVII G 22, fo!.
259b-360a.
20 Noviny z Uher, a o zázraku v Ceské zemi .. ., O. Valda, 1594/6467, Ro . III Ib 12/ 19.
21 Nové předpověděni o milostné hvězdě, kteráž v hořejších Uhřích m ěsíce srpna spatřována
byla .. ., D. Sedlčanský, 1594/ 14 477, Ro. III lb 12/7.
22 Gruntovní vypsání o náboženství tureckém a o jejich chrámích ..., B. Valda, 1594/ 16 787,
Ro. III lb 12/13. Ležení císaře tureckého. Správa jistá, jakým spůsobem oukladně císař turecký
v poli s lidem svým válečným proti křesťanům se klade ... , B. Valda, 1594/4845, Ro. III lb 12/15.
23 O dobytí Ostřehomu ... , J. Šuman, 1595/2043, KNM - 30 C 28. O dobytí měs ta Lippy ... Též co
ještě z partykuláře od Ostřehomu se nachází. .. , J. Šuman, 1595/2041, NK- 65 E 1905.
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relací. Prakticky všechny známé noviny lze označit jako "vítězné". Nicméně
se odvažuji tvrdit, že přes nepopiratelné úspěchy tohoto roku obrovský nárůst
produkce oficín poněkud předběhl reálnou úspěšnost císařských zbraní.
Rok 1596 byl pro habsburskou stranu naopak dosti neúspěšný. Císařští vojáci dobyli sice Hatvan, ale 21. 9. opanovali Turci Jáger (maďarský Eger)pevnost, která otevírala cestu na sever i do Sedmihradska. Ve dnech 26.- 28. 1O.
zvítězili Osmané v mohutné krvavé bitvě u Keresztes (dobově Kheredes, dnešní
Mez6keresztes). Vydávání novin očividně pokleslo (znám 15 českých a 7 ně
meckých tisků), přičemž většina z nich pojednává spíše o drobných vítěz
stvích- s výjimkou dobytí Hatvanu ovšem.24 Noviny o porážce u Keresztes jež Bartoloměje Paprockého pohnula ke složení elegie "Památka Čechům
u Kheredes anebo Erle" 25 - se opatrně vyhýbají náznaku porážky už názvem:
"Valní bitva s Turkem léta tohoto 1596. Pravdivé vypsání, co jest se mezi
lidem křesťanským vá lečným a ouhlavním nepřítelem Turkem u Keredes
zběhlo ... " 26 Uvedené události znamenaly obrat celé války spíše k pozičním
bojům, a to zřejmě ovlivnilo i produkci novin. Nicméně setrvačnost značný
pokles vydávání novin brzdila.
Boje v roce 1597 nepřinesly žádné zvraty- počet známých novin (jen čtyři
české) vnucuje pocit, že "nebylo o čem psát". Snaha psát o vítězství pokraču
je, ale válka takových možností mnoho nenabízela. Zato rok 1598 přinesl
významný úspěch císařské straně znovudobytím Rábu 29. 3. Šlo o událost
vpravdě nejvíce opěvovanou za celou patnáctiletou válku- také velký soubor
novin se o ní dopodrobna rozepisuje (z pěti českých a pěti německých novin
o Rábu píší čtyři české a tři německé). 27 Relace o jiných událostech téměř
24

Pořádné vypsání o šťas tném a vítězném dobytí města, zámku Hatvanu, pevnosti v horních

Uhřích ... , D. Sed l čanský,

1596/ 16 798, Ro. IIIIb 12/40. Partyku1ář o dobytí Hatvanu ... , D. Sedl1596/6870,nedochováno.
25 K. Krejčí, Barto lo m ěj Paprocki z Hlohol a Paprocké Vůle . Život - dílo - jazyk - forma, Praha
1946, s. 155n.
2 6 O. Valda, 1596/ 1159, Ro. Ili lb 12/46.
27 Pravdivý partykulář o šťastném vítězství a žádostivém dobytí mocné a dobře opevněné pevnosti města Rábu ... , J. Dačický + B. Valda, 1598/6872, NK - 54 G 3041. Soli Deo Gloria.
O vítězném Rábu dobytí a slavném nad Turky Rábskými vítězství .. ., A. Šumanová, 1598/2049,
NK - 65 E 1903 (známe je dokonce ve dvou vydáních - viz 1598/6448, Ro . III lb 12/50). Dokonalá správa a vlastní partykulář, jakým sptlsobem urozený pán pan Adolf! z Švorcenburgku .. .
město a pevnost Ráb ... Turku odňal a zase v moc J M. C. uvedl .. ., B. Valda, 1598/ 17 355, NK65 E 2074; Griindlicher Particu.lar von gliicklicher einnemu.ng und eroberung der gewaltigen
Vestung Raab .. ., J. Dačický + B. Valda, 1598. Eygentlicher und volkommener Bericht, au.ch griindliche Particu.laritet, wie und was gestalt .. . Herr Adolf! von Schwartzenburgk ... dle Festung Raab
... dem Erbfeind abgetrungen .. ., B. Valda, 1598. Newe Zeitung ... Das ander [Lied}, die durch
Gottes hilff eroberung der Hauptvestung Raab in Ungern betreffent, ?, 1598/Wolkan 392.
čanský,
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nemáme. V roce 1599 došlo k tureckému rabovacímu tažení na Slovensko.
Ovšem čtyři české a pět německých novin se zabývají spíše méně podstatnými vítězstvími. Zdá se, že poziční charakter bojů, převažující až do konce
války, zcela podvázal další novinářskou činnosti impresorů, jak ukazuje stav
dochovanosti: 1600 - žádné noviny, 160 l - dvě české a jedna německá relace,
1602 - žádné noviny a 1603 - tři české a jeden německý tisk.
Tato letargie tvorby novin byla už definitivní - patrně ani relativně významná dílčí vítězství císařských zbraní (dobytí Stoličného Bělehradu roku
1601, dobytí Pešti a následné ohrožování samotného Budína roku 1602 ad.)
nedokázala novou vlnu tištěných relací podnítit. Známe ještě několik novin
o bojích kolem Budína a se sedmihradskou opozicí v roce 1603, ale pro zbytek
války, poznamenaný úspěšným nástupem Turků spolu s Bočkajem, žádné další
výtisky doloženy nejsou. Vedle nedostatku "vítězných" novin nelze patrně
zcela podceňovat ani možnost vyčerpání zájmu "veřejného mínění" o válku,
která měla jasně patové vyhlídky. Boje byly definitivně uzavřeny žitvatorockým mírem ll. listopadu 1606.

***
Konfrontace souboru tištěných novin s reálným vývojem na bojištích dává
tušit leccos zajímavého. Především proměňující se závislost těchto tisků na
novelantské síti a na samotném dění. V první, živelnější fázi bojů byla produkce novin patrně určována (brzděna?) postupně se adaptující sítí psaného
zpravodajství a v roce 1595 - v době rozmělnění války do mnoha drobných
a nepodstatných "šarmiclů" - dosáhl tisk novin maximálního využití stálého
zpravodajství. A naopak v pozdější, poziční etapě války to byla spíše neutěše
ná situace bojů než jistě stále dobře fungující novelantská síť, jež způsobila
pokles a téměř zánik tištěných novin z bojiště. Tyto noviny byly totiž "zaříze
ny" hlavně na radostné zprávy o vítězstvích, kterých psané týdenní noviny
poskytovaly - zvláště po přelomu století - méně a méně. Otázkou zůstává,
zda tiskaři sami odmítali tisknout neatraktivní zprávy, nebo zda nabídka týdenních avíz stála již nějakým způsobem pod kontrolou císařského dvora
a posílala "nežli špatné zprávy, raději žádné".
Kteří pražští tiskaři se věnovali tisku "tureckých" novin? Nešlo o velké
oficíny, nýbrž o menší dílny, specializované na drobné příležitostné tisky, jako
byly univerzitní projevy, kalendáře , gratulace, pohřební elogia, minuce, úřed
ní publikace. Výtvarná nenáročnost byla daní za pohotovost tisku a tudíž rychlou návratnost investice. Už v šedesátých a sedmdesátých letech 16. století
byl na noviny poněkud specializován Šebestián Oks z Kolovsi - původně
knihkupec ve Vladislavském sále, který po roce 1562 přesedlal na tisk malých žánrů . Sídlil v domě sousedícím s Melantrichovou oficínou. Tisky je
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doložen do roku 1572.28 Německé noviny -též o Turcích - začal v sedmdesátých letech vydávat na Novém Městě pražském Michal Peterle, německý formšnajdr z Annaberku. Po roce 1582 působil na Malé Straně "pod stupni Hradu
pražského", zemřel v roce 1588.29 V osmdesátých a devadesátých letech trhu
s "tureckými" novinami výrazně dominovaly dvě staroměstské oficíny - šumanská a valdovská. Jan Šuman (Hans Schumann) měl tiskařskou dílnu údajně
v domě U červeného jelena v Železné ulici. První novinou je doložen v roce
1585 a působil až do své smrti v roce 1595 nebo 1596, kdy vedení oficíny
převzala vdova Anna Šumanová. 30 Relativně nejsilnějším konkurentem šumanovské tiskárně byl Burian Valda, rodák z Bělé pod Bezdězem, jehož čin
nost je doložena v letech 1574- 1598. Oficína sídlila neznámo kde na Starém
Městě. Jeho syn Oldřich Valda si ještě za otcova života - kolem roku 1594 zařídil vlastní tiskárnu, zřejmě bez návaznosti na otcovskou oficínu. 31 Tiskem
novin se zabýval dále Daniel Sedlčanský (jinak Rýmar nebo Sedesanus), pů
sobící v Linhartské čtvrti . Na počátku osmdesátých let je doložen jako zaměstnanec v Melantrichově tiskárně, od poloviny desetiletí vydával samostatně (zemřel roku 1613). Jak Šuman, tak Sedlčanský vydávali mimo drobné
tisky také díla Bartoloměje Paprockého související s publicistikou. V Kaprově
ulici tiskl noviny v obou jazycích Mikuláš Pštros (Nicolaus Strausz), pocházející z Fojtlandu.32 Jeho spory o výsady na tisk novin a potíže s cenzurou
dokládají skutečnou konkurenci mezi impresory-novináři . Několik relací vydal také Jiří Jakubův Dačický, působící v letech 1568- 1619, a posléze též
jeho syn Jan Otmar Jakubův Dačický. Jejich impresí stála v dnešní Melantrichově ulici. 33 V německé produkci v Praze- zaměřené asi na německou minoritu pražskou i v jiných městech - zcela dominoval Jan Šuman, jemuž zdaleka nemohli konkurovat ostatní impresoři- M. Pštros, B. Valda, Tomáš
Schneider34 či tiskárny mimo Prahu (Olomouc, Brno, Staré Hory u Jihlavy).
Noviny byly distribuovány i dále, jak o tom svědčí existence zahraničních
Knihopis II/5, s. 352 přináší jeho životopis. Dále K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Českoslo
vensku od nejstarších dob až do roku 1860, Praha 1966, s. 198. Obecně lze údaje o tiskaří ch
a tiskárnách v této době získat také v díleM. Bohatcová a kol. , Česká kniha v proměnách staletí,
Praha 1990, s. 144-263.
29 K. Chyba, Slovník, s. 204.
30 Od roku 1599 bývají v kolofonu uváděni "dědici Jana Šumana" (snad syn Jan?). K. Chyba,
Slovník, s. 247n. Chybou uváděný nejstarší doklad činnosti roku 1588 není přesný.
31 Oldřich Valda tiskl rovněž na Starém a ne na Novém Městě, jak chybně udává K. Chyba,
Slovník, s. 300.
32 K. Chyba, Slovník, s. 214n.
33 K. Chyba, Slovník, s. 72n.
34 K. Chyba, Slovník, s. 242.
28
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novinových sbírek. Poměr množství v Praze vycházejících českých a němec
kých zpráv lze odhadnout na 2 : 1. Ze zachyceného materiálu jsem napočítal
16 novin, které vyšly v Praze v obou jazycích. Zvláště noviny šumanské zřej
mě zásadně vycházely paralelně v obojí verzi. Jak texty, tak typografická a
ilustrační výbava obou mutací byly doslovně totožné. 35 Některé paralelní noviny vydali také B. Valda aJ. J. Dačický. Kromě toho došlo též k přebírání
cizích novin, hlavně z Říše, a jejich vzájemnému překládání.
Novinářský "boom" devadesátých let tvořila v podstatě dvojice staroměst
ských tiskařů- Jan Šuman a Burian Valda. Do styku s "tureckými" novinami
přicházejí už v sedmdesátých a osmdesátých letech- tehdy se zaučují a hledají svůj styl. A skutečně noviny té které oficíny nesou určité individuální
rysy- jak po stránce typografické, tak formálně-obsahové. Nejpřipraveněj
ším impresorem na počátku války byl Šuman a jeho impresí po celou válku
hrála prim. B. Valda tiskl zpočátku vedle skutečných novin obecné naukové
texty ve formě novin Uakési "naukové noviny"). Produkce ostatních má spíše
sekundující charakter. V roce 1595 se valdovská tiskárna mírou produkce při
blížila šumanské. Valda se tedy postupně také úspěšně napojil na informační
kanál. Svědčí o tom i fakt, že nadále vydával už klasické noviny z válečného
dění.

Tabulka č. 3

Doložená produkce novin jednotlivých oficín (česká i německá)
Rok
J. Šuman
B. Valda

D. Sedlčanský
M. Pštros
O. Valda

J. J.

Dačický

1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603

2

ll
2

6
3
3
4

16
12
2
3

ll
3
5
2
2

4

1
4

3
3

Cesta informace od relace psané nájemným novelantem ve vojenském ležení až po tištěnou novinu v rukou měšťanského čtenáře byla jistě spletitá,

35 Měl

jsem možnost textového srovnání u Šumanovýcb novin O Filekovu. Vypsání pravdivé,
kterak opět Bůh ... vítězství křesťanům v horních Uhřích nad nepřítelem Turkem propůjčiti ráčil .. ., 1593/2467, Ro . III lb 12/6, k nimž je dochován německý pendantZeitung aus Víl/eg. Wahrhaflige Beschreibung, wie Gott ... dem Christlichen Kriegsvolck in Ober Ungarn wider den Turcken
gluckseligen Sieg verliehen v konvolutu AA XIV 4/ 14 Strahovské knihovny.

244

T. Rataj, Turecká hrozba a raně novověké zpravodajství

avšak také jen spoře pramenně zachytitelná.36 Z množství nevyjasněných otázek vyniká především problém, jakým způsobem tiskař získával novinové
texty- zda vlastním nákupem od novelanta, nebo za určité vyšší součinnosti
dvora. Leccos nasvědčuje tomu, že dvůr měl již v této době aktivní zájem na
tom, jaké zprávy se tisknou. Svědčí pro to jak vícekrát vydané dekrety o tiště
ní novin 37 , tak samotná existence obecné cenzury pražského arcibiskupa
a zvláštní vojenské cenzury v rukou dvorské válečné rady. Víme, že například
chebské (či brněnské) zpravodajství bylo napojeno na pražský dvůr - císař
ský herold Petr Fleischmann dodával na objednávku městským radám psané
svodky zpráv. Z. Šimeček po srovnání těchto relací s novinami, které si Chebští nechali posílat od vlastního novelanta, charakterizuje jejich obsahovou tendenci jako mírně selektivní - preferovaly vítězství a potlačovaly negativní
informace. 38 Podobnou výrazovou tendenci jeví i naše tištěné noviny, což podporuje domněnku o napojení tiskařů přímo na dvorské zpravodajství. Ostatně
některé tisky- např. ze sedmihradského bojiště - se přímo odvolávají na zprávu
přinesenou kurýrem ke dvoru. 39 Válka s Tureckou říší znamenala pro obyvatele království - zvláště pro městský stav - citelnou zátěž. 4 ° K mimořádným
berním, nuceným půjčkám od měst a rekvizicím potravin a píce přidala zemská hotovost v roce 1594 ještě povinnost brannou. To v podstatě činilo měš
ťanské vrstvy zainteresovanými na perspektivách války s Portou. Je tedy logické, že dvůr měl zájem sdělovat svým poddaným spíše optimistické zprávy
a vzbudit tak dojem, že jejich peníze nejsou promrhávány. 41 Snad i sami tiskaři
proto preferovali tisk radostných novin, které šly jistě lépe na odbyt.
Nelze opomenout rovněž otázku redakčního zpracování novinového textu,
ač ji prameny dokumentují jen minimálně . Impresor zpravidla tiskl doslova
jádro zprávy, k němuž vytvořil titulní stranu s vhodným a atraktivním titulem-regestem a často s dekoračním dřevořezem- samozřejmě vedle rutinního
36

O její rekonstrukci se pokusil H. W Lang, Die Neue Zeitungen, s. 57n.

J Volf, Dějiny novin v Čechách, s. 29. Soupis podal K. Beránek, Tiskařská privilegia České
dvorské kanceláře v SÚA v Praze, Strahovská knihovna 12- 13 , 1977-78, s. 69- 104; tento soupis
37

ovšem ukazuje malou dochovanost těchto dekretů .
38 Z. Šimeček, Osmanská expanze, s. 352-357.
39 Krátká správa, co se s knížetem Zigmundem Bathory v Sedmihradské zemi zběhlo .. ., O. Valda,
1595/17 403, vydal J Kolár, Dvě české noviny o tureckých válkách z přelomu 16. a 17. století,
Časopis Matice moravské 73, 1954, s. 308- 314; zde stojí v kolofonu: " Toto sepsání jest XXIII!.
dne m ěsíce dubna léta 1595 od sedmihradského kurýra v latinské řeči do Prahy přinešeno."
40 Z. Šimeček, Osmanská expanze, s. 363n. J Pánek, Úloha předběloborské Prahy, passim.
41 Vojáci se z neúspěšné zemské hotovosti podle Marka Bydžovského z Florentýna vrátili: " .. .nic
n espůsobivše, než hanbu a daremní outratu ... ", M. Bydžovský z Florentýna, Rudolphus rex,
fol. 359a.
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kolofonu s informací o tiskaři, místě tisku a o udělení arcibiskupského "imprimatur". Předpokládám, že tisk podobných útvarů musel být pohotový
a rychlý. Noviny měly svůj ustálený kvartový formát skládající se ze čtyř
listů, ač někdy bylo nutno několik listů přidat. Aby uspořil papír, volil někdy
tiskař drobnější litery, což také svědčí o rychlosti sazby. Občas se vyskytují
i jedno listové letákové zprávy vyrobené zřejmě ve snaze o maximální pohotovost. Zcela nejasnou otázku představuje náklad relací. Hypoteticky navrhuji,
abychom počítali s počtem několika set výtisků- podle analogie s letáky; dle
údajů A. Škarky vydal O. Valda jeden svůj leták v prvním vydání ve 200
kusech. 42
Stejně chabá je výpověď pramenů o prodeji novin . Vedle možnosti zakoupení v samotné tiskárně (některé noviny to inzerovaly, např: " Vytištěno v Starém Městě Pražském u Mikuláše Pštrose v Kaprovic ulici k doptání " )43 lze
předpokládat prodej na pražských i mimopražských trzích 44 a snad i na knihkupeckých krámech. Za recipienta tištěných novin je obecně pokládáno měš
ťanstvo . 45 H. W. Lang dokonce vyslovuje obtížně ověřitelnou hypotézu o oběhu
tištěných novin v určitém rámci "od pána domu po čeleď"'. Předpokládám daleko větší otevřenost tištěných novin do městských vrstev, než jak to platí pro
psané relace (ač Z. Šimeček odmítá i u nich úplnou exkluzivitu).46 Na tištěných
novinách byl například závislý Marek Bydžovský z Florentýna, představitel
měšťanské inteligence a zároveň akademické obce pražské univerzity, o čemž
vypovídá jeho analistická sbírka. 47 O pilném odběru novin také mimo Prahu
svědčí v Kutné Hoře sídlící Mikuláš Dačický z Reslova ve svých Pamětech. 4 8
Zcela symptomaticky mohl Bartoloměj Paprocký z Hlohol díky svým šlechtickým chlebodárcům využívat pro svá publicistická díla psaného zpravodajství. 49

42

A. Škarka, Zápas, s. 25n.
J. Volf, Dějiny novin v Čechách , s. 34.
44 Zmíněný případ letáku O. Valdy z roku 1602: tiskař sám ho jel prodávat na trh do Chrudimi A. Škarka , Zápas, s. 25n.
45 Z. Šimeček, Noviny z Prahy, s. 48; týž, Geschriebene Zeitungen, s. 78; H. W. Lang, Die Neue
Zeitungen, s. 58.
46 Z. Šim eček, Počátky, s. 34, argumentuje např . objednávkami psaných novin m ěstskými radami, jak je doloženo v Chebu.
47 Zpří stupněno ve výboru Svět za tří českých králů (ed. J. Kolár), Praha 1987. Měl jsem také
možnost nahlédnout do originálu 3. svazku pro rudolfinskou dobu Rudolphus rex Bohemiae XXI.,
rkp. NK, sign. XVII G 22 (signatura uvedená v edici je chybná!).
48 Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti (ed. A. Rezek) , 2 sv., Praha 1889- 1891.
49 Ke svému Diadochu při dal Historii o příbězích v království Uherském i jinde, což je podrobná
chronologie války. Je zcela zpřístupněna ve výboru O válce turecké a jiné příběhy (ed. E. Petrů),
Praha 1982.
43
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Pohotovost psaných zpráv byla na dobré úrovni- podle výzkumů Šimečko
vých se opožďovaly za událostmi asi o týden. 50 Tištěné noviny vycházely
samozřejmě s větším odstupem - těch několik málo údajů o době tisku v kolofonu naznačuje zdržení asi 18 dnů oproti samotné události (tedy asi ll dní
za psanými relacemi). 5 1
Nutnou podmínkou vydání byla navíc také cenzura, kterou v Čechách vykonával od roku 1562 pražský arcibiskup. Vedle něho musely být ovšem noviny z válčišť předkládány ještě dvorské válečné radě. Neustále se opakující
nařízení a dekrety dokazují, že cenzurní povinnost byla mnohdy a stále obcházena. Dle některých konkrétních příkladů měli i vydavatelé "tureckých"
novin problémy s cenzurou. V roce 1565 byl uvězněn Šebestián O ks za lživé
noviny o osmanském obléhání Malty. 5 2 V roce 1596 arcibiskup odepřel dát
imprimatur Mikuláši Pštrosovi k vytištění zprávy o dobytí turecké pevnosti
Hatvanu, dovolávaje se svého blíže neznámého nařízení, že v tisku novin se
mají střídat čtyři tiskaři po měsíci a Pštros že mezi nimi není. Pštros si nato
stěžoval císaři a odvolával se na císařské privilegium pro svou osobu, nakonec byl ovšem odmítnut. 53 Celá záležitost se snahami o reglementaci tisku
novin stojí však díky nedostatku jasných pramenů dosti na vodě. J. Volf jako
hlavní argument považoval doložené, leč nedochované "Noviny pořádné celého měsíce září léta 1597" Darriela Sedlčanského za počátek oné nařízené
měsíční periodicity. Z. Šimeček ovšem na více místech podobné pojetí právem vyvrací. Naopak šlo evidentně o zcela klasickou širší svodku novin
z Uher. 54 Mimoto jen letmý pohled na doložené celky novin po roce 1596
prozrazuje, že nějaké "konsorcium" čtyř tiskařů neexistovalo. Případ M. Pštrose
svědčí pouze o snaze- ovšem marné- nějakou podobnou formu reglementace zavést. Za hlavní zlořád hodný vykořenění arcibiskupská kancelář považovala tisk nepořádný a obsahově se překrývající. 55 Ani jedno, ani druhé však
nezmizelo, naopak např. dobytí Rábu v roce 1598 zavdalo notnou příčinu
právě k těmto dvěma prohřeškům. Každé podobné prosazování obecné regulace tisku naráželo jednak na nedostatek nástrojů k prosazení, jednak na existenci císařských privilegií na tisk novin vydaných jednotlivým impresorům .
Z. Šimeček, Osmanská expanze, s. 333.
V zájmu stručnosti cituji rychle uvedené noviny: 1595/6416, 1596/6464, 1596/6447, 1598/6470.
52 F Menčík, Cenzura, s. 18. Jistá a gruntovní správa o ostrově Maltě .. ., 1566117 371, nedochována.
53 J. Volf, Dějiny novin v Čechách, s. 30n. a 180n.
54 Z. Šimeček, Noviny z Prahy, s. 62n; týž, Počátky, s. 36n.
55 Argumentace kanceláře, proč tiskaři potřebují reg1ementovat: " ... weil sie hievor so unordentlich und confuse gedruckt [haben} ... ", J. Volf, Dějiny novin v Čechách, s. 180.
50
51
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se jimi účinně zaštiťovali- např. B. Valda vkládal často do kolofonu
svých novin formuli" Podlé dekrétu J. M. C. sobě daného".

***

Novinu lze samozřejmě typologizovat po stránce formální a obsahové. Tištěná novina ve svých počátcích obsahovala zpravidla jednu zprávu o jedné
konkrétní události (nazývám ji užší novina; té vlastně odpovídá německé označení "Neue Zeitung"). Mohla vycházet jak z klasického psaného zpravodajství, tak z osobních listů. 56 Napojení na fungující zpravodajskou síť a rozkvět
novinových tisků připravily přechod k širším svodkám více zpráv. Zatímco
do roku 1592 patří všechny české tištěné relace k jednoduššímu typu, v oné
konjunkturální vlně v počátcích války vzniká typ víceobsažných širších novin. O prvních střetnutích patnáctileté války u Bihače, Sisaku či Stoličného
Bělehradu referovaly klasické užší noviny, které docela převládaly ještě v roce
1594. V letech 1593-1594 se objevil určitý přechodný typ směrem k širším
novinám- jediná novina, která ale popisuje dění za několik dní - typ rekapitulační.51 Z roku 1594 jsou už známy ojedinělé noviny, v nichž je shromáždě
no více zpráv z různých míst v chronologickém pořádku. 58 Od roku 1595 širší
noviny výrazně převažují. Bývají poskládány ze dvou až čtyř, výjimečně pěti
novin. Tento posun- daný asi změnou charakteru války k válce poziční - je
výrazem jisté proměny nabídky psaných novin - jejich zmnožení co do počtu
a zestručnění a zvěcnění jednotlivých zpráv. Zprávy v jedněch širších novinách mohly pocházet ze stejného místa po určitých intervalech, častěji však
z různých bojišť. Zřídka vyšly také noviny, jež zprávu z Uher kombinovaly
s událostí zcela jinou a odjinud.59 Zmíněné typy novin se však navzáj em nerušily. Užší novinová reportážní forma- často ovšem rekapitulačního charakteru- byla po ruce vždy při nějaké výrazné události - dobytí Hatvanu, Rábu,
ztráta Jágeru apod. 60 I samotné relace v rámci širších novin se stávají někdy
rekapitulacemi (zprávy z vojenského ležení). Některé tak~vé tisky byly vlastně

56 Např.

list kteréhosi Čecha z Benátek otci z roku 1535- 1535/6442, NK - 54 H 1466; nebo list
hrab ěte Thurna arciknížeti Karlu Štýrskému z roku 1585 - Noviny pravdivé o vítězství křesťan

ském nad nepřítelem Turkem v Charvátské zemi z psaní n ěm eckého, kteréž u činilo jedno hrabě
z Thurnu k arciknížeti Karlovi, přeloženo ... , 8. Valda, 1585/16 221 , NK - 54 D 203 pří v.
57 O Filekovu .. ., 1593/2467, viz pozn. 56.
58 Z ležení u Gokerna správa jistá .. . , 1594/4846, viz pozn. 39. Noviny z Uher .. . , 1594/6467, viz
pozn. 41.
59 Noviny z Uher, a o zázraku v České zemi ... , viz předchozí poznámku.
60 Pořádn é vypsání o šťastném a vítězném dobytí města, zámku Hat vanu ... , 1596116 798,
D. Sedlčanský , Ro . III lb 12/40. Kratičké vypsání pevnosti Erly, D. Sedlčanský , 1596/ 16 789,
nedochováno. Noviny o dobytí Rábu v pozn. 27.
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sestaveny asymetricky s jednou dominantní událostí, vypíchnutou v titulu.
a zvláště širší noviny považuji za novinářsky pokročilejší typ,
který ukazoval cestu k - nerealizované- periodicitě . Nejdále na této cestě
došel typ širších novin, který namísto shluku událostí referoval o samotném
dění: klasický titulek"Noviny o ... "je v něm nahrazen spojením"Noviny z ... "
s lakonickým výčtem míst původu zpráv. 6 1
K zájmu o novinu měl čtenáře nalákat dlouhý titul na první stránce, který
shrnoval to nejpodstatnější v textu. Byla užívána žánrová označení novina
(Newe Zeitung, -en ), správa (Bericht), relací (Relation ), v případě obšírnější
ho popisu a výkladu vypsání (Beschreibung). K těmto pojmům přistupovaly
hodnotící přívlastky, které nejčastěji zdůrazňovaly spolehlivost zpráv: noviny
pravdivé (wahrhafftige Newe Zeittungen) nebo noviny jisté a pravdivé, anebo
charakterizovaly další obsah (noviny šťastné, veselé, potěšitedlné, resp. naopak žalostné). Správa, relací a vypsání mohou být krátké, kratičké anebo naopak dokonalé, gruntovní. Jan Šuman vedle tohoto vzorce zavedl zcela nový
typ titulku - označení novina posunul na druhé místo nebo zcela vypustil
a předsunul před ně samotnou událost: O dobytí ... , O vzetí ... , O (šťastném)
vítězství.., O porážce (rozuměj Turků) apod. Tato zkratkovitost se ovšem
v dalších oficínách neujala. Pokračování titulu oznamovalo událost či události,
různé jejich okolnosti a téměř vždy časové určení. Některé rekapitulační noviny už konkrétní událost ani neinzerovaly a v titulu se dovolávaly původu
psané noviny(, Od Vostřehomu noviny a jistá správa, z křesťanského ležení
odeslaná 18. dne měsíce máje ... '). 62 V titulcích širších novin se zpočátku
uplatnil prostý výčet událostí (ať už symetrický nebo asymetrický), později
shrnující formulace typu:" O dobytí tří pevností ... " 63 Pokročilé noviny o dění
byly uvozovány sdělením o původu relací: " Noviny z Krakova a Tokaje, co se
již nadíle mezi lidem křesťanským válečným a Turky roku tohoto MDXCV
zběhlo ... od 1 O. a 15. dne měsíce února". 64 Titulky mají obecně optimistickou tendenci - zmínkami o získané kořisti či o tureckých ztrátách, obecnými
sliby vítězství apod. Naopak noviny o porážkách v titulu nikdy porážku naplno nepřiznávají,jak ukazuje relace o velkém tureckém vítězství u Keresztes:
" Valní bitva s Turkem léta tohoto 1596. Pravdivé vypsání, co jest se mezi
Rekapitulační

61

Noviny z Krakova a Tokaje ... , 1595/6433, 8. Valda, Ro. III lb 12/28. Noviny pravdivé z Zyseku, Kašy, Tokaje a z ležení od Ostřehoma, J. Šuman, 1595/6481 , nedochováno. Noviny z uherské, dalmatské, sedmihradské země, D. Sedlčanský , 1596/6468, nedochováno.
62 8. Valda, 1594/6474, Ro . III lb 12/14.
63 J. Šuman, 1596/2047, NK - 65 E 1915.
64 8. Valda, 1595/6433, Ro. III lb 12/28.
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lidem křesťanským válečným a ouhlavním nepřítelem Turkem u Keredes zběh
lo ... ", 65 nebo novina o ztrátě Jágeru. 66
Obsah noviny lze rozdělit na faktický popis událostí na bojišti a zobecňují
cí komentáře, které tento popis rámují. Popisy událostí mají své ustálené formy podle pojednávaného dění. Svůj obvyklý rámec má vítězná bitva, dobytí
pevnosti, průběh obléhání, porážka, ztráta pevnosti apod. Vyprávění o vítězné
bitvě počíná pohybem tureckého vojska, jemuž se urychleně postaví do cesty
"naši". Křesťané se pustí na pohany a "s pomocí Boží" je porazí. Někdy má
průběh bitvy peripetie, které ovšem jen dočasně zvrátí situaci. Následuje bilance: porovnání ztrát císařských a osmanských v číslech dopadající výrazně
hůře pro nepřítele, chvála statečnosti vojáků (podle národů) a opatrnost dů
stojníků Gmenovitě). Dobytí pevnosti předchází přitáhnutí vojska k ní (ztížené počasím), rozbití tábora a zahájení silné střelby. Turci se samozřejmě sveřepě brání, opět přicházejí ke slovu různé peripetie v podobě osmanských
výpadů a úspěšné střelby do císařského ležení. Na druhé straně dochází
k útokům, z nichž "hlavní šturm" způsobí průlom do pevnosti. Obránci
i s rodinami jsou nemilosrdně pobiti. Neméně často však Turci poznají bezvýchodnost obrany a přistoupí na jednání, kterým dosahují svobodný odchod
za vydání pevnosti. Klíčové místo v bilanci obou modelů vítězství představu
je výčet kořisti, případně počet zajatých Turků; a to včetně přesného vyčíslení
získané "s třelby " (děl), munice, zásob potravin a píce (,,profanty"), tureckých praporců, koní, dobytka, drahých kovů a vzácných látek, stanů apod, ale
i získaných strategických výhod. Za vítězství se konečně děkuje Bohu, který
je zároveň žádán, aby" další vítězství popříti ráčil". Základní linie děje vždy
shodně směřuje k radostné bilanci korunované kořistí a "rámující" komentáře
činí z příběhu exemplum o božské spravedlnosti. Čítankovou ukázku vítězného
příběhu nabízejí noviny dobytí Rábu v roce 1598, události všeobecně oslavované.67
V rekapitulačních a širších novinách se stručnější základní příběhy samy
stávají skladebními kameny složitějšího děje a mnohdy způsobují jistou mozaikovitou zmatenost. Pro poněkud poziční druhou polovinu války jsou typické nové příběhy -" štráfy" (rabovací a pícovací tažení)," šarmicle" a bojůvky. Některé noviny jen krátce konstatují: "Zde se nyní nic takového nezběhlo,

65
66

O. Valda, 1596/ 1159, Ro. III Ib 12/46.

Erla. V kterém místě, v jakém spůsobu, v jaké síle turecké, kdy, proč, kterak a od koho sultánovi
Mehmetovi toho jména třetímu tureckému císaři léta toho 96. obležena a vzdána byla, A. Šuma-

nová, 1596/2375, NK -65E 1958.
K. Vocelka, Die politische Propaganda, s. 279- 282. Noviny jsou citovány v pozn. 27.
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" a doplní nějaký úspěšný štráfnebo aspoň úmysl bojovat (typické pro noviny o dění). To zřejmě dokládá existenci poptávky po informacích,
kterou bylo nutno uspokojit i tehdy, kdy událostí nebylo tolik.
Příběhy, které nemohou čtenáře informovat o vítězství - tedy popisují-li
průběh obléhání nebo obrany pevnosti - jsou naladěny v určitém programovém optimismu, který se zakládá na některém z těchto tří motivů : dosažení
dílčího úspěchu , např. obsazení předměstí Bělehradu," .. . odkudžjest naděje,
že také město křesťanům poddadí" 68 ; předpoklad budoucího dílčího úspě
chu: " Sice jest nad~e, jestliže vodní místa vezmeme, že se zámek nedlouho
zdržovati bude. " 69 ; nebo potíže Turků v pevnosti se zásobováním vodou,
municí apod (, , ... nemalý nedostatek na profantích mají").70 Podobnou tendenci ke vzbuzování optimismu mají ovšem noviny obecně (a to i vítězné) .
Například zprávy ze samotné Osmanské říše šíří domnění o náklonnosti velkovezíra k míru (po dobytí Rábu), o nepořádku v zázemí Ganičárské vzpoury)
apod. 71 Turky zachvacuje obecný strach, a to nejen po vítězstvích křesťan
ských zbraní, ale i působením božských znamení, zázraků, úkazů apod. (např.
neúspěšná zkouška nového děla či ztráta zeleného praporce). 72 Po zemětřese
ní v Budíně osmanští hadači " .. .pravili, že znamená veliký mor, jenž jim při
válce velmi překazí a bude příčinou zkázy a skončeníjejich království. Dejž to
PánBůh! " 73

Zázraky a muslimský strach dávají občas podnět k vydání samostatných
novin, jako jsou např . Valdovy " Noviny hrozné, kterak jest Amurathes císař
turecký léta tohoto MDLXXIXpři slavnosti svátku tureckého znamenitý pankét s velikou pejchou a nádhernou pampou v městě Konstantinopoli učinil"
z roku 1579 74, které operují s několika božskými znameními o budoucím pádu
osmanské moci. M. Pštros vytiskl roku 1594 leták o tureckém strachu začína
jící slovy: "Že Turci, jenž v Uhřích sem a tam na pevnostech bydlejí, velice
zděšení a přestrašeníjsou, porozumívá se netoliko z každodenních kundšaftův,
nýbrž také očitě se spatřuje a vidí, že oni ... z hraničných pevností a zámkům
hrůzou je opouštějíc utíkají. " 75 Jiné noviny se zase zajímají o božská návěští
přímo během bojů na Balkáně. Valdovy" Noviny jisté ze země sedmihradské ... "
68
69

70
71
72

73
74
75

1593/63 11 , Ro. IIIIb 12/5, fot. 3a.
Jde o obléhání Ostřihomi ; 1594/6474, Ro. III lb 12/ 14, fot. 3b.
Tamtéž. Viz též 1603/6471 , NK - 65 E 2027, fot. 3a.
1596/ 16 900, Ro . III lb 12/45, fot. 4a.
1596/16 584, Ro . III lb 12/44, fot. 3a- 3b; 1595/2041, NK - 65 E 1905, fot. 4a.
1598/6422, NK - 65 E 2030, fot. 4b.
1579/641 O, Ro. III lb 12/2.
1594/17 335, Ro. III lb 12/ 16.
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referují na prvním místě o úkazech v ležení knížete sedmihradského (kometa,
orlice sednuvší si na knížecí stan). 76 Nejsevřenější exemplární vyprávění o
zázracích ovšem vzniklo v oficíně D. Sed lčanského - "Nové předpovědění o
milostné hvězdě, kteráž v hořejších Uhřích měsíce srpna spatřována byla ... " 77
Tento text takřka ve formě kázání předestírá širokou paletu zázraků a božích
skutků, díky nimž křesťanské zbraně za poslední rok zvítězily. Na události od
samého vypuknutí války aplikuje zázraky, které byly bezprostředním novinám o těchto událostech neznámé: volání jména Iesus, komety, malé děťátko
s mečem rozehnavší turecké vojsko, turecké dělové koule vyhýbající se křes 
ťanům apod . Ve svém vyvrcholení dostává příběh ryze eschatologický rozměr, neboť Ježíš nabízí svou "milostnou korouhev " všem národům - tedy i
Osmanům -, neboť všechny bude vbrzku soudit. Optimistické pasáže zásadně používají spekulativní úvahy a pochybné zdroje informací (viz Dunaj umístěný ve Valdových novinách z roku 1579 do Konstantinopole); dosvědčují
patrně zoufalou snahu poskytnout za každou cenu naději na vítězství.
Noviny o porážkách vycházely relativně málo, nicméně závažné porážky
nebylo lze pominout. Jejich obsah má za úkol ospravedlnit neúspěch a najít
jeho - pokud možno vyšší a obecné - příčiny. Tak zpočátku slibná bitva
u Keresztes (její popis se zpočátku podobá "základnímu příběhu" vítězné bitvy)
byla ztracena vinou zbrklosti Uhrů a Sedmihradských, kteří se nachytali na
tureckou "moháčskou" taktiku fingovaného ústupu, a to " ... k nejvyšší potupě
sebe samých a nenabyté škodě křesťanstva ". "A tak jsme podruhé tu nemalou
dosaženou Victorii, ano i znamenité štěstí, skrz zvláštní trestání Boží prožertovali ... " 78 Noviny tak zcela oficiózně očišťují neschopného velitele arciknížete Maxmiliána. Podobně viny za ztrátu pevnosti Jágeru jsou zcela zbaveni
velitelé na úkor zrádných Valonů. 79 Každá porážka má ovšem příčiny hlubší hříchy křesťanstva, jež vyvolávají Boží trest. Naproti tomu noviny o ztrátě
Bihače z roku 1592 hledají vedle reálných vojenských příčin (jedno, zda tendenčních) příčiny obecné, spočívající v každodenním hříšném životě křesťanů
a umožňující tudíž moralistní oslovení čtenářů.

76

1595/6451, Ro. lil lb 12/36, fol. 2a- 2b.
1594/14 477, Ro. liT [b 12/7.
78 Va/ni bitva s Turkem léta tohoto 1596. Pravdivé vypsáni, co jest se mezi lidem křesťanským
válečným a ouhlavnim nephtelem Turkem u Kheredes zběhlo ... , O. Valda, 1596/1159, NK - Ro .
III Ib 15/46.
79 Erla, v kterém mis tě, v jakém sptisobu, v jaké síle turecké, kdy, proč, kterak a od koho sultánovi
Mehm etovi toho jména třetímu, tureckému cisaři léta tohoto 96. obležena a vzdána byla, 1592/6458,
Strahovská knihovna - AA XIV 4/13.
77
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S hledáním viníka porážky souvisejí rovněž relace o exemplárních soudních procesech a následných exekucích s kapitulovavšími veliteli pevnostís hrabětem Ferdinandem z Hardeggu, který vydal Turkům Ráb roku 1594,
a s kapitánem Paradieserem,jenž vzdal v roce 1600 Velkou Kanižu (Nagykanizsa v jihozápadním Maďarsku). Zatímco " Pravdivé a kratičké vypsání celého právního ortele, kterýž nad Ferdinandem hrabětem z Hardeku ... vypovědín by/" 80 vychází spíše z textu obžaloby a zdůrazňuje motiv porušení
přísahy císaři,"Noviny pravdivé, kterakParadyzer, nejvyžší na Kanýži ... sám
pátý v městě Vídni utracen a konec svůj vza/" 8 1 nabízejí reportáž z posledních
chvil obžalovaného (jeho žal ve vídeňském vězení) a zvláště plasticky z exekuce samotné. Noviny o popravách poskytují vlastně ostentativní "vítěznou"
tečku za předešlou hořkou prohrou.
Vypuknutí patnáctileté války znovu silněji oživilo obecný zájem o turecký
živel - tedy i o reálie a dějiny. Tomu vyšla vstříc nakladatelská produkce
tiskem naučné literatury. Obnovené poptávky využil též tiskař Burian Valda,
když vydával v klasickém novinovém formátu kromě klasických relací z bojů
rovněž tematické úryvky z naučných děl o Turcích (tzv. naučné noviny). 82
Aniž by citoval zdroj, tiskl výklady o islámu a muslimském válečnictví
z Historie neb kroniky turecké Michala Konstantinoviée z Ostrovice nebo Joviovy Knihy o věcech a spuosobích národu Tureckého .83 Existenci dalších,
dnes nedochovaných naučných novin dokládá u Bydžovského zařazený výklad o tureckém způsobu dobývání. 84

***
Popis konkrétních událostí v novinách je zpravidla provázen obecnými
pasážemi, které jej komentují a zobecňují. Posazují děj na vyšší- teologickou
-rovinu a vyvozují z něj zároveň naléhavě znějící poučení. Ač klišé, stereotypně vypůjčovaná z jiných zdrojů , mají vypovídací hodnotu jako skladební

80 A .

Graudenc (Litomyšl), Ro. III lb 12/24.
O. Valda, 1601 /6440, NK - 65 E 2023.
82 Gruntovní vypsání o náboženství tureckém a o jejich chrámích ... , 8 . Valda, 1594/ 16 787, Ro.
III lb 12/ 13. Ležení císaře tureckého. Správajistá, jakým spůsobem oukladné císw' turecký v poli
s lidem svým válečným proti křesťanům se klade, B. Valda, 1594/4845, Ro. lil lb 12/ 15.
83 Historia neb Kronika Turecká od n ějakého Ráca neb Bos1!ákajménem Michala Konstantina
z Ostrovic ... věrně a právě sepsaná, Litomyšl 1565, NK: 54 E 64, text o islámu vzn ikl vynětím 4.,
6. a 7. kap. (fo!. l2b-18a); Pavel Jovius, Kniha o věcech a spuosobích národu Tureckého velmi
krátce sebraná ..., Staré Město Pražské 1540, KNM: 29 D 3, vojensko-teoretický text vznikl vydáním s. 179- 186. Obecně Č. Zíbrt, Balkánská otázka a Bosna i Hercegovina ve světle staročes
kých knih o Turecku, Zlatá Praha 26, 1909, s. 98, 114, 126 a 139n.
84 M . Bydžovský z Florentýna, Rudolphus rex, fo!. 394b-395b.
81
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kameny textu a jsou pramenem pro myšlenkové postupy a významy, které
byly do války s Turkem vkládány. Celá skutečnost války byla ve zpravodajských textech teologizována; všechna vítězství i prohry byly dílem Božím;
kupř. Tatary " .. jistě ne my, ale zřetedlná pomoc jeho Božská porazila. " 85
Vítězní vojáci, kteří si toto neuvědomovali a " ... takové vítězství více štěstí
a sobě přičítali nežliJménu Ježíše ... , Pán Bůh je také v jejich nerozumu zanechal a potomně jim srdce odňal ... " 86
Komentáře se objevují především v úvodu a závěru textu a tvoří jednotný
rámec. Zatímco "úvodník" se vyskytuje jen občas , modlitba nebo výzva k ní
(nebo alespoň "Amen') na konci zprávy nechybí téměř nikdy. Úvod připomí
ná většinou obecné okolnosti událostí nebo obecné příčiny k nim vedoucí.
Naproti tomu závěr zobecňuje událost na vyšší rovině- do modlitby či do
poučení ke čtenáři, jak má usilovat o získání Boží přízně. Úvod nejčastěji
vyvolává optimismus ujišťováním o stálé Boží přízni a chválou Boha. Avšak
také prohry jsou Božím skutkem a je nutno je nějak zdůvodnit. Turek je obecně chápán jako Boží metla šlehající za hříchy nepoučitelného křesťanstva.
Právě proto přistupuje tak nabádavý tón: "Mnozí se tomu diviti obyčej máme,
že když Ostřehom předešlého roku 94. od křesťanského lidu válečného ... obležen byl, dobyt že však býti nemohl. Ale tuto zase se ohlédnouti a popatřiti
nechceme, že při tom jeho dobývání zřejmá a patrná pokuta Boží pro veliké
hříchy naše se jest ukazovala ... " Na tyto hříchy se rovnou poukazuje konkrétně, neboť porážka se děje " ... i pro ztrestání těch, kteřížto v povoláních
svých vrchnostem svým věrnosti a poslušenství zachovávati nechtějí ... " 87
Turecká metla neexistuje ovšem sama o sobě - je jen jedním z mnoha trestů
Božích, které hrály tak významnou úlohu v morální soustavě pozdně renesanční společnosti. Vedle Turka se jedná na prvním místě o mor, hlad a drahotu, pak též o požáry, povodně, nemoci atd. 88 Nejúhlavnější a dědičný nepřítel
všeho křesťanstva - jak pravilo dobové klišé - však patřil k těm nejfrekventovanějším pokutám. Z celého tohoto pojetí vyplývají na závěr relací konkrétní
výzvy, které vyjmenovávají prostředky k získání Boží milosti a vítězství. Skoro
každá relace tak vyzývá s různou mírou naléhavosti ke chvále Boha, k modlitNoviny z Uher a Sedmihradské země ... , D. Sedlčan ský , 1599/6469, Ro. lil lb 12/56, fol. 2a.
1594/14.477, Ro. III lb 12/7, fol. 2a.
1595/2042, Ro. III Ib 12/35, fo!. I b.
88 " .. .jestli bedlivě povážíme, mimo jiné příčiny tuto největší najdeme: poněvadž den ode dne čím
déle vždy více hříchy našími nesčíslnými Pána Boha hn ěvati nepřestáváme, Pán Bůh také musí
k nám s trestáním svým přistupovati a mimo mor. hlad. drahotu. čehož jsme minulých let pocítili,
avšak brzy na to zapomenuli, již aspoň nejúh/avnějšího ... nepřítele vzbuditi a na nás aneb oudy
naše ponuknouti. " ; 1592/6458, Strahovská knih. - AA XIV 4/ 13, fo!. 2a.
85

86
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bám, pokání a konkrétní nápravě hříšného života. Nelze očekávat obrat k lepšímu v konfliktu s Vysokou Portou," .. .jestli v tom zhovadilém obcování našem, v opilství, obžerství, v smilství a v nekřes ťanských oděních předce státi
a trvati budeme ... " 89 A výzvy se někdy nezastavují aní před zcela konkrétním nabádáním k poslušnosti poddaných vůči vrchnosti. 90
Vyvrcholením zprávy byla ovšem modlitba na úplném konci textu. Základním a běžným typem modlitby je jednoduchá prosba o další vítězství a o stálou přízeň císařským zbraním: " ... rač soužený m svým křesťanům dále příto
men býti, aby proti ouhlavnímu nepříteli Turku šťastně vítěziti mohli. Amen. " 9 1
Dále je Bůh žádán, aby za křesťanstvo sám bojoval. Válka dostává navíc
v některých specifických tiscích výrazně teologický a eschatologický smysl je chápána jako boj za návrat muslimských odpadlíků do lůna křesťanské
církve a příprava na Poslední soud. Právě tak má vyznít již citované Nové
předpovědění o milostné hvězdě ... , podle něhož Bůh vysílá vůči bojujícím
Osmanům stále " milostné korouhve" v podobě komet a jiných návěští. Turci
je zpravidla nepřijímají, a proto jsou pobíjení. Jen u Fil'akova se Turci poddali,
neboť je kometa oslovila, a v houfech pak běhali mezi křesťany a nechávali se
křtít s tím, že " .. . raději chtějí s ženami a dítkami svý mi pod tak mocným Bohem zemříti, nežli podj ejich Machometem(!). " 92 K podobným pocitům mohla vést rovněž v době válek oblíbená proroctví o brzkém pádu turecké moci. 93
Podobná zobecnění ovšem stojí zcela mimo realitu a dopouští se jich také
spíše méně novin . Nicméně každé noviny obsahují aspoň náznak načrtnutého
uzavřeného rámce příčina - událost - poučení- modlitba, v němž závěr se
vrací opět k úvodním myšlenkám jako ke svému účelu. N ad faktickým příbě
hem z bojů se rýsuje příběh vyšší - duchovní.
Malá část novin užívá ovšem drastičtější prostředky, aby ukázala nutnost
bojovat a modlit se - jsou to jakési noviny -strašák, které barvitě a široce vykreslují tureckou ukrutnost a zvěrstva páchaná na nebohých křesťanech .
Osmané především odvlékají děti křesťanských rodičů a činí z nich zvláště
fanatické muslimské bojovníky.94 Podobné texty vyvolávají zcela záměrně

89
90

1595/6414, Ro. III Ib 12/27, fol. 4a.
,,A napomínáni i žádost vrchnosti duchovní i s větské, neb jistě žertu není, k sobě připustili ... ",

1594/4846, Ro. III lb 12/18, fo!. 2a." .. .pod správou naší křesťanské vrchnosti pokojný, pobožný
a křesťanský život, " 1596/6464, Ro. II! lb 12/41 , fol. 3a.
9l 1598/6872, NK - 54 G 3041 , fo!. 3a.
9 2 1594/1 4 477, Ro.lll lb 12/7.
93 Takové proroctví, datující pád Porty k roku 1597, obsahuje novina: 1595/6458, Strahovská
knih. - AA XIV 4/ 13 , fo!. 4a.
94 1596/6464, Ro . lil Ib 12/41 , fol. 3b. 1594/6572, Ro. III lb 12/ 10, fol. lb.
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strach čtenáře z turecké invaze do českých zemí: "Ale toho, co se jest jistě
nejvíce obávati, aby ten ukrutný a krvavý nepřítel všeho křesťanstva Turek
v náhlosti těchto zemí a krajin s svými houfy nenavštívil. "95 "Nejstrašidelnější"
noviny představuje zpráva o výměně sultána v roce 1595, kdy nový tyranský
panovník nechal uškrtit svých devatenáct bratrů a vlastní matku dal utopit.
Barvitý popis je zobecněn:" Čeho bychom my tedy křesťané a co dobrého od
něho očekávati m ěli, z tohoto ukrutenstvíjeho snadničce porozuměti a souditi
můžeme ... " 96 Nicméně tyto hrůzné noviny jsou v menšině a jde zřetelně
o útvary atypické. Tištěné zpravodajství jako celek nemělo funkci strašáka,
jeho role a tendence byla spíše povzbudivá a agitační.

***

Zahaleny tajemstvím zůstávají způsoby čtení novinových tisků; z odstupu
několika staletí lze pouze vytušit některé aspekty ze sporých zmínek. Noviny
byly pravděpodobně čteny jinak než dnešní periodický tisk. Nešlo o jednorázové, nýbrž spíše o knižní a pozorné čtení, o čemž svědčí např. rukopisné
vpisky. 97 Zpravodajský text oslovoval čtenáře ve dvou rovinách- popisem
událostí a obecnými komentáři. Recepce první, faktické roviny tvořila před
poklad k chronologickému registrování novin a jejich sestavování do analistických sbírek. Takové kolekce vznikaly na panovnických i šlechtických dvorech, v kupeckých domech nebo v okruzích humanistů. Zatímco panovníci,
příslušníci šlechty a obchodníci byli vedeni motivy politickými a obchodními
a soustředili se na psané zpravodajství 98, humanisté a učenci shromažďovali
své sbírky právě z pohnutek analistických a dokumentačních . Klasickou ukázku
představuje kolekce curyšského arcijáhna Jana Jakuba Wicka z let 1560--1587 99
nebo v českém prostředí profesor a rektor pražské utrakvistické univerzity
Marek Bydžovský z Florentýna se svými rozsáhlými rukopisnými kodexy.
Zařazoval do nich v časovém pořadí opisy tištěných novin zásadně oproštěné od
obsáhlých úvodníků i závěrů. Lze soudit, že Bydžovský používal čistě tištěné
relace- zdá se tedy, že profesoři pražského vysokého učení- na rozdíl od mnohých zahraničních kolegů - neměli možnost získávat psané zpravodajství.
1579/641 O, Ro. liJ lb 12/2, fo!. I b.
1595/6485, Ro.lll lb 12/22, fol. 2b.
O způsobech čtení J Pešek, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách
1547- 1620 (Všední dny kulturního života), Praha 1993 , s. 40n.
98 U nás jde hlavně o sbírky rožmberské a lobkovické - celkový přehled Z. Šimeček, Osmanská
expanze. Kolekci obchodnického domu zastupují především známé Fuggerzeitungen, dochované
v Rakouské národní knihovně ve Vídni.
99 J PirozyiÍski, Z dziejów obiegu infom1acji w Europie XVI wieku. Nowioy z Polski w kolekcji
Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560- 1587, Kraków 1995.
95

96
97
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Druhou rovinu recepce novinového textu představuje jeho čtení jako exempla
s poučením. Lze ji dokumentovat občasným podtržením závažných vět nebo
komentujícími rukopisnými margináliemi, jimiž čtenář doprovázel většinou
zobecňující závěry. Komentáře se nacházejí jak ve zmíněných novinových
sbírkách, tak- řidčeji- v samotných dochovaných tiscích relací. Mimořádně
bohatá na rukopisné komentáře je sugestivně sepsaná relace o pádu Budína
z roku 1542. Anonymní čtenář si podtrhával jednak obecná konstatování
o turecké věrolomnosti a tyranii, jednak konkrétní fakta to dokládající. Slovními komentáři doprovodil však spíše zmínky stojící na okraji děje, které ovšem
patrně silněji působily na jeho představivost a zkušenost. Ke zprávě o tom, že
Turci nutí budínské řezníky, aby věšeli lidi, si připsal: "nešťastné řemeslo",
a Židé využívající příležitosti k vykrádání měšťanských sklepů ho vyprovokovali k poznámce "Židé, zrádci křesťanův ". 100 Abstrakce tedy proběhla
v rovině buď obecně laděných konstatování , nebo fakt sloužících jako konkrétní doklady obecné skutečnosti. A údaje o řeznících a Židech se patrně
vhodně dotkly osobních zkušeností a názorů českého čtenáře. Podobně rukopisný soubor zpráv Marka Bydžovského obsahuje komentující marginální
poznámky, pořízené rukou barokního historiografa Františka Beckovského.
Dějepisec v nich projevuje radost z pohrom postihujících krvežíznivé Osmany.101 Sultán Mehrned, který nechal zavraždit matku a devatenáct bratrů, si
tímto činem poněkud paradoxně vysloužil Beckovského noticku "dobře
uďa/".102

***
Ilustrace doprovázející naprostou většinu novin skýtají zajímavé informace k sémiotice obrazové zprávy. 103 Domnívám se, že jejich funkce byla dvojí
- jednak měly přilákat oko potencionálního kupce noviny (proto byly umístě
ny na titulní straně),jednak měly jaksi dotvořit verbální novinu, dokumentovat
ji a vlastně verifikovat. Z psychologického hlediska obraz pomyslně vtahuje

IOO

101

1542/6456, NK - 54 G 3064, fo!. !Ob.
Napříkladjako drama sepsaná zpráva o uhájení kláštera Sisaku ho podnítila ke komentování

předčasné radosti Turka nad tím, že mu chce opat vydat klášter: "Ale že ho zmejlilo"; pročež
Turci vlákaní do kláštera vylétli do povětří a - podle Beckovského - " s duši do pekla ". Viz
Rudolphus rex, fo!. 242a- 245a.
I02 Tamtéž, fol. 372b-373b.
103 Obecně o novinových ilustracích W. Stiewe, Oas Bild als Nachricht, Berlin 1933. Mnoho
reprodukcí ze sbírky J. J. Wicka publ ikujeH. Fehr, Massenkunst des secbszehnten Jahrhunderts,
Berl in 1924. U nás se touto otázkou zabýval P. Kneidl, Česká lidová grafika v ilustracích novin,
letáků a písniček, Praha 1983. Pro otázky sémiotiky obrazu je cenná práce J Zvěřiny, Výtvarné
dílo jako znak, Praha 1971.
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do děje, rychleji než slovo probouzí pozornost čtenáře a podněcuje k vyslovení
soudu. Dřevořez sice nedosahuje přesvědčivosti fotografie, ale pomáhá si
jinými formálními rysy k dosažení jasnosti a přesnosti : ostré linie, černobílé
a strohé členění prostoru, dramatičnost scén (lidé jsou zachyceni v pohybu),
někdy synchronní zobrazení více událostí za sebou na jedné ploše. Většinou
ale ilustrace prezentují určitý charakteristický a dramatický okamžik děje (bitvu
apod.) a stávají se obdobou literárního klišé. 104
Výroba dřevořezu byla spojena s výrobou samotné noviny: kreslíř navrhl
obraz, přenesl jej na "štok" (dřevěnou desku), podle nějž "forrnšnajdr" vyře
zal tisknutelný obraz (to vše asi v rámci tiskárny). Kolorování bylo záležitostí
čtenářskou. 105 Obrazu byla přikládána stejná výpovědní, pravdě odpovídající
pravdivostní hodnota jako novině ("wahrhaftige Contrafactur"), což dokládají
ojedinělé zákazy publikovat zobrazení zázraků jako nepravdivé. 106 Nedostatek očitého svědectví nahrazovaly vedle fantazie typické výrazové prostředky,
přebírané patrně z dobové "turecké" literatury či z obecného ikonologického
povědomí: symboly jako muslimský půlměsíc a křesťanský kříž , turecký turban, uherský klobouk s vysokými péry či Tatarova vyholená hlava s chomáčem vlasů . Vedle neutrálních znaků přistupují znaky významově zbarvenénapř. pád turecké pevnosti naznačuje zlomená věž či šlehající plameny, stříle
jící děla představují dobývání, padlí vojáci neúspěch té které strany v bitvě
apod. Novinové ilustrace nedosahují vysokých estetických kvalit, jsou charakteristické schematičností, znakovostí a čitelností (ikonický text).
Ilustrace "tureckých" novin v českých zemích jsou pravidlem od sedmdesátých let 16. století. Zpočátku převládají dřevořezy převzaté odjinud (často
nepříliš související s textem), např. z Hájkovy kroniky (vydané roku 1540). 107
Z Jovia zase přebírá často Valda: obraz ztvárňující průvod velmožů ve Valdově
zprávě o "pankétu" sultána Amurata (1579), obraz moháčské bitvy ve dvou
různých relacích apod. 108 Valdova oficína postrádala původní štočky, nebo
užívala jen velmi primitivní ilustrace. 109
Tyto obecné rysy nastiňuje W Stiewe, Das Bild, s. 8-12, aH. Fehr, Massenkunst, s. 77- 83.
B. Valda, 1595/6462, Ro. lJJ Ib 12/32.
I06 W Stiewe, Das Bild, s. 16.
107 Noviny o dvou potýkajících se, totiž Turka pohana a husaře křesťana .. . , Š. O ks z Kolovsi,
1565/6445, KNM 31 C 2 přív.l3, fo!. Ia.
108 Noviny hrozné, kterak j est Amurathes .. . , B. Valda, 1579/6410, Ro. III lb 12/2. Obraz užitý
Joviem na titulu ovšem určitě původně pochází odjinud, neboť nemá žádnou souvislost s Turky.
Moháč: Portugalská bitva a pravdivé noviny z Madryl/i a Lizabony ... , 1578/1157, KNM 30 C 34.
Noviny pravdivé partikulární z ležení polního u Vostřehomu ... , 159516475 , NK - 65 E 2024;
zatímco v první novině má scéna logiku, v souvislosti s obléháním Ostřihomi působí zcela ne104
lOS

smyslně.
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Od roku 1579 jsou už známy obrazy zachycující konkrétní událost - zimpresíM. Peterleho aJ. Šumana. Často zobrazují celý příběh synchronně, jako
např. vraždu Mehmeda paši v roce 1579 (v pozadí je již popravován vrah),
uhájení Sisaku roku 1592, uškrcení devatenácti bratrů nastupujícím sultánem
Mehmedem v roce 1595 (v pozadí zároveň utopení jeho matky) nebo zajetí
budínského paši roku 1599. 110 Vedle toho se stále dokola užívaly ilustrace
základních příběhů (bitva, dobytí), pročež jejich znakovost byla laděna dostatečně obecně. Každou tiskárnu tak charakterizuje kolekce takových "základních ilustrací" - nejbohatěji oficínu šumanskou, ale též valdovskou a Sedlčanského. Lze je typologizovat podle formálního zobrazení konkrétních
obsahů, ale obšírný popis je bez dostatečné obrazové dokumentace zbytečný.
Proto jen stručně. Vítězná bitva s Turkem může být zachycena v různých fázích
svého průběhu (dosud nerozhodný boj 111 , počínající převaha císařských 112 ,
nebo už přímé pronásledování Turků 113). Zajímavé je občasné nelogické
a vlastně maskující užití těchto obrazů v novinách nepovzbudivých. Podobně
ilustrace dobytí turecké pevnosti mohou zachycovat buď samotné ztékání pevnosti 11 4, nebo už její vydání nešťastnými a zuboženými Osmany 115 • Existují
ovšem i typy smíšené, zobrazující obecně vítěznou kampaň křesťanského voj ska plnou pronásledování, potyček a hořících pevností v pozadí (k tomu patří
turecké hlavy na kopích, Turci tonoucí v řece apod). 116 Dobytí křesťanské
pevnosti Turky je také typem: Turci střílející z děl a šikující se do útoku na
město s výraznou stavbou kostela. 117 Naproti tomu ztracená bitva u Keresztes
byla uvozena- vedle názvu - rovněž maskujícím obrazem: v pozadí zahánějí
I09 Např. Od Vostřehomu noviny a jistá správa ... , 1594/6474, NK - 65 E 2022. Neidentifikoval
jsem Valdovy výpůjčky v novinách 1595/6417, Ro. III lb 12/39 a 1596/6464, Ro. III lb 12/41.
11 0 Novinajistotná a pravdivá ... , M. Peterle, 1579/6272, Ro. III lb 12/ 1 (reprodukováno v Kolárově edici letop i sůM . Bydžovského). Pravdivé noviny z Charvát .. ., J. Šuman, 1592/6428, NK 65 E 2025 . Novinydvoje o smrti tureckého císaře ... , D . Sedlčanský, 1599/6485, Ro. III lb 12/22.
Jisté noviny o spůsobu osoby bašete budínského ... ,?, 1599/6411, Ro . IIIIb 12/54.
111 D. Sedlčanský, 1594/4846, Ro. III Ib 12/ 18. D. Sedlčanský, 1595/6443, Ro. III Ib 12/26.
11 2 J. Šuman, 1593/6311 , Ro . III lb 12/5. Šumanská impresí, 1603/ 15 .910, KNM: 30 C 32.
11 3 B. Valda, 1595/6433 , Ro.III Ib 12/28. B. Valda, 1595/6462, Ro . III Ib 12/32.
114 J. Šuman, 1593/2467, Ro. III lb 12/6 .
11 5 J. Šuman, 1594/6427, Ro . III Ib 12/8. TéžJ. Šuman, 1595/2046, Ro. III Ib 12/29. D. Sedlčan
ský, 1596/ 16.798, Ro.III lb 12/40.
116 J. Šuman, 1595/2044, Ro . Illib 12/33. A. Šumanová, 1596/2047, NK - 65 E 1915. J. Šuman,
1595/2040, Ro. III lb 12/38. A. Šumanová, 1596/2048, Ro. III lb 12/43. A. Šumanová, 1597/2045,
Ro. III lb 12/48. Původně zde byla zachycena konkrétní událost - bitva sedmihradského vojska
se Sinanem pašou a dobytí Lipy v roce 1595, ale Šumanji použil i na jiné zprávy o dobytí.
117 J. Šuman, 1592/6458, Strahovská knih. - AA XIV 4/ 13. A. Šumanová, 1596/2375, NK - 65
E 1958.
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křesťané turecký šik; v popředí se proskakuje křesťanský jezdec na koni a voják
v uherském klobouku dobíjí Turka sraženého z oře; kolem leží samí padlí
muslimové. 118 Ilustrace porážek nikdy neukazují konečný stav prohry, ale spíše
fáze průběhu.
Noviny o dobývání (či hájení) pevností ovšem někdy přinášely také konkrétnější obrazové informace - vlastní nákresy situace, někdy i s legendou. 119
Jen jednou máme doložen mědiryt- v novině M. Pštrose o válečných dějích
v Uhrách z roku 1594 (dobývání osmanského Fil'akova). 120 Vítězství lze však
vyjádřit i jinak- alegoricky. Příkladem je scéna předávání klíčů od pevnosti
Tatary křesťanům (ač šlo ve skutečnosti o bitvu), průvod s ukořistěnými praporci roku 1603, nebo výjimečně zcela oficiózní habsburský orel tlačící k zemi
ubohého Turka. 121
Myslím, že typologie obrazů jasně ukazuje způsob užití, funkci doprovodnou, motivační i výchovnou, tendenčnost apod. Po výtvarné stránce lze také
rozlišit. Vedle schematických a ne příliš uměleckých dřevořezů vznikaly detailně propracované a proporčně vyvážené scény- především u vítězných bitev
a některých ilustrací osmanských reálií (trůnící sultán před stanem, vraždění
devatenácti sultánových bratrů) . 122

***
Jaké místo vlastně zaujímaly noviny v kontextu raně novověkých informačních médií. Člověk přelomu 16. a 17. století přijímal zprávy o osmanském živlu z pestré škály mluvených, psaných a tištěných žánrů- z cestopisů,
naučných děl o tureckých dějinách a reáliích, politicky a nábožensky zaměře
ných napomenutí, kázání, proroctví, písemných polemik s islámem, písní, veršované poezie, divadelních kusů apod. 123 Tyto útvary zprostředkovávaly české
společnosti informace věcné (naukové) a tendenční- s propagačním zaměře
ním do řad čtenářstva. Propaganda se pohybovala jednak na světské politické
rovině, jednak na náboženské úrovni. Určité žánry- jako kázání, napomenutí,
písně a poezie - záměrně vytvářely apokalyptický obraz krvelačného mus11 8
119

O. Valda, 1596/1159, Ro. ll Ib 12/46.
J. Šuman, 1595/2042, Ro . III Ib 12/35. A. Šumanová, 1598/6448, Ro. III Ib 12/50 (Ráb).
120 1594/16.801, M. Pštros, KNM - 30 C 20 pří v.
121
D. Sedlčanský, 1599/6469, Ro. IIIIb 12/56; 1603/1154, KNM - 30 C22. J. Dačický, 1598/6470,
Ro. III Ib 12/51.
122 B. Valda, 1594/4845, Ro . III Ib 12/ 15; 1599/6485.
123
Zevrubný rozbor "turecké literatury" je podán v mé diplomové práci Odraz tureckého nebezpečí v české literatuře raného novověku (di pl. práce na kat. pomocných věd historických a arch.
studia pod vedením PhDr. Z. Hojdy, Praha 1997). Tam též soupis turcik, obsahující mimo jiné
tištěné noviny.

260

T. Rataj, Turecká hrozba a raně novověké zpravodajství

limského nepřítele a podporovaly tak růst davové psychózy v křesťanské veTento strach měl vést k ochotě k obětem a účasti na tureckých válkách.
Nutnost války byla podepřena někdy nábožensky jako svatý boj za Kristovu
víru, jindy zase jako vlastenecká obrana vlasti a statků . Ruku v ruce s tím
kráčela i moralistní agitace za zlepšení života křesťanstva, tak dobře se hodící
k sociálnímu ukáznění poddaných.
Sloužily "turecké" noviny jako podpora takové psychózy? Domnívám se,
že spíše ne. Moralistní a apelující tendence v novinách byly jednak ne příliš
silné, málo konkrétní a navíc v průběhu patnáctileté války perspektivně slábly.
Novina-strašákjako typ stojí na okraji produkce a je mizivě zastoupena. Většina
novin funguje jako ryze informační text profánního charakteru, jehož tendenčnost nespočívá ve vytváření odstrašujícího obrazu nepřítele. Zcela naopak
- snaží se spíše šířit místy až nemístný optimismus a víru v úspěšnost války.
Právě v době patnáctileté války s Turky našel patrně dvůr v tomto zveličování
vítězství a bagatelizování porážek nový a vhodný nástroj oficiózní propagandy,
který se se starou církevní "křižáckou" agitací naprosto křížil. Mnohé závěry
náboženské propagandy byly ovšem převzaty - jako právě sociálně ukázňující
výzvy k nápravě hříšných životů .
Noviny jednoduše negativní obraz Turka nebudují ani neboří. Vstupují do
hotové atmosféry strachu a hněvu , vytvářené kazatelnami, oficiózní tvorbou
a koneckonců oficiálními proklamacemi státu, a svými stále se opakujícími
komentáři a topoi se na ni roubují. Spíše než o Turku hovoří tištěné noviny
o válce, kterou vede panovník a jejíž výsledek nemůže být lhostejný vrstvě,
která ji podstatně financuje . Raně novověké zpravodajství se tedy do jisté
míry vymyká ostatní tištěné produkci zmíněnými zárodky státní válečné
pozitivní propagandy, jež výrazně charakterizovala všechny velké konflikty
následujících staletí.
řejnosti.
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v ÁCLAV LEDVINKA
PRAŽSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ V POLITICKÉ ČINNOSTI
PŘEDBĚLOHORSKÉ JIHOČESKÉ ARISTOKRACIE
(DVANÁCT TEZÍ REFERÁTU)

1) O významu informací a informovanosti nejen v politické činnosti stavovských reprezentací i jednotlivých významných představitelů politické scény
předbělohorského českého státu, ale též v celkovém kulturním ovzduší české
raně novověké společnosti šlechtické i měšťanské není třeba se zvlášť šířit.
Na této konferenci se ostatně o tomto tématu již vícekrát hovořilo. Z výzkumu
tohoto fenoménu v dochované pramenné základně rodinných archivů jihočeské vysoké šlechty (jmenovitě Rožmberků a pánů z Hradce) lze nicméně
vyvodit tezi, že nejpozději od posledních dvou desetiletí 15. století lze sotva
hovořit o informační zaostalosti a provincionalismu pohusitských a předbělo
horských Čech, alespoň co se týká českých aristokratických (ale patrně i měš
ťanských) špiček. Nesdílírn v tomto směru skeptický názor vícekrát opakovaný
zejména Josefem Janáčkem. Přikláním se spíše k těm badatelům, kteří soudí,
že české prostředí dosahovalo co do zájmu o informace a faktické informovanosti evropského standardu. Vzhledem k poměrně vysoké míře gramotnosti
to mohl být zejména v měšťanském prostředí dokonce standard velmi slušný.
(Svědčí o tom například takřka okamžitá recepce a překlady novinek evropské
věroučné, filozofické i poznávací literatury, stejně jako schopnost nadhledu
a přehledu při využití či hodnocení získávaných poznatků a informací. Stačí
jen namátkou uvést rané české překlady zpráv o objevných plavbách nebo
vysoce zasvěcené hodnocení i výstižné obrazné postižení rozdílu mezi názorovým vývojem Erasmovým a Lutherovým či postižení změny ve vztahu Čechů
a Němců v důsledku reformace hned na prvních stránkách pražské kroniky
Bartoše písaře.)

2) Ve stavovských špičkách stejně jako v měšťanském prostředí existovaly
však přirozeně značné či menší rozdíly v rozhledu a informovanosti. Tak čes
ký nejvyšší kancléř Adam I. z Hradce měl zřejmě v letech 1522- 1526 díky
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své značné mobilitě a neustálému pohybu mezi Jindřichovým Hradcem, Prahou a Budínem, stejně jako díky svým úzkým stykům s důvěrným okruhem
královny Marie Habsburské kvalitnější informace o politické realitě širší střední
Evropy nežli jeho konkurent, všemocný pražský nejvyšší purkrabí Zdeněk
Lev z Rožmitálu. V týdnech po moháčské katastrofě se proto mohl lépe orientoval v nastalé nové středoevropské mocenské konstelaci a rychlým, plně zasvěceným jednáním rozhodující měrou přispěl ke zformování pro habsburské
strany i k prosazení habsburské kandidatury na český trůn proti vůli dosud
dominující rožmitálské skupiny.
3) Lze konstatovat, že přístup k informacím a informovanost se v případě
v průběhu 16. století postupně zlepšovaly, zejména pokud jde o množství, rychlost a aktuálnost zpráv, které jim byly k dispozici.
Počínaje politickou krizí druhé poloviny čtyřicátých let a šmalkaldskou válkou nabyly povahy takřka nepřetržitého proudu informací. Nebyly to ovšem
zdaleka ještě informace pravidelné, vždy čerstvé a spolehlivé. Vyznačovaly
se naopak výraznou nepravidelností a neobyčejnou různorodostí jak svého
obsahu, tak své věrohodnosti a zdrojů. Nejen množství, ale i hodnota těchto
zpráv však zřejmě rostly s úrovní úředního a společenského postavení svých
adresátů. Významná politická a společenská pozice dávala totiž urozenému
příjemci možnost zajistit si větší množství relativně spolehlivých či klíčovému
dění blízkých zpravodajů. Základní představu o charakteru informací a o organizaci zpravodajského okruhu posledních dvou pánů z Rožmberka si lze
vytvořit především zásluhou objevných studií Zdeňka Šimečka, doplněných
Jaroslavem Pánkem. Poznatky z pramenů rodinného archivu pánů z Hradce
ukazují na analogickou povahu zpravodajství s Rožmberky spřízněného velmožského rodu zlaté pětilisté růže. Nedokládají však, že by mělo obdobně
systematický charakter jako u Rožmberků.

jihočeských velmožů

4) Nejvyšší kancléř a člen tajné rady císaře Ferdinanda I. z let 1554- 1565
Jáchym z Hradce tak měl nicméně k dispozici víceméně stálý přísun relativně
spolehlivých zpráv od některých osob z okruhu nejvyšších zemských a dvorských úředníků, od příbuzných a přátel z řad české , moravské i rakouské vyšší
šlechty, od svých důvěrníků u panovnického dvora, od úředníků kancléřství
i svého vlastního dominia a od svých klientů, jimiž byli převážně příslušníci
rytířského stavu. Doplňkový charakter měly zprávy od některých příslušníků
inteligence a od jindřichohradeckých, pražských, českobudějovických, ale
ojediněle také od lineckých, norimberských či augšpurských měšťanů .
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5) Obdobná charakteristika v podstatě platí též pro Jáchymova syna Adama II. z Hradce v období jeho nejvyššího kancléřství (1585- 1593) a nejvyššího purkrabství (1593- 1596). Nemám zatím doklad, že by si pánové z Hradce
- na rozdíl od posledních Rožmberků - platili pravidelné informátory, agenty,
nebo že by pravidelněji dostávali například letákové noviny. Opisy letákových novin či letáků o významných událostech se ovšem mezi písemnostmi
pánů z Hradce ojediněle vyskytují. V několika případech lze usuzovat, že se
snad čerpalo z tzv. fuggerovských novin z Augsburgu (poslední pánové
z Hradce udržovali finanční i korespondenční styk s Marxem Fuggerem) a také
z norimberských zpráv, získaných ovšem patrně "z druhé ruky" v Praze nebo
v Linci.
formou předávání zpráv ve studovaném prostředí
byla však soukromá korespondence s příbuz
nými a s již uvedenými šlechtickými přáteli , s nižšími úředníky kancléřství či
purkrabství, úředníky vlastního dominia a klienty z řad drobné šlechty. V mnoha
případech má charakter mnohaletých korespondenčních řad (Václav Haugvic
z Biskupic, Ctibor Vrchotický z Loutkova, Šťastný Pušperský z Pleší, Zikmund Helt z Kementu, Jiří Vratislav z Mitrovic, Diviš Slavata z Chlumu,
Vratislav z Pernštejna, Vilém a Petr Vok z Rožmberka, Reichart a Hanns
Wolfhart Strein von Schwarzenau, měšťané Joachym Rornl z Českých Budě
jovic a Melchior Hoffmann z Jindřichova Hradce ad.) .
6) Zcela

převažující

jindřichohradeckých velmožů

7) V období let 1554- 1565 byl důležitým poskytovatelem informací svému jindřichohradeckému rezidenčnímu centru sám pan Jáchym z Hradce, který
při svém takřka neustálém cestování s panovníkem, na říšské i zemské sněmy,
ke dvorům říšských knížat atd. nepravidelně , avšak přesto dosti často psal do
Jindřichova Hradce manželce Anně Hradecké z Rožmberka o svých pobytech,
zdravotních problémech, ale někdy též o zajímavých událostech a zážitcích.
8) Obsah informací,jež se dostávaly do rukou velmožů z Hradce, byl velmi
Lze říci , že politika v dnešním slova smyslu mezi nimi naprosto
nezaujímala přední místo. Pomineme-li hojné informace o rodině, příbuzných ,
známých, o zdraví a nemocech či neduzích, o počasí , úrodě či podnikaných
stavbách, pak stálá velká pozornost byla věnována zejména živelním pohromám, epidemiím, nadpřirozeným a pozoruhodným jevům, úkazům a znamením. S mnohem menší četností následovaly zprávy o ohrožení křesťanstva
a o válce s Turkem, o objevech nových zemí apod. Teprve na posledním místě
různorodý .
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byly zprávy "politické" o událostech na císařském dvoře, v panovnické rodině,
na sněmech a obecně v zemích habsburského soustátí. Tyto "domácí" informace však byly tak řídké, že je dokonce svou četností předstihovaly informace
např. o událostech ve Francii, v Nizozemí a Španělsku, v německých oblastech říše atd. Z událostí politického a obdobného charakteru vzbudily zájem
informátorů hradecké vrchnosti jmenovitě např. Bartolomějská noc v Paříži,
obeplutí zeměkoule Francisem Drakem, boje o pevnosti Ráb a Kaniž, vzpoura
Chomutovských proti Jiřímu z Lobkovic ( 1591 ), pád a proces Jiřího z Lobkovic
(1593), aféra alchymisty Edwarda Kelleyho atd. , atd.
9) Z toho, co již bylo uvedeno, je zřejmé, že Praha až do osmdesátých let
16. století nebyla pro jihočeské velmože jediným a patrně ani hlavním centrem získávání a výměny informací. Pisatelé soukromé korespondence pánů
z Hradce získávali své zprávy sice vesměs ve městech (zčásti též u dvora a při
různých šlechtických setkáních), avšak vedle Prahy jako místa získávání zpráv
často uvádějí též Brno, Olomouc, Jihlavu, Tábor, Trnavu, Řezno, Pasov, Lipsko, Linec. Z hlediska pravidelnějších korespondentů, důvěrníků a zpravodajů
hradecké vrchnosti měly mezi zdroji informací klíčové postavení kromě Prahy,
jak se zdá, též Vídeň, Norimberk a Augsburg.
10) Situace se výrazně změnila- nazíráno prismatem písemností a inforobzoru pánů z Hradce- teprve poté, co si Prahu zvolil za své trvalé
sídlo císař Rudolf II., a zejména od roku 1585, kdy se Adam II. z Hradce stal
nejvyšším kancléřem. Praha se stala hlavním zdrojem a centrem distribuce či
redistribuce zpravodajství, a to nejen zpráv o dění na císařském dvoře a kolem panovníkovy osoby, o poselstvech, návštěvách a diplomatických jednáních, ale zřetelně zejména též zpráv o bojích v Uhrách. Významnou úlohu
Prahy v obraně proti turecké expanzi, jak ji definoval prof. J. Pánek na konferenci Archivu hlavního města Prahy v roce 1985, ve sborníku Documenta
Pragensia VI/1 (1986) a následně též v Československém časopisu historickém 36-37 (1988-1989), je tedy patrně třeba doplnit ještě o její funkci propagandistickou a zpravodajskou (informační) . K tomu má ovšem více co říci
příspěvek T. Rataje v tomto sborníku.
mačního

ll) Zevrubné speciální zkoumání by vyžadovaly vlastní pražské zdroje
a pražské subjekty zpravodajství jihočeských velmožských rodů.V dosavadním stadiu poznání lze o nich říci zatím jen velmi málo. V případě pánů
Jáchyma a Adama II. z Hradce i v případě Viléma z Rožmberka obstarávali
podstatnou část zpravodajství z hlavního města jejich pražští úřední podřízení,
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tedy hodnostáři české kanceláře a nejvyššího purkrabství (z nejvýznamněj
ších lze jmenovat Osvalda ze Šenfeldu, Jiříka Mehla ze Střelic, Kryštofa Želinského ze Sebuzína, Jana Millnera z Milhausu a /menší/ purkrabí Pražského
hradu Čeňka Míčana z Klinštejna a Jiříka Vratislava z Mitrovic). Běžné informace o dění v pražských městech a ve zdejší šlechtické i měšťanské společnosti shromažďovali a dodávali své vrchnosti především "pražští hospodáři"
(správci pražských paláců, fmancí a zásobování) posledních Rožmberků a pánů
z Hradce, zejména Pavel Griemiller z Třebska a Jan Libra ze Soběnova. Nejasná je případná zpravodajská role a význam kontaktů jihočeských velmožů
s pražskými intelektuály a vydavateli knih. V jindřichohradeckých pramenech z nich nalézáme jmenovitě Martina Bacháčka z N auměřic, Tadeáše Hájka
z Hájku, knihaře Michala Petrleho a další.
12) Uvedené teze ukazují dosavadní povšechnost a nahodilost poznatků
o významu pražského centra ve zpravodajství významných jihočeských aristokratických rodů, jejichž představitelé zastávali v 16. století nejvyšší úřady
v zemské stavovské vládě a patřili k nejvlivnějším politickým činitelům stře
doevropské habsburské monarchie. Zatímco o postavení Prahy ve zpravodajském okruhu Rožmberků existuje, jak již bylo řečeno , alespoň základní před
stava, o jejím místě v informační síti pánů z Hradce lze sotva říci více, nežli
bylo naznačeno v těchto tezích. Ač byla hradecká vrchnost tradičně katolická,
není zatím doklad například o jejím možném zpravodajském napojení na papežského nuncia či španělského vyslance v Praze, přestože oba diplomatičtí
zástupci ve svých relacích o činnosti pánů z Hradce v úřadě nejvyššího kancléře a nejvyššího purkrabího opakovaně informovali. Stejné poznávací vakuum
zatím představuje také otázka vazeb pánů z Hradce na další informační centra,
jako byl například okruh pražského arcibiskupa, jezuitské koleje nebo pražský salon pernštejnských dam, s nímž ovšem udržovala dosti čilé společenské
styky choť Adama II. z Hradce Kateřina z Montfortu, vrstevnice a přítelkyně
Polyxeny Rožmberské (později Lobkovicové) z Pernštejna.
Závěr
Potřebnost zkoumání zdánlivě úzkého

problému získávání informací a úrovinformovanosti jednotlivých významných představitelů české stavovské
obce, jak byl letmo nastíněn v předcházejících tezích, je zdůvodněna obecněj
šími souvislostmi tohoto problému, o nichž zevrubněji pojednal úvodní referát této konference. Má význam zejména z hlediska studia:
1. společenské role a významu předbělohorských aristokratických rodů;
2. úlohy představitelů těchto rodů v politické činnosti stavovských reprezentací;
ně
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3. politické scény předbělohorského českého státu;
4. celkového kulturního ovzduší a obecného obzoru či rozhledu elit i dalších
profilujících skupin české raně novověké společnosti ;
5. v neposlední řadě má význam z hlediska poznání "střediskových" funkcí
a ústředního postavení i významu Prahy v 16. století, v jehož průběhu se čes
ké hlavní město vrátilo do postavení císařské metropole a jednoho z předních
politických a kulturních center Evropy.
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JAROSLAVA KAšPAROVÁ

JAZYKOVĚ FRANCOUZSKÉ EDICE DROBNÝCH TISKŮ
O POLITICKÉM DĚNÍ V ČECHÁCH NA ZAČÁTKU
TŘICETILETÉ VÁLKY

" 0 postavení Francie kpovstání českému v létech 1618-1620" (abych
použila přímo název článku Antonína Gindelyho z roku 1876) byla v minulosti napsána v naší i cizí odborné literatuře řada studií a monografií (jmenujme v této souvislosti alespoň Victora Luciena Tapiého, Antonína Gindelyho,
Emesta Denise, Karla Stloukala či Helenu Tuskányovou aj.). 1
Jakou politickou roli sehrála Francie na počátku třicetileté války a v období
následujícím i to, jaký konkrétní dopad měly francouzské postoje na vývoj
událostí u nás i na vzájemné vztahy, je obecně známo. Díky dlouhodobému
studiu archivních materiálů našich i cizích archivů, jehož výsledky byly vesměs
publikovány, je možné udělat si představu o tom, jak francouzská politická
špička sledovala politické dění u nás. Jestliže se politické události v zemích
Koruny české dostaly do popředí zájmu evropských mocností, je pochopitelné, že to mělo značný ohlas i v literatuře, a to nejen neoficiální, šířené rukopisně a více či méně omezeně nebo dokonce tajně (dopisy, relace a depeše
vyslanců, agentů), ale také v literatuře oficiální, vydávané tiskem (a to jak
rázu propagačního- politické manifesty, prohlášení, apologie, tak rázu polemického nebo čistě zpravodajského). Tato produkce se samozřejmě šířila
v jazyce originálu - především v latině a němčině, ale s ohledem na čtenáře
1 A. Gindely, O postavení Francie k povstání českému v létech 1618- 1620, Časopis Musea Království českého (dále ČČM) 50, 1876, s.l - 34; týž, Ději ny českého povstání. Díl 3, Praha 1878;
týž, Bitva na Bílé hoře, ČČM, 1876, s. 213- 39. V. L. Tapié, Bílá hora a fraocouzská pol itika. Přel.
Z. Kalista, Praha 1936; týž, La pol itique étrangere de Ia France et le début de Ia guerre de Trente
ans (1616--1621), Paris 1934. E. Denis, Konec samostatnosti české, Praha 1893. K. Stloukal,
Z diplomatických styků mezi Francií a Čechami před Bílou horou, Český časopis historický (dále
ČČH) 32, 1926, s. 473--496. H. Tuskányová, Francie a české povstání 1618- 1620, ČČH 5, 1899,
s. 359- 374 aj .
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též v jazyce domácím - v tomto případě francouzsky. Vedle překladové literatury však vznikala i domácí produkce, tištěná na území Francie, anebo produkce vydávaná sice v zahraničí , ale určená francouzskému čtenáři, tedy pů
vodní literatura jazykově francouzská (různá zpravodajství, letákové noviny,
politickofilozofické úvahy, komentáře, dopisy, většinou z pera francouzských
politiků a diplomatů) . Tuto efemérní, příležitostnou literaturu bohemikálního
charakteru lze většinou nalézt v knihovnách zahraničních, pochopitelně na
prvém místě francouzských. 2 Není divu, neboť ve své době byla po tomto
druhu produkce v zahraničí velká poptávka (zejména po zprávách z váleč
ných bojišť)- kromě role aktuálně informační plnila do jisté míry i funkci
zábavného, až senzačního čtení. V našich knihovnách se tato produkce dochovala spíše náhodně, a to převážně v rámci větších sbírek tematicky zamě
řených právě na období třicetileté války, anebo v rámci osobních sbírek majitelů a sběratelů, pokud se vůbec dochovala. 3
Ve většině případů se jedná o tisky rozsahem stručné a malé (nejčastěji od
2 do 8, 16 či 24 stran oktávového nebo kvartového formátu), vydávané anonymně (anonymně jak z hlediska autora- ten je ostatně v pamfletické literatuře často záměrně vynechán nebo je uveden pod jménem smyšleným-, tak
z hlediska místa vydání), šířící se převážně v několika jazykových verzích
naráz, popřípadě ve vydáních variantních. Aktuálnost těchto tisků spočívá
v tom, že nebývaly vydávány znovu (zejména pokud jde o letákové noviny
s aktuálním zpravodajstvÍm). Pokud se objevila reedice (zejména u oficiálních dokumentů typu prohlášení a manifestů), byly texty různě doplňovány,
upravovány a kompilovány pro potřeby nové politické situace či s ohledem
na čtenáře , jemuž byly určeny. Vyhledávání této příležitostné produkce a její
následná bibliografická evidence jsou značně obtížné nejen z výše uvedených
důvodů, ale také proto, že v rukopisných i lístkových katalozích, které mají
knihovny k dispozici, mohou tyto tisky figurovat pod různými názvy a v růz
ných tematických odděleních (např. aktuální literatura zpravodajská aviszpráva, nouvelles- noviny, histoire- příběh, récit, narration, récit véritable

Z pařížských knihoven nejen ve Francouzské národní knihovně (Bibliotheque nationale de
France), ale též v Bibliothequede I' Arsenal, v Mazarinově knihovně nebo v Historické knihovně
města Paří že. Z dalších knihoven je to především historický fond řady městských knihoven, na
prvém místě Lyonské městské knihovny (Bibliotheque Municipale de Lyon), ale také v Amiens,
Troyes nebo Nantes.
3 Řadu drobných tisků, zejm. v německém jazyce, lze najít např. v Pražské lobkowiczké knihovně .
Bohužel ne všechny tisky z období třiceti l eté války jsou katalogově zpracovány a známy širší
2

veřejnosti .
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-vyprávění,

rélation - relace, discours- rozmluva, rozprava, pojednání, ale
také information, lettre, copie de lettre, extrait de lettre a jakékoli další slovo,
jímž začíná název díla, popř. první substantivum).
Ve svém příspěvku se budu zabývat jen částí jazykově francouzské produkce
týkající se událostí celé třicetileté války- a to událostí let 1618-1620. Na
základě excerpce bibliografických domácích a cizích pramenů a také na základě
konkrétního studia určitého počtu tisků především v historických knihovnách
v Paříži a Lyonu a v Národní knihovně ČR (příležitostně i v jiných knihovnách domácích a cizích) se pokusím o první předběžnou stručnou charakteristiku zjištěné literatury a upozorním na některé zajímavé tisky, které se mi
podařilo blíže lokalizovat a identifikovat. 4
Obecně

***

lze říci, že z kvantitativního hlediska je nejsilněji zastoupen pochopitelně rok 1620, jako vrchol i závěr českého stavovského povstání, zatímco
rok 1618 představuje jisté entrée v produkci tisků.
Pro rok 1618 registruji zatím šest jazykově francouzských tisků bohemikální povahy. Dva z nich vyšly v Paříži, u čtyř nejsou místo vydání ani tiskař
uvedeny. Jmenujme alespoň letákové noviny referující o událostech stavovského povstání, zprávu o událostech ve Vídni ("Le massacre commis en Ia
ville imperiale de Vienne en Austriche ... "-" Masakr, k němuž došlo v císař
ském městě Vídni v Rakousku ... ", Paris, Isaac Mesnier 1618, tisk dochován
v Bibliotheque Municipale v Lyonu a v pařížské Bibliotheque Mazarine 5),

Tento příspěvek se zaměřuje pouze na krátký, ale důležitý časový úsek válečných událostí
a pozornost věnuje pouze tiskům j azykově francouzským. Vyčerpávající soupis těchto tisků ,
v různých vydáních a variantách, s doplněním dochovaných exemplářů , však zatím nepřináší.
Autorka má podchycenou celou řadu tisků, a to z celého období třicetileté války, většinu na základě studia "de visu", ale mnohé položky uváděné literaturou (zejména Zíbrtem) bude nutno ověřit
či dohledat. U některých tisků bude nutná jejich konfrontace sjinými jazykovými verzemi, z nichž
vycházely, nebo jimž se staly předlohou. Sestavení soupisu tištěných jazykově francouzských
zpráv z období třicetileté války, které se týkají českých zemí (s doplněním dochovaných exemplářů) , je samozřejmě konečným cílem studia. Autorka se o něco podobného pokouší i pro další
jazykovou oblast - a sice pro tisky vydané italsky a španělsky.
5 LE/ MASSACRE/ COMMIS EN LA VILLE IMPERIALE/ DE VIENNE EN AV-/striche./
Ensemble les troubles & diui=/sions arriuées en Allemaigne,/ entre l,Empereur & les Princes/
protestans./ Auec les leuées de gen s du guerre,/ surprises de Places, I' interes tl des Princes Estrangers, & le fort/ & puissant secours enuoyé en/ Hongrie, par sa Majesté Ca-/tholique, pour les
mesmes fins ./ A PARJS./ Chez I[SAAC] MESNIER, riie Sainct Jacques au Chesne vert. 1618.
Priuilege du Roy./ -4°. [2], 10, [I] pp.
Exempláře: Bibliotheque Mazarine, sign. 35251 Nr. 3; Biblioth eque Municipale de Lyon,
sign. 315892.
4
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anonymní filozoficko-politickou úvahu o situaci v českých zemích"Discours
sur l 'Estat et princes d 'A llemagne " 6 a spis věnovaný květnové defenestraci,
jejž autor protestantského vyznání nazval " Récit véritable dece qui s'est passé
a Prague en Boheme, le vingt troisieme may dernier et iours ensuivants, contre le Conseil de l 'Empereur et du Roy Ferdinand, s on Cousin et successeur
désigné et comme les Estats du Royaume se sont retirez de l'obéissance et
subjection de Ia maison d 'A utriche "-" Vyprávění o skutečné události, k níž
došlo v Praze v Čechách dvacátého třetího května a v následujících dnech ... "
(S.l.t. 1618, Bibliotheque Municipale v Lyonu 7) a v němž je, jak píše Tapié 8,
patrná snaha o odměřený tón vyprávění a nestrannost. Líčení událostí koresponduje dle Tapiého s obecným míněním francouzských protestantů (např.
Duplessis-Mornaye či Hotmana), kteří byli sice plní sympatií pro události
v Praze, ale na druhé straně také rozvážní a hleděli posuzovat věci kompromisně.

Pro rok 1619 je to již 34 položek. Ponecháme-li stranou místem neurčené
tisky (1 0), je 20 tisků vydaných na území Francie (šestnáct v Paříži, nejčastěji
u Jeana Berjona a Sylvestra Moreaua, a po dvou v Lyonu a v Sedanu) a čtyři
tisky mimo francouzské území Ueden v Antverpách, dva v Ženevě, jeden
v Lutychu). Jsou to jednak překlady - francouzské verze tisků latinských,
německých a též holandských. Obsahově jsou zastoupeny dokumenty oficiálního charakteru- poměrně početně je dochován francouzský překlad němec
ky tištěné apologie Fridricha Falckého - např. v přetisku pražského vydání" Déclaration du roi Frideric premier de Boheme contenant les raisons de s on
acceptation de ceste Couronne "- " Prohlášení českého krále Fridricha I.
obsahující důvody jeho přijetí koruny " (Paris, J. Berjon 1619, podle pražského vydání u Jonaty Bohutského z Hranic; existují dvě variantní vydání, lišící
se kolací a typografickou úpravou - exemplář v Bibliotheque Municipale
v Lyonu, v Mazarinově knihovně a exemplář v Národní knihovně ČR). 9 Čet
ná jsou dále i variantní vydání Manifestu českých stavů ke zvolení Fridricha

6 Rozmluva o státě a knížatech n ěmeckých - z listopadu 1618 - viz V. L. Tapié, Bílá hora
a francouzská politika, s. 151 .
7 Viz exemplář v Městské knihovně v Lyonu - sign. Rés . 357620.
8 Srov. V. L. Tapié, Bílá hora a francouzská politika, s. 98- 99 a s. 408 (cituje exempláře ve
Francouzské národní knihovně) .
9 DECLARAT!ON/ DV ROY FRIDERIC/ PREMIER DE BOHEME,/ contenant les raisons de
son acce-/ptation de ceste Couronne, & des/ Prouinces incorporees./ Traduit de I' Alleman en
Fran.yois./ A PARIS,/ Chez I. Berjon, louxte la coppie imprimee/, Prague, par commandement
exprez/ de sa Majesté, chez lonathan Bohutsky de Hranitz./ I' An M. DC. XIX./- 4°. 24 pp. Sign. A4, B4, C4.
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českým králem ("Manifeste sommaire des raisons des Estats du Royaume de
Boheme pour l'Eslection " 10) , francouzská verze apologií českých stavů (zejména Velká apologie přeložená z němčiny, vydaná v červenci 1619 ženevským knihkupcem S. Weisem 11 ) , manifesty a deklarace císaře Ferdinanda II. 12
apod. Dále je to zpravodajská literatura, týkající se buď jen jedné konkrétní

Lit.: Lindsay 4133. - Exempláře: Bibliotheque Municipale de Lyon, sign. 315899 a sign. Rés.
315439; Bibliotheque Mazarine, sign. 152932P, sign. 35251 85ep_
Ze 7. ll. 1919.
Srov. variantní vydání z téhož roku a u téhož tiskaře (Paříž, Jean Berjon 1619), které se liší
typograficky i rozsahem. Dochovalo se v exempláři Národní knihovny ČR, sign. D.IV72/ad/.3:
DECLARATION/ DV ROY FRIDERIC/ PREMIER DE BOHEME, CON-/TENANT LES RAISONS DE/ son acceptation de ceste Couronne, ... A PARIS,/ Chez Iean Berjon, Iouxte Ia coppie
imprimee par, Prague,/ chez Ionathan Bohutsky de Hranitz,/ I' An M. DC. XIX./- 4° 15 pp.
10 MANIFESTE/ SOMMAIRE DES RAI-/SONS DES ESTATS DV ROY-/aume de Boheme,
pour I'Eslection de !eur nouueau Roy./ La premiere est, s'il ont pouuoir de reietter/ vn Roy par
eux esleu, ou ďen eslire vnl autre en sa place./ La deuxiesme, les causes de Ia reiection du/ Roy
Ferdinand, & si elles sont valables./ Et Ia troisiesme, quels moyens ils ont de se/ conseruer auec le
Roy duquel ils ont fait I Eslection./ M.DC.XIX./- S.l.t.l619.- 4°. 12 pp. - Sign. A4, B2.
Lit. : - Lindsay 4156, Welsh 1/ 760. Zíbrt IV5047uvádí francouzský překlad z latiny pro rok 1619,
s poněkud odlišným názvem. - Exemp l áře : Bibliotheque Ste Genevieve, sign. Q. 69 Inv.
948 - Nr.14. Dochovaný exemplář Národní knihovny ČR, sign. D.IV.72/adl.2 z roku 1620 před
stavuje variantní vydání - viz též pozn. 28 .
Srov. též VL. Tapié, Bílá hora a francouzská politika, s. 453, a také další obdobný leták:
BREF RECVEILI DES CAVSES QY.I ONT/ MEV LES ESTATS DE BOHEME/& Provinces
incorporees a n'admettre point le Roy Fer-/dinand, & a proceder a I'Election ďvn nouveau Roy.
-S.I.t. [1619] - 4° 16pp. - Sign. a2 - d2
·
Lit. : Zíbrt IV 5448. - Exemplář: Bibliotheque Ste Genevieve, sign.4° Z.8 78 ln v. 626, Nr./2. Bibliotheque Ste Genevieve, sign. Z. 1.100 !nv.3241 Rés.- Nr.12.
11 Francouzská verze apologií českých stavů z roku 1618 - viz Zíbrt III. 11477-8 (vydání z roku
1619).
A. Markus, Stavovské apologie z roku 1618, ČČH 17, 1911 , s. 58- 74,200--217, 304--315,421-435.
Ke stavovským apologiím z roku 1619 viz též Zíbrt IV 5442n.
12 MANIFESTE/ DE L' EMPEREVRI FERDINAND II./ Roy des Romains, de Hongrie & de
Bohe-/me, Archiduc ď Austriche, &c.&c./ Contenant au vray ce qui est s'est passé en Alle-/
magne, depuis Ia mort du feu Empere-/reur Matthias I. iusques/ aprésent./ Ensemble les repliques
aux Articles contenus/ es lettres des Estats de Boheme, &/ prouinces y annexees./ A PARIS,/
Chez ROBERT FVGÉ au mont S. Hi-/laire, a !' Image S. Sebastien, deuant/ le Puits-Ceratin./
M. DC.XX./ Auec Permission./. - 4°. 56 pp.
Lit.: Zíbrt IV 5639. Lindsay 4339a. - Exemp lář : Bibliotheque Ste Genevieve, sign. Q.69 In v. 948,
Nr.33.
Vymyká se letákové literatuře vzhledem k rozsahu .
MANIFEST/ De I'Empereur Fer-/dinand, envoyé aux/ Princes de Ia Chre/stienté, touchant Ia/
guerre de Boheme./ Sur !'imprimé/ A PAIS,/ Chez Fleury Bourriquant, aux Fleurs/ Royalles./
M.DC.XX./ Auec Perrnission./. - 4o. 16 pp. Sign.A4- B4
Lit.: Lindsay 4340. Zíbrt má jiná vydání zřejmě z téhož roku - neodpovídá kolace (viz Zíbrt IV
5650 a Zíbrt IV 5913) . - Exemplář: Bibliotheque Ste Genevieve, sign. Q.69 Inv. 948, Nr.34.
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události - např. korunovace Ferdinandova císařem, korunovace Gabora Bethlena uherským králem 13 , porážky Mansfeldova vojska v červnu 1619 císař
ským vojskem vedeným Buquoyem v jižních Čechách (" La grande et memorable deroute de l 'armée protestante conduite par le comte de Mansfelt ... par
le comte de Bucquoy ... , "Paris, S. Moreau 1619, dochováno v Bibliotheque
Municipale v Lyonu 14), vyhnání jezuitů z Moravy a vypálení Brna v květnu
1619 aj ., nebo zprávy všímající si více událostí naráz (formou letákových
novin). Jako příklad můžeme uvést francouzský překlad novin z roku 1619,
vycházejících ve Frankfurtu - "Le Mercure d'Allemagne" (vydání v Paříži
u Isaaca Mesniera informující o událostech v Říši po smrti císaře Matyáše " racontant brievement ce qui s 'est passé a l 'Empíre sur le subject de Ia mort
de l 'Empereur" - dochováno v Bibliotheque Mazarine 15) . Dále jsou to souhrnné zprávy o událostech v Německu, Čechách, Uhrách (většinou k určité
mu datu)- např." Discours sur l 'Estat des affaires de Boheme " - "Rozmluva
o situaci v Čechách" (údajně z pera pamfletisty, agenta kardinála Richelieua
"Otce Josefa") 16 , "Advis d'Allemagne, Boheme et Hongrie par lettres du 24.
Oct. 1619 " (viz exemplář dochovaný v Městské knihovně v Amiens) 17 nebo
13 VERITABLE RECITl DE CE QVI S'EST PASSÉ/ n'aguieres sur Ia fronriere [sic!]/ de Trans-/
syluanie du costé de Pologne, en Boe-/me: & Hongrie:/ Particulierement de Ia deffaicte de huict mil
Cosa-/ques amassez en Pologne, ... en faueur de l'Empereur Ferdinand. Ensemble l'Election &
Couronement de Betlern/ Gabor, Prince de Transsyluanie en Roy de/ Hongrie, & autres choses
memorables./ Le tout par lettres de Pragues du 29. Decembre/ derrúer 1619.- S.l.t. [1619]. - 4°. 8 pp.
Lit.: Lindsay 4264. - Exemp l ář: Národní knihovna éR, sign. 65 E 3165.
14
LA GRANDE ET/ MEMORABLE DE-/ ROVTE DE L'ARMEE/ Protestante conduicte par
lel Comte de Mansfelt./ Faicte le ll . luin demier par le Comte de/ Buquoy, Lieutenant general
des/ armées imperiales./ Ensemble le nombre des morts, pri-/sonniers, villages & chasteaux/ surpris & brulez./ PARl S,/ Chez SYLVESTRE MOREAV, en/ sa Boutique au Palais, deuant/l ' Escalier
de Ia Chambre/ des Comptes./ M. DC. XIX./- 4° 15 pp. - Sign. A4, B4 (B 4b nepotištěno) .
Lit.: Lindsay 4183. - Exemplář: Bibliotheque Municipale de Lyon, sign. 315900.
15 LE MERCVRE/ D' ALLEMAGNE: Racontant brieuement ce qui s'est passé a l'Empire sur le
subiect/ de Ia mort de l'Empereur./ A PARIS,/ Chez Isaac Mesnier, riie/ S. Jacques au Chesne
verd./ M.DC.XIX./. -4° 7 pp.
Exempláře: Bibliotheque Mazarine, sign. 35051, Nr.84.
16 Rozmluva o situaci v Čechách (Discours sur l 'Estat des affaires de Boheme) je datovaná k lednu
1619 - blíže viz V. L. Tapié, Bílá hora a francouzská politika, s. l51 - 155.
K osobnosti kapucína Josefa (Le Pere Joseph, vl. jménem Franyois Leclerc du Tremblay) viz blíž
Nouvelle biographie générale depuis les temps Je plus reculés .. . publiée par MM. F Didot freres,
t. 26, Paris 1858 (žil v letech 1557- 1638), sl. 966-969; André, t.5 , pp. 215- 6; L. Dedouvres, Le
Pere Joseph polémiste, Paris 1895; týž, Politique et apótre. Le Pere Joseph de Paris, Capucin
I'Eminence grise, Paris 1932, a G. Fagniez, Le Pere Joseph et Richelieu, Paris 1894.
17 Advis ď Allemaigne, Boheme, et Hongrie, par lettres du 24 oct. 1619. Imprimé l'an 1619.
Srov. Catalogue méthodique de Ia Bibliotheque communale de Ia ville ď Amiens. Histoire. I . Pt. ,
Amiens 1856 (odd. Allemagne, nr. 1665/2).
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"Copie de plusieurs nouve/les de Rome, Venise, Vienne, Prague, Coulogne et
autres " (pařížské vydání z roku 1619 podle vydání v Lutychu, které je dochováno v Bibliotheque Mazarine) 18, popř. "Reppresentation des occurences
d 'Allemagne, Boheme, Moravie, Austriche et Hongrie par lettres du 9. et 1O.
d 'Octobre 1619 " (8 stran zpráv dochovaných v exempláři Bibliotheque Mazarine, připisovaných někdy francouzskému politikovi a polemistovi katolického
ražení Frans;oisovi Langlois de Fancan, příštímu rádci kardinála Richelieua). 19
Pro rok 1620 jsem zaregistrovala 54 tisků. 17 z nich nemá uvedeno místo
vydání, 31 vyšlo na území Francie (25 v Paříži , opět nejčastěji figuruje jméno
Sylvestra Moreaua, pět v Lyonu - zde se objevuje jako tiskař a nakladatel
Claude Armand, známý to vydavatel příležitostné literatury, konvertovavší
hugenot, a jeden tisk v Rouenu). Po dvou tiscích mají Antverpy a Haag, po
jednom Brusel, Kolín nad Rýnem a Frankfurt n. M. U některých tisků je uvedeno, že se jedná o překlady- z němčiny, latiny, v jednom případě dokonce
z češtiny. Jedná se o polemický spis- fiktivní rozhovor mezi papežem, císařem, katolickou evropskou elitou a jezuity na jedné straně a českým králem,
tj. Fridrichem Falckým, českými a německými protestantskými stavy a výkvě
tem nekatolické evropské politiky na straně druhé- je psán po bitvě na Bílé
hoře a pochopitelně v duchu prohasburské politiky -" Colloque entre le pape,
l 'empereur et autres Princes catholiques et les jésuites ... avec le Roy de Boheme, les Princ es protestants ... Traduict du language Bohemien en Francois"
(bez udání místa a tiskaře , 21 stran textu, kvartový formát). Byl to tisk patrně
nesmírně populární, neboť jsem zatím lokalizovala ll exemplářů - v Bibliotheque nationale de France a Bibliotheque Mazarine dokonce po pěti exemplářích). 20 Po obsahové stránce opět často figurují nerůznější oficiální prohlá-

18 COPIE DE/ PLVSIEVRS/ NOVVELLES DE/ ROME, VENIZE, VI ENNE,/ PRAGVE,/
COVLONGNE,/ & autres de ce qui s'est fait iusques , présent./ A PARIS,/ Iouxte Ia coppie
imprimée, Liege, par/ Christian Ouverx Je ieune, 1619./ Auec Permission./- 4° 13 pp.
Exempláře : Bibliotheque Mazarine, sign. 35251 Nr.81.
19 REPRESENTATION/ DES OCVRREN/ces ď Allemaigne, Bo-lheme, Morauie, Au-/striche,
& Hongrie,/ par lettres escrites du 9./ & I O. d'Octobre 1619./ M.DC.XIX. S.l.t. - 4°. 8 pp.
Exemplář: Bibliotheque Mazarine, sign. 35251 r. 83.
Připi sováno abbému Fran.yoisovi Langlois de Fancan. K němu viz např . André, t.5 , pp.214-5
(polemik hájící politiku kardinála Richelieua, protivník Otce Josefa, ze mřel 1627), dále G. Geley,
Fancan et Ia politique de Richelieu, Paris 1884, C. Parrot, Fancan et Ia politique de Richelieu de
1617 a 1627, Paris 1884.
20 COLLOQVE/ ENTRE LE PAPE,/ L'EMPEREVR, ET/autres Princes Catholiques,/ & les lesuites./ Auec Je Roy de Boheme, les Princes/ Protestans & Estats Euangeliques/ ď Allemagne./
Traduict du langage Bohemienl en Francois./- S.l.t. M.DC.XX./- 4° 21 pp. Sign. A4, 84, C3
[fo!. C 3b nepoti štěno]
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šení, manifesty a obhajoby- českých stavů, Fridricha i Ferdinanda II. (např.
výzva k Fridrichovi, aby složil zbraně, manifest ke katolickým knížatům nebo
leták o dědických nárocích Ferdinanda k české korune ' apod.). Rovněž další
zpravodajská literatura je velmi pestrá -letákové noviny z Německa22 , Čech
a případně ještě z Uher (nejčastěji podle dopisů), informující mj. o porážce
G. Bethlena u Vídně 4. října 1620, o vypálení Týna nad Vltavou, umučení
Jana Sarkandra23 a samozřejmě o událostech spojených s bitvou na Bílé hoře.
Např. v Historické knihovně města Paříže se dochoval patnáctistránkový kvartový tisk s názvem "Heureux succez des victoires obtenues en Boheme, Austriche, Hongrie et Palatinat, et prinse des vi/les et fortes places depuis le
commencement de septembre dernie ... ". Tisk vyšel v Lyonu u Clauda Cayneho v roce 1620 a líčí z katolických pozic události těsně před bitvou a také
průběh bitvy; je doplněn o dopis vévody Maxmiliána Bavorského mohučské
mu arcibiskupovi, datovaný 9.listopadu 1619, který doplňuje některé detaily
týkající se bitvy. Kromě událostí týkajících se bezprostředně našich zemí líčí
také situaci v Rakousku, Uhrách a Moldávii a také boje s Turky a Tatary.
Autorsky bývá připisován Auberovi Le Míre (též Albertus Miraeus, belgický
církevní historik, žil v letech 1573-1640). 24
Lit.: Lindsay 4302. Exempláře : Bibliotheque Ste Genevil3ve, sign. Z. 1.100 lnv.3241 Rés. - N. 8.;
Bibliothéque Mazarine, sign.36082 Nd7.
Satirický fiktivní(?) rozhovor po b i tvě na Bílé hoře. Aktéři - na jedné straně jezuité, císař, papež,
Kblesel, papežův rádce, Spinola, španělský král, císařská města, na druhé straně Češi, Slezané,
rakouští stavové, braniborský palatin, vévoda saský, Švýcaři , Benátčané, evangelické stavy, palatin mohučský, Uhrové, B. Gabor, anglický král, dánský král, švédský král, Lužice, arcivévoda
rakouský Ferdinand, biskup pasovský, kurfiřt kolínský, Ženeva, Curych, Berne, biskup sa lcburský, biskup de Spire, markýz d'Anspach, markýz de Dourlach, vévoda wirtenberský, vévoda
braniborský, brunšvický aj .
Je otázka, zda český originál, na který se překlad odvolává, existoval. Zatím se jej n epodařilo
vypátrat (ani v rukopisné, ani v t ištěné podobě).
2 1 Viz Zíbrt IV.5755 (Discours tres-véritable touchant les droits de Ia couronne de Boheme. Paris, S. Moreau 1620. - 8°. 24 s.) - srov. exemplář Národní knihovna ČR, sign. 50 G 169.
22 Např. AD VIS/ SVR LES AFFAIRES/ PRESENTES D' ALLEMAGNE/ & de Boeme./
M.DC.XX./S. I. t. -4° [2], 13 pp.
Lit.: ZíbrtlV 5637. - Exemp l ář : Bibliothéque Mazarine, sign.36082 Nr./9.
AD VIS/ DE BOHEME/ HONGRIE/ ET/ D' ALLEMAIGNE./- S.l.t. M. DC. XX./ - 4°. 13 pp.
Lit. : Zíbrt IV 6562. - Exemplář: Bibliothéque Mazarine, sign. 36082 Nr.20.
AD VIS/ D' ALLEMAGNE/ ET DE BOHEME./ PAR LETTRES DE PRAGUE/ du 16. Ianuier,
& de Heidelberg du 27./ reciies il Paris Je 12. Fe bu. 620./- S. l. t. (1620).-4° [4] ff. Sign.A2- A4 •
Exemplář : Bibliothéque Mazarine, sign.36082 Nr.22.
23 Zíbrt IV.6027 (rozsáh lejší spis - 46 listů; vydání z roku 1620 doloženo např . 5 exempláři ve
Francouzské národní knihovně ; vyšlo též v roce 1621 ).
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Objevují se politické úvahy- uveďme alespoň pamflet, který vzešel z cív srpnu či září 1619 a byl publikován v roce 1620 a 1621
a jehož autor, anonym, se představuje jako starý baron ve věku 88 let- Alerimand Conrad z Friedensburgu (pravděpodobně z rodu neexistujících postav,
i když ho bibliografie vedou pod jménem Herman Conrad de Friedenberg).
Spis má název" Discours et advis sur les caus es des mouvements de l 'Europe,
envoyé aux Roys et princes pour !a conservation de leurs Royaumes et Principautez " (francouzská verze pařížského vydání z roku 1620 u Abrahama Saugrina). Publikován byl též latinsky a německy (viz fond Národní knihovny
ČR, Bibliothéque Mazarine a Bibliothéque Ste Genevieve v Paříži) . 25 Nás
tento politický rozklad, určený králům a suverénním panovníkům evropským,
zajímá z bohemikálního hlediska, protože jak uvádí odborná literatura (Tapié), spis vznikl pro císařského vyslance Vratislava z Fiirstenberka, který při
jel k francouzskému královskému dvoru v roce 1619 žádat francouzského
sařské kanceláře

24 HEVREVX SVCCEZ DES/ VICTOIRES OBTENVES/ [rkp perem- par les Armees de
L 'Empereurl Jardin,} en Boheme, Austriche, Hon-/grie/ & Palatinat, & prinse des villes/ & fortes
places, depuis le commence-/ment de Septembre demier./ (perem rkp Et combat Les Turcs et
Tartares]/ Par le Roy de Pologne./Auec Ia lettre du Duc de Bauiere, I I' Archeuesque de Majence./
A LYON,/ Par CLAVDE CAYNE, en riie Raisin,/ au grand Harenc./ M.DC.XX./ AVEC PERMISSION./ - 4° [menší]. 15 pp.- Sign. A4, B4 (B 4b nepotištěno).
Lit.: Lindsay neuvádí. (Lindsay 4415 uvádí samostatné vydání vévodova dopisu v Paříži u Rocolleta 1620).- Exemplář: Bibliotheque Historique de Ia Ville de Paris, sign. 937675.
Psáno z katolických pozic - po líčení událostí těsně před bitvou na Bílé hoře následuje dopis
vévody bavorského arcibiskupovi mohučskému datovaný 9. listopadu 1620 v Praze a autorův
komentář, který doplňuje některé podrobnosti týkající se bitvy. Dále autor líčí situaci v Rakousku,
Uhrách, Moldávii, Valašsku a boje s Turky a Tatary.
K Albertu Miraeovi v souvislosti s jeho rozsáhlým spisem De rebus Bohemici liber singularis,
který vyšel v roce 1621 v Lyonu u Clauda Landryho, vizE. Stein , Alberta Miraea " De rebus
Bohemicis liber singularis Luguduni MDCXXI", ČČH 34, 1930, s.l24- 129.
25 FRIEDENBERG, Herman Conrad baron de:
D!SCOVRS ET ADVIS, SVR LES CAVSES DES MOUVEMENTS DE L'EVROPE. Enuoyé
aux Roys & Princes, pour Ia conseruation de leurs Royaumes & Principautez. FAIT PAR MESSIRE ALERIMAND Cunrad, Baron d'Infridembourg, & Comte du Palatinat. Et presenté au ROY
par le Comte de Fistemberg, Ambassadeur de l'Empereur. TRADVIT PAR LE COMMANDEMENT DE sa Majesté. A PARIS, Chez ABRAHAM SAVGRIN, en l'Isle du Palais M. DC. XX.
Auec priuilege du Roy. - 4° [ 1], 28 tf.
Lit: Zíbrt JV.6577a Zíbrt IV.3551. Lindsay 4377 (přetisk Bouillerotova vydání z téhož roku - viz
Lindsay 4378). Lindsay 4834 uvádí reedici z roku 1622.- Exempláře: Národní knihovna éR,
sign. 65 E 6475; Bibliotheque Ste Genevieve, sign. Q. 8° 53bis lnv.882 Piece 8 Res; Bibliotheque
Mazarine, sign.36082 Nr.4 (defektní exemplář, chybí titul. ]jst).
Velice populární dílo, šířené v latině, němčině a francouzštině. Autora prý vedly k napsání dvě
věci - zkušenost a stáří (má 83 let, je bezdětný a nemá potomka) . Obrací se proto jako pacifista na
představitele Evropy rozdělené válkami. Reedice spisu v letech 1621 a 1622.
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krále o vojenskou pomoc pro katolické Čechy, a vlastně jako replika na francouzský překlad Fridrichovy Deklarace z roku 1619. Pamflet se rychle šířil
po Paříži a dostal se i do rukou politiků nakloněných českým stavům, kteří jej
hojně využívali v politických debatách.26
Závěrem

***

bych chtěla zdůraznit, že třebaže mě k zájmu o francouzskou tištěnou produkci týkající se třicetileté války přivedla práce katalogizátora starých tisků a poznání, že historické knihovní fondy stále skrývají cenná a informačně nová díla, která mohou doplnit naše poznatky o tomto pro české
dějiny tak významném období, a také obdiv k Zíbrtově Bibliografii historie
české, která je i dnes kvalitním, byť jen částečným pramenem neuvěřitelného
množství informací k danému tématu, upřímně řečeno netušila jsem, do jak
rozsáhlé a náročné práce se pustím, budu-li chtít sestavit alespoň relativně
úplný bibliografický přehled jazykově francouzských tisků celého období tři
cetileté války. Domnívám se však, že podrobný průzkum našich i zahranič
ních knihoven se zaměřením na tištěnou produkci období třicetileté války
(a to bez ohledu na jazyk děl) je nevyhnutelný a sestavení bibliografického
soupisu této bohemikální literární produkce domácí i cizí provenience bude
jako jistý logický pendant k několikasvazkové obsáhlé edici archivních pramenů k dějinám třicetileté války "Documenta bohemica bellum tricennale
illustrantia" více než žádoucí. Dostupné nám jsou (a doufám že i nadále budou) jak fondy knihoven zahraničních (svými katalogy klasickými i "internetovými", i přímo svým knižním materiálem), tak také fondy knihoven domácích. Stalo se již okřídleným úslovím říkat, že v komplexním poznání domácích
knižních historických fondů máme stále rezervy, nicméně pro oblast drobných tisků platí tato slova dvojnásob.
Sama jsem se přesvědčila o tom, že Národní knihovna ČR má ve svých
fondech několik cenných a zajímavých bohernikálních dílek tištěných francouzsky, která se týkají událostí třicetileté války, pocházejících např. ze sbírek
Pražské lobkovické knihovny nebo z fondu bývalé knihovny Kinských.
V tomto případě mám na mysli konvolut sedmi francouzských spisků z let
1619-1620, který je pozoruhodný nejen svým obsahem, ale i svou proveniencí.
Jedná se o polemickou a oficiální literaturu, psanou z pozic politiky hájící
české stavy, a v jednom případě o letákové noviny z ledna až února 1620
(zprávy z Řima, Vídně, Prahy, Heidelbergu, Brna a Moravy). Najdeme v něm
mimo jiné známou polemiku" Francouze dobré víry", tj. neznámého autora
26

Viz V. L. Tapié, Bílá hora a francouzská politika, s.221 a 454-455 (autor je záhadná postava to osoba z okruhu císařské kanceláře; pamflet vznikl údajně v srpnu či září 1619).
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podepsaného smyšleným jménem Franr;ois Sainte-Foy, která se staví proti
pěti důvodům, jimiž se ospravedlňuje pomoc francouzského krále císaři Ferdinandovi II. (záminka náboženství, příbuzenské svazky mezi císařem a královnou, vzájemná služba, kterou jsou králové povinni jedni druhým, a strach,
aby z rozporů v křesťanstvu neměl prospěch Turek). Stejné vydání díla jsem
našla v pařížské Mazarinově knihovně. Spis má název "List francouzského
šlechtice, nacházejícího se v armádě krále českého, psaný jednomu příteli
a sousedu v Poitou, který se týká vyslance císaře Ferdinanda, vyslaného do
Francie"- "Lettre ďun gentilhommefrancois estant en l'armée du Roy de
Boheme escrite a un sien ami et voisin de Poictou, sur le sujet du voiage de
l 'A mbassadeur de I 'Empereur Ferdinand, envoié en France". 27
Konvolut obsahuje také polemický spis "Manifeste sommaire des raisons
des États du royaume de Boheme pour I 'Élection de /eur nouveau Roi " "Manifest shrnující důvody stavů českého království, které je vedly k volbě
nového krále" ve vydání z roku 1619 28 a také z roku 1620 (s variantním názvem29), dílko, jež bývá připisováno francouzskému diplomatovi, agentovi
v Klévsku, údajnému pensionáři Fridricha Falckého Jeanu Hotmanovi de Villiers
(1552-1636) 30 , synovi slavného právníka, kalvinisty Fran9oise Hotmana de
Villiers. Jean Hotman de Villiers byl jedním z významných francouzských
politiků stojících na straně českých stavů a obhajujících jejich politiku. V tomto
manifestu, šířeném jak rukopisně, tak v tištěné podobě (a pod různými názvy,
v různých kompilacích), shrnuje důvody, které vedly stavy ke zvolení Fridricha Falckého českým králem. Exemplář Národní knihovny-je cenný i z hle27 [SAINCTE-FOY, Franc,:ois de]
LETTRE/ D' VN GENTIL-HOMME/ FRAN<;OIS,/ ESTANT EN/ l'armee du Roy de Boheme,/
ESCRITE A VN SIEN AMI/ & voisin de Poictou, sur le sujet du voiage/ de I' Ambassadeur de
l'Empereur Ferdinand,/ envoié en France./ S.l. [Prague?] t. (1620). - 2 (4) 0 • 14 pp.
Lit.: Lindsay 4480, Zíbrt Jv.5900. - Exempláře: Biblitoheque Mazarine, sign.3602 Nr./8; Národní knihovna ČR, sign. D.IV.72/adl.6.
Na konci podpis domnělého autora a přesná datace- 20. I. 1620.
Viz též V. L. Tapié, Bílá hora a francouzská politika, s. 238- 240.
28 Viz pozn. ll.
29 Viz exemp l ář Národní knihovna ČR sign. D.Jv.72/ad/.2.
MANIFESTE, I OV DECLARATION/ SOMMAIRE DES RAISONS PRIN-/CIPALES, POVR
LESQVELLES LES ETATS/ du Royaume de Boheme ont esté contraints/ de proceder a nouuelle
election./- S.l.t. 1620.-2° (4°). 18 pp.
Lit.: Zíbrt IV. 5047(vydání zroku 1619). Lindsay 4410. - Exemplář: Národní knihovna ČR, sign.
D.IV. 72/ad/.4.
Překlad z latiny do francouzštiny. K vydání pamfletu z roku 1619 viz pozn. l l .
30 Jean Hotman de Villiers (I 552- 1636) - viz blíž Nouvelle biographie générale depuis les temp s
le plus reculés .. . publiée par MM. F Didot freres , t.25, Paris 1858, sl. 234-235 .
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diska toho, že se v něm dochoval vevázaný rukopisný Hotmanův dopis určený
jistému panu de " Royssy " (= Rossy?) 3 1, který byl, jak je uvedeno v adrese
"conseiller du Roy en ses Conseils d 'Etat et privé ". Dopis je datován 22. března
1620 a Hotman v něm kladně reaguje na jmenování pana de Rossy vyslancem
v Německu . Jakými cestami a kdy se kniha dostala do sbírek šlechtické knihovny Kinských, neměla jsem zatím příležitost zjistit a obávám se, že vzhledem
k neexistenci dalších majetnických záznamů a prosté dobové pergamenové
vazbě to bude takřka nemožné.
Dalším zajímavým jazykově francouzským tiskem, který byl nedávno doplněn do fondu Národní knihovny ČR, je stručný popis bělohorských událostí
od l . do 8. listopadu roku 1620 z pozice katolického svědka. Francouzský
překlad německého originálu (podepsaný Johannes Georgius Eylenberg) vyšel roku 1620 v Paříži u Sylvestra Moreaua (podle vydání v Augsburgu u Jeana
Carleho) pod názvem" Les protestations faictes a l 'empereur par les bourgeois
et habitans de la ville de Prague" - " Povstání měšťanů a obyvatel města
Prahy proti císaři ". 32 Tuto francouzskou edici uvádí Zíbrt, ale zatím jsem ji
měla možnost doložit pouze dvěma dochovanými exempláři (druhý je v Francouzské národní knihovně v Paříži). 3 3
Zkratky citované literatury

André: Louis André- Emile Bourgeois, Les sources de l 'histoire de France
XVII• siecle (1610-1715), 3. Pt, Paris 1913.
Lindsay: Robert O. Lindsay - John Neu, French Political Pamphlets 1547-1648.
A Catalog of major collections in American Libraries, Madison 1969.
Welsh: Doris Warner Welsh, A Checklist of French Political Pamphlets
1560- 1644 in the Newberry Library, Chicago 1950.
Zíbrt: Čeněk Zíbrt, Bibliografie české historie, 4. díl, Praha 1909.

31 Royssy - je totožný s panem Rossy? Srov. V. L. Tapié, Bílá hora a francouzská politika,
s. 257- 261 (jistý pan Rossy prý aspiroval v březnu 1620 na postavení hlavního vyjednavače
v poselstvu francouzského krále Ludvíka XIIl., které mělo být vysláno ke znepřáteleným stranám).
32 LES/ PROTESTATIONS/ FAICTES/ A L'EM PEREYR/PAR!LES BOVRGEOIS/ & Habitans de Ia Yille de/ Prague. Traduictes ď Alemand en Franc;;ois./ Iouxte Ia coppie imprimée
aAusbourg par/ lean Carle./ Et se vendent a Paris chez Syluestre Moreau/ deuant Ia parte du
Pala is./ 1620./ Auec Permission. - 4° 16 pp.
Na [s. l6:] ... IOANNES GEORGIVS EYLENBERG.
Pop is tisku - viz elektronický katalog Národní knihovny ČR - Báze STT !50 1- I 800 č . 162.
Lit.: Zíbrt Jv. 6507. -Ex empláře: Národní knihovna ČR, sign. Se 1482; Bibliothéque nationa/e de
France, sign. Mp 5072.
33 Viz výše.
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ANFÁNGE DER GELEHRTEN ZEITSCHRIFTEN
lM 18. JAHRHUNDERT IN DANZIG

Die Tradition der nachweisbaren gedruckten Presse in Polen reicht mindestens bis etwa das Jahr 1619 in Danzig 1 und 1661 ("Merkuriusz Polski" 2)
in Krakau zuriick. Es ist kein Zufall, da/3 gerade die beiden Stiidte in den
Vordergrund kommen, denn dort ist eben ein starkes, an der Schwelle des
17./18. Jahrhunderts immer mehr an Ausbildung eigener Sohne interssiertes
Biirgertum zu treffen. Dort wurden die ersten Druckereien begriindet, die
beiden Stiidte waren Kommunikationsknotenpunkte in Polen. Krakau hatte
die bekannte Universitiit (gegriindet 1364), Danzig dagegen das vom ehrgeizigen Stadtrat 1588 begriindete Akademische Gymnasium. Beide Stiidte verband die gemeinsame hanseatitsche Tradition und unterschied sie die Konfession des Biirgertums. In der zu besprechenden Zeit hatten in Danzig die
Lutheraner das Sagen. Die lutheranische Jugend Danzigs und der nordlichen
Provinz Koniglich Preu/3en besuchte iiberwiegend deutsche lutheranische Universitiiten.
Die Laufbahn der gro/3en Danziger Personlichkeit des 18. Jh s., des Begriinders des ersten gelehrten historischen Periodikums in Polen, Gottfried Lengnichs (1689- 1774) ist auf gewisse Weise typisch fiir mehrere seiner Vorgiinger und Zeitgenossen, Absolventen einer deutschen Hochschule. Da sich
Danzig auf dem Grenzterritorium zweier Kulturen, der deutschen und polnischen, befand, war es zweckmii/3ig, au/3er der deutschen auch die polnische
Sprache flie/3end zu beherrschen. Deshalb wurde Gottfried irn 13. Lebensjahr
von seinem Vater Vincenz, einem Danziger Kramer, nach Mewe (Gniew)
1 Z. Nowak, Lata rozkwitu kultury, nauki i sztuki, in : E.Cid /ak (Red.), Historia Gdanska. Bd. ll,
besonders S. 700- 703 .
2 Merkuriusz Polski, bearb. v. A. Przybos, Kraków 1960.
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geschickt, um dort ein korrektes Polnisch zu lemen. 3 Er absolvierte die St. Marien-Pfarrschule, wo Konrektor David Czemiewski auf den talentierten Jungen aufmerksam wurde und ihn in das Danziger Akademische Gymnasium
vermittelte. Seine Schulzeit dauerte drei Jahre. Erst im 21. Lebensjahr, ziemlich spat fi.ir die damaligen Verhaltnisse, sollte er im Ausland studieren. In
diesem Moment war bereits k1ar: wenn Lengnich ein Hochschulstudiurn absolvierte, stand ihm mindestens eine Beamtenlaufbahn offen. Das Problem
war aber erstens, das Studium zu finanzieren, und zweitens, die richtige Universitatstadt zu wahlen. Es ist kaum anzunehmen, daB seine Eltem es sich
leisten konnten, das Studium zu bezahlen. Die Stadt hat ihm wohl auch kein
Stipendium zur Verfi.igung gestellt, denn nach dem Studium hatte er sofort
nach Danzig kommen miissen, auch wenn man ihm noch bestimrnte Zeit fi.ir
Studienreisen lieB. Wir wissen aber, daB Lengnich nach dem Studium andere
Plane hatte.
Die meisten Studenten aus dem Koniglichen PreuBen studierten nach den
Berechnungen von M. Pawlak in den Jahren 1501 bis 1772 an den Universitaten in Konigsberg (seit ihrer Griindung 1544 bis 1772: 2340 Studenten), Leipzig (1030), Wittenberg (952), Frankfurt/Oder (in den Jahren 1506 bis 1772:
729), Krakau (662), Leiden (1579 bis 1772: 557), Jena (439), Rostock (1501
bis 1760: 417), Halle (1690 bis 1730: 188), StraBburg (1621 bis 1772: 171),
Wien (1501 bis 1690: 163), Heidelberg (1511 bis 1735: 115) und Franeker in
der niederlandischen Provinz Friesland (1596 bis 1750: 101). 4 In dieser Zeit
waren es mindestens 6773 Personen gewesen, dav on allein 2855 (42,1 %) aus
Danzig. Halle stand hier zwar noch weit von der Spitze entfemt, aber es war
damals ein junges Studienzentrum. Fiir Lengnich wie fi.ir viele seiner Zeitgenossen war die Popularitat der Stadt und der Universitat entscheidend. Sie
war dem Pietismus, August Hermann Francke, Christian Wolff, Christian
Thomasius und anderen zu verdanken. Chr. Wolff war in dem Koniglichen

3

Bibliographische und Literaturhinweise iiber G. Lengnich findet der Leser aul3erdem in:

W Zientara, Gottfried Lengnich. Ein Danziger Historiker in der Zeit der Aulkliirung. Teil I ,

Torurí 1995, Teil2, Torurí 1996; ders., Gotfryd Lengnich, profesor Gdanskiego Gimnazjum Akademickiego w latach 1729- 17 50, [Gottfried Lengnich, Professor des Danziger Akademischen Gymnasiums in den Jahren 1729 bis 1750], Rocznik Gdaríski , Bd. XLIX, 1989, I, S. 149- 163; ders.,
Statut Gdanskiego Towarzystwa Naukowego Societas Litteraria 1720-1727 [Die Ordnung der
Danziger gelehrten Gesellscbaft Societas Litteraria 1720 bis 1727], (Quellenausgabe), Zapiski
Historyczne, Bd. LVI, 1991, I, S. 77- 92.
4 M. Pawlak, Studia uniwesyteckie mlodziezy z Prus K.rólewskich w XVI-XVIII w. [Das Universitiitsstudiurn der Jugendlicben aus dem Ki:iniglichen Preul3en im 16. bis zum 18. Jh.], Toruó
1988, Tabellen im Anhang.
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PreuBen unter denjungen Leuten durch seine Lebrbiicher bekannt, die sowohl
in den katholiscben als auch lutberarischen Scbulen verwendet wurden. Der
Rechtslehrer Christian Thomasius ( 1655- 1728) erreichte in dieser Zeit den
Gipfel seines Rubrnes und hatte die so umstrittene Ánderung in den Vorlesungen liingst durchgesetzt. Es ging niim1ich um den Vorschlag ( 1687), die Lebrveranstaltungen auf deutsch und nicht lateiniscb zu balten. Seitdem begann
man an den deutscben Universitiiten, nacb vielen Protesten das Deutscbe als
die Unterrichtssprache zu verwenden. Lengnicb, der spiitere Absolvent der
Halleschen Universitiit, lieB seine Abbandlungen oft in beiden Sprachen parallel bzw. nur in deutsch herausgeben.
Lengnicb wurde im Jun i 171 O imrnatrikuliert. Er studierte hauptsiichlich
Jura, Geschichte und Rhetorik. Den gr6Bten EinfluB iibten zwei Professoren
aufihn aus: M. H. Gundling (1671- 1729) und J. P. Ludewig (1668- 1743).
lnteressant ist Lengnichs eigene Feststellung, daB nicht die Vorlesungen, sondem Lektiire, personliche Kontakte und Diskussionen mit Gelebrten den
Grundstock seines Wissens schufen. Die besondere Beziehung zu den beiden
genannten Professoren kann man dadurcb erkliiren, daB Lengnich kaum Interesse fur Philosophie und religiose Dispute zeigte, umso mehr aber fur Jura
und Geschicbte, und zwar in enger Verbindung miteinander. Lengnicb wurde
mit der Zeit einer der beliebtesten Studenten Gundlings. Dessen Gunst ging
so weit, daB er denjungen Studenten an der Redigierung der Neuen Halleschen
Bibliothec mitarbeiten lieB. Er durfte sogar eigene kurze Aufsiitze (anonym)
veroffentlicben.
lm Oktober 1712 verteidigte Lengnicb an der Universitiit Halle zwei seiner
Streitscbriften. Die erste, Jus Romani et Germanici differentias, unter dem
Vorsitz J. P. Ludewigs, und die zweite hieB Dissertatio iuridica inauguralis
de origine et progressu poene adulterum apud ve teras Romanos ... Lengnich
erkliirte, die letztere selbstiindig verfaBt zu haben. Sie muBte wohl sebr positiv
bewertet worden sein, denn Lengnich erhielt danach eine Chance, an der Universitiit in Halle zu arbeiten.
1713 wurde er doctor juris utriusque und beabsicbtigte zuniichst, in Halle
zu bleiben. Unklar ist die Ánderung dieser Entscbeidung im Zusammenhang
mit dem Tod von Friedrich I. Lengnicb selbst bemerkte in seiner kurzen Autobiograpbie nur, daB dieser Tod viele Ánderungen an der Universitiit mit sicb
bracbte, er zuniicbst geplant batte, nach Warscbau zu fabren.
In derselben Zeit stand er aber im Briefwechsel mit dem Danziger Stadtsyndikus Albrecht Rosenberg, der den jungen Doktor fur Danzig gewinnen
wollte. Letzten Endes entschied sicb Lengnicb fur diese Stadt. Der Danziger
Stadtrat batte ibm zuniichst wenig anzubieten, aber im Jahre 1721 erhielt er
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den Auftrag, die Chronik von Kaspar Schutz, die Historia Rerum Prussicarum, fortzusetzen. Das Unternehrnen wurde von dem Stadtrat finanziert.
Richtig aufmerksam in der Stadt und in der Republik wurde man aufLengnich 1718, als er in Polen die erste gelehrte historische Zeitschrift, die Polnische Bibliothec (der Name knupft an die Hallesche Neue Bibliothec an),
herauszugeben begann. 5 Das Periodikum erschien mehr oder weniger regelmiiBig als Monatsschrift und war, nach einer Notiz des Herausgebers (Lengnichs), bei den Buchhiindlern in Danzig, Elbing, Thom und Konigsberg zu
erhalten.
In der Vorrede zum ersten Stiick vom 1. Juni 1718 formulierte der Redakteur die allgemeinen Richtlinien der Polnischen Bibliothec: er beabsichtigte,
vor allem die iilteste polnische Geschichte zu behandeln, anhand von alten
Quellen sowohl polnischer als auch fremder Chronisten, mít eigenem Kommentar versehen. Nach seiner Meinung war das bisherige Wissen uber die
iilteste Geschichte bis ins 12. Jahrhundert gleich Null, vom Standpunkt der
kritischen Forschung aus betrachtet. 6 Weiter kiindigte er an, daB er uber die
spezifischen Regierungsformen berichten mochte, und zwar mit den Vor- und
Nachteilen ihres Charakters. Lengnichs Wortschatz und Ausdrucksweise sind
durch eine auBerordentliche Schiirfe gekennzeichnet. 7 Seine Urteile formulierte er so direkt und eindeutig, daB er viele Leser verletzt haben muB. Er war
als Redakteur der Zeitschrift sicher mit A. Rosenberg verbunden, der wahrscheinlich (nicht ohne Zustimmung des Stadtrates?) das ganze Vorhaben finanzierte.
Mehr oder weniger abhiingig von iiuBeren Faktoren schrieb Lengnich in
der Polnischen Bibliothec von der Geschichte meines Vaterlandes (Polen im
5 Polnische Bibliothec, welche von Biichern und anderen zur Polnischen und Preuj3ischen Historie dienenden Sachen ausfiihrliche Nachricht giebt, Tannenberg, wo Vladislaus Jagyello die
Creutz-Herren schlug. Tatsiichlich: Danzig, I. Mi.iller), 1718- 1719, Bd. 1- 2; dazu: E. Ogonowska,
Polnische Bibliotbec - pierwsze czasopisrno na ziemiach polskich [Polnische Bibliothec - die
erste Zeitschrift auf dem po lniscbn Gebiet], Libri Gedanensis, IV- V, Wrodaw 1970- 1971 ,
S. 139- 154.
6 Polnische Bibliothec, Sti.ick I, Vorrede, K. 2: Es ist endlich Zeit, daj3 da andere Nationen die
Geschichte ihrer Vorfahren mil einem besonderen FleifJ erleutern, die Polen zur Feder greiffen
und solchen loblichen Unternehmen nachahmen. Daj3 solches bij]her unterbleiben, kommt daher,
daj3 wir uns, mil dem was schon aufgezeichnet begniiget, auch wenig bekommert, ob die auswertige von unserten Thaten, Regienmgsform und anderen Begebenheiten einen Begriffhaben, oder
nich/.
7 Z. B. Stlick I, S. 7f: Wenn aber Orichovius (1513-1566) glaubet, die beyden Briider (Lech
und Czech) hiitten ex Privilegia Alexandri Macedonis zu selbigen einiges Recht erlanget, verdient e1; daj3 man ihn auspfeiffe [sic !].
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weiteren Sinne), er nannte die polnische Geschichte unsere Geschichte und
verwies auf dieNachliissigkeit meiner Lands-Leute 8, die sich mit den bisherigen Chroniken polnischer Au toren begnugt und die Urgeschichte Polens nicht
erforscht hatten. Das erste "Stiick" begann Lengnich mit den Gedancken vom
Lecho (S. 2- 12), in denen er sehr kritisch die polnischen Quellen uber die
Geschichte vor dem 12. Jahrhundert bewertete.9 Anerkennung fand nur Martin Kromer, dessen Vorsicht und Kritizismus er fiirverniiriftig (§ 3) hielt. Lengnich hatte angenommen, daB das Volk, das spater vom Lech regiert wurde,
das Gebiet zwischen der Elbe und der Weichsel nicht vor dem 4. Jb . (S. 4f)
bewohnt haben wird, die Ankunft Lechs, die Wapowski und Samicki fur das
Jahr 550 annahmen, aber friiher stattgefunden haben muBte. Die von Kromer
angefugte Forrnulierung, circa Attilae tempora hielt Lengnich fur quellenmaBg beweisbar. Mehrere Beispiele seiner Zweifel nannte er im nachsten (2.)
Stiick, in der Nachricht von Boleslaoi. Er war vor allem mit dem bisher angenommenen Geburtsdatum von Boleslaus dem Tapferen (Chrobry), das Kadlubek, Dlugosz und Kromer erwahnt haben (967), nicht einverstanden. Die
von den fremden Geschichtsschreibem (vor allem Dithmarus/Thietmar und
Adalbertus Bohemiorum Episcopus ) erwahnten Inforrnationen waren nach
seinem Ermessen zu akzeptieren.
Um auch den Leser zum kritischen Denken uber die Geschichte anzuregen,
gab er weitere Beispiele an, die seiner Kritik nicht standhielten, z. B. Lesko
(Leszko) III. , der au13er Popiel zwanzig S ohne hinterlassen haben soli, die
Kaschuben, welche die Mark Brandenburg, Pommem, Mecklemburg, Niedersachsen und andere Gebiete geerbt haben sollen. Solche Erzahlungen nannte
er Prahlereyen und versuchte auf einfache Weise zu erklaren, wie sie entstanden sind. Die ersten Geschichtsschreiber hatten wegen Mangel an nachweisbaren Inforrnationen dieses Vacuum mit ihrer eigenen Phantasie erganzt. 10 Sicherlich gehorte Mut dazu, sich so entschieden zu fur die Polen so wichtigen
8 Eine entgegengesetzte Meinung vertritt Theodor Schieder zu Lengnich iiberhaupt in seinem
Buch Deutscher Geist und stiindische Freiheit im Weichsellande. Politische /deen und politisches Schrifttum in Westpreussen von der Lubliner Union bis zu den polnischen Teilungen
(1569-1 772193). Konigsberg (Pr.) 1940.
9 Polnische Bibliothec, S. 4: Dlugossus und Miechovius machen ihn [Lech] zum Urenckel Japhets,
welche Grille so absurd ist, dajJ ichfor unnotig halte, selbige weitliiuftig zu wiederlegen. [ .. .)
Vapovius und Sarnitius sind gescheiler, welche seine [Lechs) Ankunft in die Mitte des VI. Seculi
setzen, nurfehlet es ihnen an Beweis, dahero Cromerus Bedencken triigt, dieser Meynung beyzujallen.
10 Stiick 3, S. 93f: Denn ein Historicus horet doch selten auf diesem Fal/ ein Mensch zu seyn.
Er will nicht seyne Feder an etwas gemeynes abnutzen, er verlanget etwas grosses: Blutige Schlachten, gefiihrliche Revolten, gesturzte Konige, besiegte Fursten, eroberte Liinder machen ihn munter, da er sonst uber seyne Arbeit einschlummern wurde.
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Tatsachen auf diese Weise zu aul3em, besonders wenn man bedenkt, dal3 der
junge Mann noch keine Position in Danzig sich erkampft hatte. Irgendwie hat
ihn das nicht gekiirnmert. Die Halleschen Einfliisse sind in diesem Kritizismus deutlich sichtbar.
Lengnich anderte seine Ausdrucksweise, nachdem er Stadtbeamter geworden war. Aufkeinen Fall sollte man zu weitreiche Schliisse ziehen und aus ihn
einen treuherzigen polnischen Patrioten machen; denn er darf nicht nach heutigen Mal3staben beurteilt werden. Er war vor allem ein Danziger, dann ein
Preul3e (als Bewohner der Provinz Koniglich Preu13en- es hatte mit dem brandenburgischen Preul3en nichts zu tun) und loyaler Untertan der Konige von
Polen, nicht aber des Sejms, des polnischen Parlaments der Adligen.
Die ersten funf Stiicke der Polnischen Bibliothec enthalten unter anderem
Lebensberichte bekannter polnischer Staatsmanner, unter denen sich die polnischen Kanzler und Hetmane Andrzej Chryzostom Zaluski, Jerzy Lubomirski,
Andrzej Olszowski befanden. Die Darstellung dieser Personlichkeiten fanden
keinen positiven Anklang bei den Lesem, insbesondere nicht bei den Familienmitgliedem.11
Die Zeitschrift wurde in Polen vorwiegend negativ aufgenornmen. Die kritischen Artikel empfand man a! s historische Satire und Ausdruck der Verachtung fur die Vergangenheit. Man kritisierte das Freidenkerturn des Autors.
Seine Lage als Redakteur war unter diesen Umstanden nicht zu beneiden: er
fand keine Mitarbeiter (die Rolle Rosenbergs ist nicht klar, er war wohl mehr
ein Berater), die Kritik driickte ihn nieder. Er wollte aber seine Bemiihungen
nicht aufgeben. Der Mil3erfolg machte ihn nur vorsichtiger. Hier waren ihm
sicherlich die Hallenser Erfahrungen in der Redaktion Gundlings und die
Beobachtung der Neuerungen an der Universitat von Nutzen, die die Professoren mit Miihe, aber doch durchzusetzten wul3ten. Zuerst versuchte er, beim
Stadtrat von Danzig Unterstiitzung zu finden; deshalb widmete er den zweiten Band der Polnischen Bibliothec den Burggrafen, Biirgermeistem, Raten
und dem Syndikus Danzigs. In der Vorrede versprach er seinen Lesem, einen
Abril3 der polnischen Geschichte zu veroffentlichen, denn Alle Welt schreit
nach compendia. Der Anblick eines Folianten ist uns erschrecklich, eine genaue Untersuchung verdriej3lich ... 12 Da er seine kritische Betrachtung der
Geschichte nicht aufgab, fand die Zeitschrift kaum Leser - und bei denjenigen,
die sie doch lasen, rief sie Emporung und Abneigung gegen diese kritische
11 Ober die negativen Reaktionen der polnischen Adligen schreibe ich in meiner Dissertation:
W Zientara, Gottfried Lengnicb ein Danziger Historiker. . . , Teil I, Torunl995, S. 7lff, 97.
12 Polnische Bibliothec, Bd. 2, Vorrede des Redakteurs.
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Geschichtsdarstellung hervor. Die Zeitschrift (1718 bis 1719) erschien in deutscher Sprache, weil sich Lengnich vor allem an die deutschsprachigen Leser
Danzigs und der Provinz zu wenden suchte, was im Zeitungswesen dieser
Stadt seit Iangem iiblich war. Die bereits im 17. Jahrhundert erscheinenden
Pofnischen Nouvellen wurden ebenfalls deutsch gedruckt.
Nachdem Lengnich auf die Herausgabe der "Polnischen Bibliothec" verzichtet hatte, entstand in Danzig eine fast 30-jiihrige Liicke, bis der Naturwissenschaftler, Philosoph und Historiker, Michael Christoph Hanow ( 1695- 1773)
die Herausgabe der "Preussiscben Sammlung" 1747 begann. Diese Zeitliicke
haben eďolgreich die Thornischen Initiativen, zuniichst von Georg Peter Schultz
(1680-1748) erfiillt: "Das Gelahrte Preussen" (1722-1724), "Continuirtes
Gelehrtes Preussen" (1725), "PreuBischer Todes-Tempel" ( 1728- 1730).
Die erstgenannte Zeitschrift erinnerte an die "Polnische Bibliothec", sie
enthielt aber keine kritischen Anmerkungen, mít denen die Beitriige von Lengnich versehen wurden. In dieser Zeit iibernahm Danzig wieder die fiihrende
Rolle im Zeitungs- und Zeitschriftenwesen: 1735- 1736 wurde die erste sogenannte moralische Zeitung (ein Wochenblatt), "Die miihsame Bemerkerin",
1736-1737 "Der Teutsche Diogenes", 1738- 1739 "Der Fromme Naturkundige
in Versen verfasset", 1741- 1743 "Der Freydenker", 1748 "Sendschreiben
einiger Personen an einander iiber allerlei Materien" herausgegeben. 13
Der anonyme Herausgeber und Redakteur der "Miihsamen Bemerkerin"
wollte den Lesem die Vor- und Nachteile des Charakters seiner Mitrnenschen
bewuBt machen. Die gr6Bte Gefahr sseiner Zeit sah er darin, die Vorteile des
Individuums iiber das allgemeine gesellschaftliche Wohl zu stellen. 14
In der Vorrede zum ersten Band der hier bereits erwiihnten "Preussischen
Sammlung" formulierte M. Ch. Hanow sein Programm, das sich allgemein
als Streben nach der historischen Wahrheir (die man nur nach der Erkenntnis
von historischen Quellen erreichen kann) bezeichnen liiBt. Demzufolge veroffentlichte Hanow in den 36 Heften zahlreich unbekannte Quellen, Abhandlungen verschiedener Autoren, die oft anonym bleiben wollten, iiber juristische, politische, okonomische Themen. Am meisten interessierte ihn die mít
der Provinz Koniglich Preussen verbundene Problematik, aber es finden sich
hier auch Texte, die die gesamte Rzeczpospolita betreffen. Es gibt hier auch
Kurzbiographien bekannter Danziger Personlichkeiten (mit Bibliographien
13 J Kasprzyk, Gdanskie czasopismiennictwo naukowe i moralne pierwszej polowy XVlll wieku
[Die Danziger gelehrten und moralischen Zeitschriften der ersten Hiilfte des 18. Jhs.], Rocznik
Gdanski XXVII, 1968, S. 33-68.
14 Ebenda. S. 47ff.
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ihrer Veroffentlichungen): von K. Schi.itz, E. K. von Trewen Schroder, J. Nixdorff, Chr. Daberhudt, J. E. von der Linde, M . Behrn von Behrnenfeld, J. G.
Becker, A. Engelcke u. a. Eine Verliingerung dieser Reihe war die ebenfalls von
Hanow redigierte "PreuBische Lieferung", wo der Redakteur Material zur Kirchengeschichte Geschichte der Wissenschaften, zur Heraldik, Geschlechterkunde eingeri.ickt und mit einer gri.indlichen Quellenkritik versehen hat.
Verschiedene Wissenschaftsrichtungen, eigene Forschungen, statistische
Angaben iiber Danzig popularisierte Hanow in den von ihrn seit 1739 redigierten "Danziger Erfahrungen" . Friiher noch, denn 1736, redigierte er eine
naturwissenschftliche Zeitschrift "Erliiuterte Merkwi.irdigkeiten der Natur",
wo der Redakteur auf klare Weise die in der Natur vorkommenden Erscheinungen zu deuten versuchte. Die Beitriige betrafen also z. B. die Elektrizitiit,
das Gewitter, die Entstehung von Schnee, Regen und die sie bedingenden
Faktoren.
Die niichste naturwissenschaftliche Zeitschrift "Versuche und Abhandlungen
der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Danzig" wurde im Entstehungsjahr (1747) der Societas Physicae Experimentalis, der Naturforschenden Gesellschaft, a! s ihr Organ gegriindet. Hier publizierte M . Ch. Hanow dreizehn von
48 insgesamt gedruckten Abhandlungen unter solchen Au toren wie: H. Kiihn,
J. Th. Klein, Chr. Sendel. 15 Sie stellten die Forschungsergebnisse zu allgemeinen wissenschaftlichen Fragen oder auch zu denen, die spezifisch fur Danzig
und seine Umgebung waren, dar.
Das Interesse fur die Geschichte der Provinz und der Republik im Rahmen
der gelehrten Zeitschriften iiuBerte sich zuniichst in Danzig am Anfang des
18. Jhs. in den Veroffentlichungen Lengnichs, dessen Initiative M. Ch. Hanow
fortgesetzt hat und die von den Thomem i.ibemomrnen und erfolgreich weiterentwicke1t wurde. In der zweiten Hiilfte des Jahrhunderts waren in Danzig, im
Gegensatz zu Thom, die Naturwissenschaft1er den Vertretem anderer Fachrichtungen vollig iiberlegen.
ln di esem Zusammenhang seien nun die beiden von Lorenz Mitzler de Kolof
herausgegebenen gelehrten Zeitschriften erwiihnt: die "Warschauer Bibliothek" (1753-1755) und "Acta Litteraria" (1755- 1764), die aber nicht als die
ersten Periodika dieser Art in Polen betrachtet werden di.irfen. 16 Warschau

15 K. Ku bik, W s pó~pra c a Gimnazjum Akademi ckiego z Towarzystwem Przyrodni czym
w Gdansku, Gdanskie Gimnazjum Akademickie, Gdynia 1959, S. 153- 227.
16 L. Mitzler de Kolof spielte in der siichsischen Herrschaftszeit des Wettiners, August Hl. eine
nich! zu iiberschiitzende Rolle im gei stigen Leben Warschaus. Die Anfánge der gelehrten Zeitschriften sind aber doch nich! ihm zuzuschreiben, denn die Tiitigkeit der Danziger und Thorner
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entwickelte sich, allgemein gesagt, anders als Krakau und die Stiidte Koniglich PreuBens mit ihrem relativ starken Biirgertum. Es war zwar Hauptstadt,
war aber kein fiihrendes Kulturzentrum der polnischen Adelsrepublik. Diese
Qualitiit iindert sich allmiihlich in der Herrschaftszeit der beiden Wettiner
(August III. starb 1763).

Redakteure war liingst Tatsache. Die Diskussion dariiber und Meinungen mehrerer Autoren siehe
bei: M Klimowicz, Mitzler de Kolof - redaktor i wydawca, in: R. Kaleta, M Klimo wicz, Prekursorzy Oswiecenia, Wroclaw 1953, S. 235 ;J. Kasprzyk, Gdanskie czasopismiennictwo, S. 33f,
bes. die Anmerkung 4, S. 34; die Polemik von S. Salmonowicz zum Thema Geschichte der polnischen Presse: Uwagi polemiczne o dziejach prasy polskiej w dobie przedrozbiorowej , Zapiski
Historyczne 42, 1977, H.3, S. 107- 1I I. Sie betrifft das Buch von J.Lojek [R ed.} , Historia
prasy polskiej, Bd. l , Warszawa 1976. Die gesamte Reihe bekam den Ti tel Prasa polska w latach
1661 - 1864.

289

ÁLEXANDRA ŠPIRITOV Á

SOUKROMÁ POŠTA V PRAZE V 18. A 19. STOLETÍ

Pražská pošta datuje svůj vznik již k roku 1526. Při příležitosti korunovace
Františka I. na českého krále bylo nejvyššímu poštmistru Antoni o Taxisovi uloženo zajištění poštovního spojení Vídně s Prahou. Antoni o Taxis svěřil
tento úkol na území Čech svému synovi Ambrožovi. Spolu s titulem poštmistra
ho pověřil správou poštovní stanice v Praze a dohledem nad všemi poštovními
stanicemi na trase Praha-Vídeň. Pražská poštovní stanice byla zřízena v domě
U kříže . Do roku 1627 se v její správě vystřídala řada osob mimo rodinu
Taxisů, které nebyla svěřena dědičně. V tomto roce se pražský poštmistr Prugger dostal do kompetenčního sporu s Kryštofem hrabětem Paarem, kterému
císař udělil v dědičné léno úřad nejvyššího dvorského a zemského poštmistra.
Spor o pravomoc v dohledu nad poštovním provozem v Čechách se vyřešil
až vykoupením poštovního léna císařem Karlem Vl. v roce 1722. 1 Byl to prakticky první krok panovníka k postátnění poštovního provozu, který byl do té
doby zcela v soukromých rukou. Následoval patent z 15. června 1722 omezující dosavadní volné dopravování osob i poštovních zásilek na trasách tzv.
hlavních silnic. Tyto silnice byly prohlášeny za trasy státní pošty, která ji zde
provozovala pro veřejnost za poplatky. 2 Další zvýšení pravomoci státu v poštovním provozu prosadila císařovna Marie Terezie svým dekretem ze 17. září
1743, kterým si vyhradila jmenování všech správců pošt i poštovního personálu. Nařízení se týkalo i soukromých poštovních stanic, jejichž majitel musel
být panovníkem potvrzen. Patent znamenal v podstatě poštovní regál státu,
tzn. postátnění poštovního provozu. Dohledem nad ním byl pověřen státní
kancléř Uhlefeld. 3 Rodině Paarů byl sice lenním listem z 12. prosince 1743
císaře

1 Prameny ke stavu pošt v Čechách v letech 1723 a 1724 viz SÚA Praha, Stará manipulace (dále
SM) sign. P 22/2.
2 SÚA Praha, SM sign. P 22/9.
3 SÚA Praha, SM sign. P 22/9.
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dědičně ponechán titul generálního poštmistra, ale v řízení poštovnictví měla
jen poradní hlas.4
Význam zářijového patentu značně stoupl po druhé prusko-rakouské válce
v roce 1745. Vyčerpaná státní pokladna nebyla schopna financovat další rozvoj poštovní státní sítě ani jeho udržování. Přitom bylo nutno hledat zdroje
financí ze všech státních provozů, tedy i z pošty. V roce 1748 vypracoval
kontrolor dvorské komory ve Vídni Filip Antonín Wiesner projekt nazvaný
Jak získat v poštovnictví úspory nejméně 20 tisíc zlatých ročně. 5 Základní
myšlenky projektu se staly osnovou pro organizaci poštovnictví v monarchii
a tedy i v Čechách až do třicátých let 19. století a s jeho následky zápasila
poštovní státní správa ještě na počátku 20. století. V rozporu z pozdějším
centralismem vídeňské vlády navrhoval projekt mimo jiné povolování soukromých pošt za úplatu. Majitel soukromé pošty, který musel být panovníkem
potvrzen ve funkci poštmistra, získal tento titul za podmínky, že ze svého
zisku z poštovního provozu bude státu odvádět určité procento. Zavázal se
ovšem i k dodržování platných předpisů , k dodržování stanovené oblasti své
kompetence včetně udržování odstupu od hlavních silnic a konečně k hrazení
všech nákladů na poštovní provoz. Udílená privilegia na soukromou poštu
byla dědičná. Zpočátku byla dávána za odměnu jako vyznamenání, ale později
se zcela nepokrytě stala předmětem obchodu. 6 V roce 1790 bylo již v Če
chách vykazováno 90 dědičných pošt. 7 Začátkem 19. století se však forma
dědičných pošt stala překážkou snah státní vídeňské poštovní správy o zorganizování jednotné státní poštovní sítě. Proto bylo již 14. listopadu 1818 vydáno rozhodnutí nejvyššího dvorního poštovního úřadu o platnosti dosavadních
dědičných privilegií se zákazem jejich dalšího vydávání. Také první poštovní
zákon v rakouské monarchii z roku 1837 a jeho prováděcí předpisy se vyrovnávaly s existencí soukromých pošt stanovením postupu při jejich vykupování
státem. Celá akce však byla záhy opět brzděna nedostatkem státních financí
a poslední soukromá pošta v Čechách byla dokonce postátněna až znárodně
ním po roce 1945. 8
4

SÚA Praha, SM sign. P 22/9.
E. E.ffenberger, Geschichte der oesterreichischen Post, Vídeň 1913, s. 12- 15; týž, Die oesterreichische Post und ihre Reformen unter Kaiserin Marie Terezie und Kaiser Joseph II , Vídeň 1916.
6 SÚA Praha, SM sign. P 22/9.
7 P Čtvrtnik, Dědičné pošty a poštmistři, Sborník Poštovního muzea 1982, s. 135- 152. Seznam
poštovních stanic z roku 1788 s jejich základními daty viz SÚA Praha, Ředitelství pošt a telegrafů
- Vrchní poštovni správa (dále ŘPT-VPS) č. 117/1788.
8 F Roubík, Boj státní pošty se soukromou dopravou v Čechách v 18. století, Naše pošta 1940.
K jednotlivým dědičným poštám jsou prameny v SÚA Praba, ŘPT, sbírky Dědičné pošty, Poštovní
5

úřady.
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Od vlády Marie Terezie se mimo poštovní stanici šířila ještě jedna forma
soukromé poštovní služebny, poštovní sběrna. Sběrny vznikaly v druhé polovině 18. století z původní instituce sběračů listovních zásilek, kteří byli najímáni za určitý podíl na vybraných poštovních poplatcích státními i soukromými poštovními stanicemi. Ve větších městech v okruhu své působnosti,
kde se dala předpokládat větší obchodní či živnostenská činnost a tedy i větší
zájem o poštovní služby, uzavíraly poštovní stanice s vybraným usedlíkem
dohodu o zřízení tzv. sběrny těchto zásilek. Většinou se jednalo o místního
hostinského či jiného veřejnosti více známého živnostníka, u kterého se zásilky
shromažďovaly a on zajišťoval jejich předání poslu poštovní stanice k další
dopravě. Případné doručování zásilek bylo sběrnám zakázáno.
První zmínka o sběrnách v poštovních normativech je v tzv. poselském
patentu, vydaném Marií Terezií 14. prosince 1748 a rozpracovaném pražskou
reprezentací a komorou pro Čechy 16. prosince téhož roku. 9 Realizace patentu
předpokládala mimo jiné i soupis všech poštovních poslů v zemi, což byl pro
hlavního poštovního poštmistra v Praze Josefa Eggerdese, který měl v té době
k ruce jen tři kancelářské pomocníky, úkol značně časově náročný. Teprve
začátkem října roku 1752 předložil pražské reprezentaci a komoře podrobnou
zprávu o vnitrozemské poštovní listovní dopravě v Čechách. Nelze se proto
divit, že čeští poštmistři na poštovních stanicích dostali pokyn ke zřizování
sběren až 12. ledna 1754. 10 Poštovní sběrny v Čechách proto vznikaly až po
tomto datu. Výjimku tvořila Praha, kde vznikla židovská poštovní sběrna již
v roce 1740. Tzv. židovská pošta,jakje sběrna v literatuře nesprávně nazývána, hrála v historii organizace pražské městské poštovní dopravy zcela výjimečnou roli. K jejímu objasnění je nutno sledovat blíže celkový vývoj této
organizace.
Především byla Praha sídlem hlavního českého poštmistra, zvaného též od
roku 1728 vrchním poštovním správcem. 11 V již citovaném patentu císařovny
Marie Terezie z roku 1743 byla potvrzena jeho pravomoc a dohled nad provozem pošt v Čechách a byl přímo podřízen dvorské kanceláři. 12 Stojí za zmínku, že česká pošta měla v dobách poštovních reforem v polovině 18. století
štěstí , protože v roce 1744 císařovna jmenovala na uvolněné místo vrchního
poštovního správce v Praze jednoho z autorů návrhů reforem a dosavadního
úředníka vídeňské dvorské kanceláře Jana Josefa Eggerdese. Jeho znalosti
9
10
ll
12

SÚA Praha, Sbírka Patenty (dále Sb. PT) 1508- 1848, č . 1291.
SÚA Praha, České gubernium (dále ČG) cam. 1748 - 1855, sign. J 2.
SÚA Praha, SM sign. P 22/9.
SÚA Praha, Česká dvorská kancelář (dále ČOK) , sign. V C 4 Čechy, krab. 822.

293

Documenta Pragensia XIX (2001)
záměrů a cílů reforem i organizační schopnosti a zkušenosti, které později
využíval ve stejné funkci také jeho syn Jan Konrád Eggerdes a posléze i jeho
nástupce Ignác von Fillenbaum, přispěly nesporně k rozvoji českého poštovnictví. Jan JosefEggerdes nastoupil jako kontrolor účtů k úřadu vrchního poštovního správce ještě za otcova vedení. Získaná praxe mu po převzetí otcovy
funkce vrchního poštovního správce v šedesátých letech 18. století umožnila,
aby se pokusil o zlepšení poštovní sítě přímo ve stále se rozšiřující Praze. 13
Sledoval především ulehčení práce pražské poštovní stanici, která byla v té
době součástí úřadu vrchní poštovní správy. Prohloubil spolupráci poštovní
stanice se třemi poštovními sběrnami: židovskou sběrnou a sběrnami v domě
čp . 926 v Dlouhé ulici a v domě U bílého koníčka na Koňském trhu (dnešním
Václavském náměstí). 14 Eggerdesovu pozornost zaujala především sběrna
v Dlouhé ulici, která v roce 1764 vykazovala 100- 150 zásilek denně. 1 5 O židovské sběrně se zmíníme ještě samostatně . Konečně sběrna na Koňském
trhu však byla po roce trvání zrušena pro malý zájem obyvatelstva. Pronikavé
zlepšení městské dopravy se podařilo Eggerdesovu nástupci Ignáci von Fillenbaumovi.1 6 Po vzoru Vídně uzavřel v roce 1782 smlouvu s podnikatelem belgického původu Fran9oisem Garsiou a jeho společníkem Karlem Simitschem
na provozování tzv. malé pošty v Praze. 17 Jednalo se v podstatě o obdobu
malé pošty, která byla povolena ve Vídni podnikateli Josefu Hardimu a jeho
společníku v únoru 1772. Pražská malá pošta měla zajišťovat doručování poštovních zásilek po pražských městech i okolních silnicích, kde nevedla trasa
státní pošty, do okruhu 3 mil za podmínky, že bude státní pokladně odvádět
jednu čtvrtinu ze svého zisku na vybraných poplatcích. 18 V praxi zahrnul okruh
malé pošty obce Klecany, Pakoměřice, Ďáblice, Odolena Vodu a Zdiby. Hlavní
sídlo malé pošty bylo v domě U hlavy čp. 559 v Celetné ulici . Garsiův podnik
zahájil svou činnost provoláním k veřejnosti s oznámením, že zásilky budou
vybírány pětkrát denně v létě a čtyřikrát denně v zimě a budou vydávána
potvrzení (recepisy) na zaplacené poplatky. Zásilky určené k odeslání měly
být vhazovány do zvláštních schránek, které sběrači listů nosili s sebou. Pro
tuto službu najal Garsia pro okolí Prahy sedm sběračů. Pro obvod pražských
měst zřídil osm vlastních pobočných sběren u kupců. 19 Takto vybudovaná

13 SÚA Praha, ČG Cam 1764- 1783 , sign. J 44.
14 SÚA Praha, ČG Cam 1748- 1755, sign. J 1.
15 F Roubík, Od nosítek k trolejbusu, Praha 1956, s. 45 .
16 Do funkce vrchního poštovního správce nastoupil3 . září
17 SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 6111777.
18 SÚA Praha, PT 1508- 1848, č . 1574 1/2.
19 SÚA Praha, Č G Cam 1764-1783, sign. J 78.
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poštovní síť znamenala pro Prahu a její nejbližší okolí zřízení dobře fungujícího zajištění poštovní dopravy v místech, která nepokryla státní pošta. Na
druhé straně to byl ovšem finančně značně náročný podnik, který se při ještě
malém stupni rozšířeni poštovního provozu nemohl jeho majiteli vyplatit a záhy
stál před úpadkem. Vídeňská poštovní správa proto rozhodla Garsiův podnik
vykoupit státem a nadále ho pouze pronajímat. 20 Ještě v roce 1818 byla malá
pošta pronajata na dalších deset let. V té době se však již množily stížnosti ze
strany venkovských poštmistrů na její činnost. Ve snaze o zvýšení zisku totiž
nájemci malé pošty zcela samovolně prodloužili okruh působnosti ze 3 na 30
mil od Prahy a stali se tak ovšem konkurencí venkovským poštám. Dalším
předmětem stížností bylo nedodržování počtu výběrů pošty, což bylo ovšem
při prodloužení trasy sběračů zcela pochopitelné. Navíc nájemce odevzdával
státu jen zcela nepatmé částky, např. přebytek za rok 1819 jen dvacet zlatých.21 Nízký příjem malé pošty pramenil však také z rostoucí konkurence
přímo v Praze. Tak například v roce 1817 byla na budově vrchní poštovní
správy - a tedy i pražské poštovní stanice- u místěna první poštovní schránka
v Praze. Od roku 1753 také pražská poštovní stanice zaměstnávala vlastní
doručovatele (listonoše), kteří přes opakované zákazy též za úplatek přijímali
zásilky k doručení na stanici. Tato praxe skončila teprve po vydání první instrukce pro jejich činnost z roku 1831. 22 Téhož roku v květnu předložila pražská poštovní správa Vídni svůj zásadní návrh na organizaci městské pražské
pošty. 23 Jeho projednávání se však ve Vídni časově střetlo s přípravou poštovního zákona o celkové reorganizaci poštovnictví v monarchii. V její~ rámci,
ale teprve až od roku 1850 došlo k vytvoření pevné organizace městské pošty
v Praze. Byl vytvořen poštovní úřad v Praze a oddělen od vrchní poštovní
správy, která byla též vybavena novými kompetencemi a přetvořena na České
poštovní ředitelství. 24
Vraťme se však k návrhu organizace pražské pošty z roku 1831. Návrh
předpokládal ponechání hlavního poštovního úřadu na Malé Straně a zřízení
dvou poboček na Starém a Novém Městě. Tento požadavek byl v roce 1832
doplněn výkazem poštovního provozu: denně se na pražském poštovním úřadu
doručovalo asi 3000 dopisů. 25 Praha měla být rozdělena na tři hlavní doručoSÚA Praha, ČG Publ. 1786--1795, sign. 42/ 1, 52, 250.
SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 406/1820.
22 SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 51911831.
23 SÚA Praha, ŘPT - VPS č . 537, 738/ 1831.
24
SÚA Praha, Ředite l ství pošt a te l egrafů - České poštovní ředitel ství (dále ŘPT - ČPŘ)
čj . 12,96/ 1850.
25 SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 598/ 1832.
20
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vací okresy: Nové Město s Karlínem a Vyšehradem, Staré Město a Malá Strana
s Hradčanami a Smíchovem. Doručovací okresy se dále měly dělit na doručo
vací obvody, ve kterých se počítalo se zřízením dvaceti poštovních sběren:
pro okres Nového Města se uvažovalo o zřízení těchto sběren: 1. ve středu
Karlína, 2. v Truhlářské ulici, 3. v Jindřišské ulici, 4. ve Spálené ulici, 5. na
Dobytčím trhu (dnes Karlově náměstí), 6. v Podskalí a konečně 7. na Vyšehradě .
V doručovacím okrese Starého Města měly být zřízeny sběrny: 1. v Široké
ulici, 2. na Uhelném trhu, 3. v Cihelné ulici a konečně 4. v Židovském Městě.
Pro třetí doručovací okres se počítalo jen se sběrnou na Hradčanech a na
Smíchově . Sběrny směly nadále zásilky jen přijímat, o jejich doručování se
měli starat listonoši. Pro dvacet navrhovaných sběren bylo počítáno s deseti
listonoši, kteří měli doručovat pětkrát denně zásilky do půl kilogramu. Pře
prava těžších zásilek byla vyhrazena mimo poštovní provoz. Nepočítalo se
také s obnovou sběru zásilek v okolí Prahy, jako to dělala malá pošta, která
byla v roce 1821 zrušena.
Jak již bylo řečeno, návrh pražské vrchní poštovní správy byl ve Vídni
odložen s poukazem na přípravu zákona a reorganizace státní poštovní správy.
Předcházely je dílčí nařízení a novelizace některých dosud platných norem.
Pro soukromé poštovní služebny bylo například důležité nařízení o služebních zkouškách poštovních pracovníků i majitelů sběren ze 17. dubna 1834. 26
Teprve 30. dubna 1837 podala vrchní poštovní správa v Praze na výzvu vídeňské správy své dobrozdání k návrhu organizace pražské městské pošty. 27
Poukázala v něm na nutnost zlepšit současný stav a dokumentovala to zaj ímavými statistickými údaji: zajeden týden v dubnu 1837 doručili dva listonoši
na Malé Straně a Hradčanech 1434 dopisů , na Starém Městě tři listonoši 3045
dopisů, na Novém Městě tři listonoši 3274 a sběrna v Židovském Městě 1892
dopisů. Průměrně bylo v Praze denně doručeno 13 78 dopisů a balíčků do půl
kilogramu váhy.
Dobrozdání bylo z Vídně vyžádáno v rámci mapování situace při přípravě
poštovního zákona a jeho prováděcích směrnic. K vydání zákona došlo 5. listopadu 1837. 28 Pro soukromé poštovní služebny měl zákon význam přede
vším potvrzením poštovního regálu státu, tzn. prohlášení provozu pošty za
majetek státu. Prováděcí pokyny k zákonu proto vymezily existenci dosavadní
soukromé pošty. Zájem státu se samozřejmě obrátil nejdříve na velké poštovní
stanice. Dvorským dekretem z 10. ledna 1838 byla zahájena velká akce jejich
26
27
28

SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 67911834.
SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 726/ 1837.
SÚA Praha, PT 1508- 1848, č. 2385.
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vykupování státem, která byla v praxi ukončena až po roce 1918 a v někte
rých případech dokonce až při znárodňování v roce 1948, jak si ukážeme dále
na příkladu poštovního stájového úřadu v Praze.29
Pro nižší formy poštovního provozu, expedice a sběrny, stejně jako pro
velké dědičné i státní poštovní stanice, byly na základě poštovního zákona
vydány dvě zásadní normy: řád jízdní pošty ze 6. července 1838 s platností od
1. listopadu 1838 a řád listovní pošty ze 6. listopadu 1838 s platností od 1. květ
na 1839. 30 Na základě poslední uvedené normy vydala pražská vrchní poštovní
správa 9. prosince 1840 instrukci pro sběrny v Praze a okolí 3 1, z níž vyplynul
další pronájem pražských sběren. Rozhodující právo státu bylo zajištěno jmenováním majitele vrchní poštovní správou. K tomu ovšem docházelo i před
vydáním instrukce uzavíráním nájemní smlouvy, která však nyní byla povinná
v písemné formě a podle pevně stanovených pravidel.
Rozbor činnosti pražských soukromých i státních sběren provedla vrchní
poštovní správa 22. října 1847. 32 Rozbor ukazuje, že v Praze v té době existovala jen jedna státní sběrna , a to ve Spálené ulici. Za období od září 1846 do
srpna 1847 vykázala přijetí 4957 zásilek. Ze srovnání se soukromou sběrnou
např. Na poříčí, která vykázala za stejnou dobu pouze 161 zásilek, lze si udě
lat obrázek o vážnosti státní sběrny i výnosnosti sběren soukromých.
Revoluční události z roku 1848 měly v celé monarchii za následek reorganizaci státní správy a vytvoření nových typů státních úřadů . Poštovní provoz
spadal zpočátku do kompetence ministerstva financí, ale již císařským naří
zením z 22. prosince 1848 byl převeden do kompetence ministerstva obchodu,
živností a veřejných prací. 33 V dubnu roku 1849 byla do ministerstva včleněna
i vrchní dvorní poštovní správa, dosavadní nejvyšší státní řídící instituce pro
poštovnictví v monarchii. 34 Po ukončení této reorganizace se přistoupilo
i k reorganizaci poštovní správy v provinciích. Pro Prahu to znamenalo konečné
řešení organizace její městské pošty. Hlavním cílem ministerské reorganizace
bylo oddě l ení správy od provozu. Zemským zákonem z 19. února 1850 bylo
v Praze z dosavadní vrchní poštovní správy zřízeno České poštovní ředitel 
ství pro organizaci a řízení poštovního provozu v Čechách. 35 Současně byla

29
30
31

32

33
34
35

SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 78711838.
SÚA Praha, Ape l ační vrchní soud (dále AVS), normálie sign. Po 2- 241 , 246,248.
SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 831 / 1840.
SÚA Praha, ŘPT - VPS č . 72/ 1847.
Říšský zákon z 22. 12. 1848 č. 49.
Říšský zákon z 15. 4. 1849 č. 215.
Zemský zákon z 19. 2. 1850 č . 44.
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od něho oddělena provozní část bývalé poštovní správy a byl zřízen samostatný
poštovní úřad. Tím byl položen základ k městské poště. Poštovní úřad byl
záhy doplněn pobočkou a pro poštovní provoz uvnitř Prahy zůstala praxe poštovních sběren a listonošů. 36 Počet sběren se zvýšil k 9. lednu 1850, kdy byly
povoleny poslední pražské soukromé poštovní sběrny, a to na Hradčanech,
Karlově náměstí a v Nových alejích (dnes na Národní třídě) . 37 Lze říci, že to
byly poslední zřízené soukromé poštovní sběrny v Praze, protože ke 4. dubnu
1850 byly všechny sběrny v rakouské monarchii převedeny na vyšší typ služeben - poštovní expedice. 38 V praxi to znamenalo proti dosavadní sběrně,
která směla zásilky k přepravě pouze přijímat, služebnu, která zásilky také
vydávala. Tím se zvýšil provoz, ale i náklady na pracovní síly v expedici. Tím
spíše, že podle nařízení z roku 1840 museli pracovníci v expedicích složit
služební zkoušky ze znalosti poštovních nařízení a předpisů. Nebylo tedy již
možné, aby funkci expeditora zastával nájemce z řad živnostníků nebo kupců.
Na druhé straně nájemce do své expedice těžko hledal pracovníky, kteří složili tuto zkoušku, protože ti dávali přednost státní expedici s vyšším platovým
ohodnocením. Bývalí nájemci sběren proto neměli zájem o další provoz expedic a vypovídali své nájemní smlouvy. Jako poslední soukromá expedice
v Praze se uvádí podnik Františka Hartiga v domě čp. 427 na Malé Straně z let
1892- 1897. 39 Hartigův úřad spolu se Špačkovým poštovním pojezdným úřa
dem, o kterém se ještě zmíním, byly k roku 1900 posledními soukromými
poštovními úřady v Praze. 40
Jednou z nejvýznamnějších poštovních pražských sběren, později expedic,
byla nesporně takzvaná Židovská pošta. Její historii můžeme sledovat od první
poloviny 18. století. Váže se ke jménu Hersche Davida Taussiga, uvedeného
v Soupisu pražských židů z roku 1729 jako poštovní podomní obchodník (Post
- Hausjud). 41 Jeho práce spočívala zpočátku v obcházení domů v pražském
Židovském Městě a vyhledávání potenciálních zájemců o donesení zásilky na
poštovní stanici za pevně stanovený poplatek. Již v roce 1740 byl v Židovském Městě o tyto služby takový zájem, že židovská obec požádala o zřízení
poštovní sběrny. Jejím dědičným nájemcem se stal příbuzný dosavadního

SÚA Praha, Prezídium českého místodržitelství (dále PM) 1850--1854, sign. 11 /30, ŘPT- ČPŘ
12/ 1850.
SÚA Praha, ŘPT - ČPŘ, pres. čj. 7/ 1850.
38 SÚA Praha, ŘPT - ČPŘ, pres. čj. 11 / 1850.
39 SÚA Praha, ŘPT, sbírka Poštovní úřady - Malá Strana, krab. ll 09.
40 SÚA Praha, Policejní ředitelství (dále PŘ) 1901- 191 O, sign. P 787 I ll.
41
Prokeš, Soupis pražských židů z roku 1729, Ročenka Společnosti pro dějiny židů v ČSR 1932.
36

čj.
37
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podomního obchodníka Hersche Davida Taussiga, Eliáš Taussig. 42 Na toto
příbuzenství ukazuje pouze skutečnost, že instituce poštovní sběrny nebyla
v té době ještě v Praze známa. Při podnikání Hersche Davida Taussigaje pravděpodobné, že jeho rodina se o žádosti předem dohodla s pražským poštmistrem. V 18. a 19. století vládly j eště značné předsudky vůči židovskému obyvatelstvu a Židovské Město mělo charakter uzavřeného ghetta, kam mohla
poštovní stanice jen těžko plnit své donáškové služby. Na druhé straně obchodni i finanční podnikání převážné většiny židovského obyvatelstva vyžadovalo poměrně velký poštovní provoz. Eliáš Taussig se ve své nájemní smlouvě
zavázal najmout dva židovské pomocníky, kteří budou ve všední den zajišťo 
vat sběr poštovních zásilek v Židovském Městě. Sběrna měla mít dokonce
nepřetržitý provoz i o židovských svátcích. Pro tento účel měl Taussig najmout i jednoho křesťanského poslíčka. Za bezpečnost zásilek převzal Taussig
osobní zodpovědnost. Zpočátku se mu zřejmě nedařilo, zejména po roce 1744,
kdy byli pražští židé na přání Marie Terezie pro neloajálnost při pruské
a francouzské okupaci vypovězeni z Prahy. V roce 1748 jim byl povolen návrat a navíc poselský i poštovní řád z roku 1748 přímo doporučoval zřizování
sběren . Také pražský vrchní poštovní správce, kterým byl od roku 1744 již
zmíněný Jan JosefEggerdes, si po návratu obyvatel Židovského Města uvě
domil výhodu spolupráce s Taussigem a smlouvu s ním prodloužil. Své nadří
zené dvorní vrchní poštovní správě ve Vídni zdůvodnil i nutnost výjimky
u židovské sběrny ze zákazu doručování poštovních zásilek, platného pro
sběrny od roku 1740.
Prosperita židovské sběrny, která dostávala za každou zásilku 1 krejcar,
byla ukončena ve druhé polovině padesátých let 18. století smrtí Eliáše Taussiga. Nájem sběrny byl sice dědičný, ale Taussigova dcera i syn byli podle
zákona nedospělí a nemohli proto převzít hmotnou zodpovědnost. O převzetí
nájmu požádala vdova po Taussigoví a v roce 1762 požádala o jeho převedení
na již dospělé Taussigovy děti, dceru Perl Breyndlovou a jejího bratra Jáchyma Eliáše Taussiga. V důsledku válečných událostí bylo však převedení povoleno teprve v roce 1769. 43 Oba sourozenci byli úředně nájemci v letech

Písemné prameny k malé i židovské poště se zachovaly velmi torzovitě ve fondech našich
Velké ztráty zřejmě způsobil požár Staroměstské radnice v Praze v květnu 1945, jak
o tom svědčí i F Roubík v doslovu ke své knize Od nosítek k trolejbusu. Některé prameny jsou
patrně v rukách soukromých sběratelů, a to i zahraničních. Z tohoto hlediska je zajímavá např .
práce R. Wurtha, Prag "Klein" und "Ghetto" Post, in: Ósterreichische Postgeschichte, Band. XV,
Klingenbach 1991.
' 4 3 SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 13/ 1769.
42

archivů.
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1769-1779. V praxi však sběrnu vedl Jáchym Eliáš, a to patrně již od smrti
svého otce. Per! Breyndlová od svého sňatku (ještě před rokem 1769) nežila
v Židovském Městě a navíc přestoupila ke křest'anství. Obě tyto skutečnosti
nesporně způsobily odcizení mezi sourozenci. Neshody vyvrcholily tím, že
Per! vyslovila nedůvěru vůči hospodaření bratra a požádala o úřední vyrovnání
výnosu sběrny. Během vyšetřování Perliných stížností bylo Jáchymu Eliášovi
odňato vedení sběrny a do jejího vedení byl jako správce dosazen židovský
obchodník Jakub Abraham Duschenes, který projevil zájem i o převzetí jejího
nájmu. V listopadu 1783 však uznal správnost Jáchymova vedení s běrny a od
všech svých vznešených nabídek na převzetí pronájmu ustoupil. Tím byl Jáchym Eliáš očištěn z nařčení z případné zpronevěry a bylo mu povoleno pře
vzít zpět vedení sběrny. K úřednímu vyrovnání mezi oběma sourozenci došlo
až v roce 1784. Pod vedením Jáchyma Eliáše se stálá klientela sběrny rozšířila.
Za pouhé čtyři měsíce sběrna přijala k doručení na poštovní úřad 4544 zásilek
a sama doručila 1939 zásilek. Vrchní poštovní správa odhadla její celoroční
příjem na 684 zlatých. 44 Další krize výnosnosti židovské sběrny byla vyvolána
nařízením z března 1791, kdy byla činnost poštovních sběren omezena zákazem přijímat zásilky obsahující peníze. 45 Pro židovskou sběrnu to znamenalo
ztrátu nebo "nelegální" službu donášky hotovostí na poštovní stanici. V té
době se již těžce nemocný Jáchym Eliáš rozhodl předat vedení sběrny své
dceři Terezii Brodové. Převod opět oživil spor s Per! Breyndlovou, nyní již
Marií Annou rozenou Taussigovou, o hospodaření sběrny. 46 Jáchym Eliáš svou
činnost obhájil a nájem sběrny byl převeden na jeho zetě Josefa Hersche Broda.
Po Brodově smrti v roce 1821 byl vyhlášen konkurs na dalšího nájemce sběrny,
ve kterém se přihlásilo čtrnáct zájemců. Na doporučení židovské obce byla
sběrna pronajata Nathanu Enochu Honigsbergovi, vnukovi Izraela Honiga,
jednoho z prvních židů povýšených v rakouské monarchii do šlechtického
stavu. 47 Rodina Honígů z Honígsbergu vlastnila v Židovském Městě dům čp. 15
a Nathanův otec Enoch Honig z Honigsbergu zastával v židovské obci váženou funkci obvodního nakladatele pro Českolipsko. 48 Majetek rodiny byl pro
státní poštovní správu i židovskou obec dostatečnou zárukou za zodpovědný
provoz poštovní sběrny. Její agenda byla v té době již značně obsáhlá, v letech
1822-1831 vykazovala ročně průměrně 16 000 podaných a 60 000 doruče44

45
46
47

48

F Roubík, Od nosítek k trolejbusu, s. 49- 60.
SÚA Praha, ŘPT - VPS č . 13511891.
SÚA Praha, ČG Publ. 1786- 1795, sign. 42/271.
F Roubík, Od nosítek k trolejbusu, s. 50.
J. Kuděla , Pražské ghetto v roce 1792, Pražský sborník historický 22, 1989, s. 121.
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ných zásilek. 49 V říjnu 1831 provedla vrchní poštovní správa v rámci přípravy
nové organizace pražské místní pošty rozbor půlročních platů listonošů a byl
jim stanoven nový plat za doručování zásilek. Mezi doručovateli byl uveden
také nájemce židovské sběrny, čímž bylo mimo jiné i potvrzeno výlučné právo sběrny na doručování. Svým příjmem za období 1. 5. - 31. 10. 1831 vedl
před státními listonoši částkou 104 zlatých a 14 krejcarů. Proto mu byl povolen roční plat 248 zlatých a 6 krejcarů pro rok 1832. 50 Mezi úvahami a nápady
na zlepšení organízace městské pošty se samozřejmě objevil návrh na přeměnu
židovské sběrny ve státní poštovní expedici. Byl to prakticky první pokus
státní poštovní správy o proniknutí do Židovského Města svou institucí. Setkal
se však s tvrdým odporem židovské obce, přestože s postátněním souhlasil
i nájemce sběrny. V roce 1832 totiž pražská poštovní stanice zavedla ve své
budově novou službu: poste restante. Židovští obchodníci, kteří byli často
nuceni docházet se svými platbami na poštovní stanici, začali tuto službu využívat. Tím se značně snížila klientela židovské sběrny a ta se stala ztrátovouY Nathan proto podal vrchní poštovní správě návrh na vypovězení nájemní smlouvy. Mimo jiné v něm uvedl, že od začátku jeho nájmu, to je od
roku 1822, prošlo sběrnou celkem 125 697 zásilek. Návrhje poslední známou
dochovanou písemností židovské sběrny. Nelze proto doložit, zda k postátnění
došlo. Na druhé straně vrchní poštovní správa ve svém návrhu na organizaci
městské pošty z roku 183 7 uvádí ještě židovskou sběrnu jako zvláštní instituci.52Nařízení o přeměně poštovních sběren na expedice z roku 1850 se ovšem
týkalo i židovské sběrny a podle soudobého tisku byla k 1. červnu 1851 pře
měněna na expedici. 53 Na druhé straně se však uvažovalo o jejím případném
zrušení v souvislosti se záměrem zřídit pobočku státního poštovního úřadu na
Staroměstské radnici . Protože k jeho zřízení pro odpor konšelů Starého Města
nedošlo, expedice zrušena nebyla. Zajímavým údajem je v soupisu poštovních služeben z roku 1910 informace o postátnění poštovní expedice v Josefově, jehož součástí se Židovské Město stalo, k 1. 9. 1885. 54 Kjejímu úplnému zrušení došlo patrně kolem roku 1890. Při nedostatku písemností lze však
jen předpokládat, že šlo o židovskou expedici.
49 F Roubík, Od nosítek k trolejbusu, s. 46.
50 SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 585/1832.
51

SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 597/ 1832.

52 SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 72611837.
53

E. Effenberger, Geschichte der oesterreichischen Post, Vídeň 1913 , s. 35.

54 První ředitel Poštovniho muzea v Praze Dragoun, Židovská pošta v Praze, Českos l ovenská
pošta, telegraf a telefon 1919, č. 4, s. 50- 53 , usoudil, že existovala do roku 1865. Já své informace
opírám o Status poštovních úřadů , SÚA Praha, ŘPT in v. č . 3888, poř. č . I O.
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nyní pozornost k dalším formám poštovního provozu. Jak již bylo
v Praze byla při vrchní poštovní správě také státní poštovní stanice. Znamenalo to poštovní služebnu s vlastními potahy, provozující jízdní
a pěší poštovní dopravu. U jízdní pošty převažovala na konci 18. století osobní doprava. Podle nařízení dvorské komory z roku 181 Obyly u hlavních poštovních stanic budovány stáje se samostatnou správou. To zavinilo odtržení
jejich provozu od provozu listovní pošty a byly tak postaveny zčásti i mimo
pozornost vrchních poštovních správ. Teprve od roku 1826 se významný rakouský poštovní reformátor Maxmilián Otto z Ottenfeldu pokoušel o odstranění této nejednotnosti řízení a správy poštovního provozu. Podařilo se mu
sice prosadit spojení obou správ k 30. dubnu 1829 ve Vídni, ale v ostatních
provinciích se jeho snaha setkala s neochotou a liknavostí. Také v Praze pře
vzala vrchní poštovní správa poštovní stáje až po několika urgencích 20. října
1830. Převzetí stájí bylo provedeno mechanicky, její dosavadní správce byl
ponechán ve své funkci a nebyla ani provedena inventura stavu stájí. V roce
1831 byla pouze zřízena nová funkce výpravčího pro řízení jízdní dopravy při
vrchní poštovní správě. Když se později prokázaly nedostatky a ztráty u pražských poštovních stájí, omlouvala pražská poštovní správa stav nedostatkem
pracovních sil. Upozornila, že pro jízdní poštu byli koncem roku 1831 uvolněni pouze čtyři úředníci: dva pro osobní a dva pro balíkovou poštu. Přitom
v roce 1832 byla vykazována přeprava 2500 balíků týdně . 55 Osobní poštovní
dopravě v té době vyrostla velká konkurence ve stále oblíbenějších soukromých dostavnících. Povolení provozovat soukromou osobní dopravu bylo proto
převzato i do poštovního zákona. Její základní normou se stal řád pojezdné
pošty, vydaný 25. července 1838. 56 Řád byl rozdělen do dvou oddílů: pro
osobní přepravu a pro nákladní přepravu. Najeho základě začal rozmach nového druhu soukromého podnikání. V Praze např. starší cechu fiakristů Jakub
Chocenský založil v roce 1834 vlastní dostavníkovou linku Praha-Karlovy
Vary. 57 Úpadek soukromé dostavníkové dopravy nastal ve druhé polovině
19. století s rozšířením železniční dopravy. V její prospěch se vzdala svého
monopolu na osobní dopravu v roce 1865 i státní pošta. 58
Poněkud jiný vývoj nastal u nákladní poštovní přepravy. Státní pošta při
pouštěla v osobní dopravě jen váhově omezená příruční zavazadla. Řád pojezdné pošty vyloučil z poštovní přepravy zavazadla těžší než 16 lotů. 5 9 Po
naznačeno ,

ss SÚA Praha, ŘPT - VPS č. 738/ 1831.
Politische Gesetze und Verordnungen 1838, částka I 06.
57 SÚA Praha, ŘPT - VPS č . 711 / 1836.
58 Říšský zákon z 31. března I 865 č . 25 .
56
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dohody se železnicí v roce 1851 vznikl k jejich přepravě nový druh
státní pošty - vlaková pošta. Vyvstal však problém dopravy zavazadlových
zásilek mezi poštou a železniční stanicí. Jeho řešení se opět ujali soukromí
podnikatelé. Vznikl tak nový druh soukromé pošty - soukromá pojezdná pošta.
Koncem 19. století se dokonce stala jakýmsi útočištěm dědičných poštmistrů ,
od kterých byl stát ochoten vykoupit poštovní úřad a stáje jim ponechával.
U hlavních poštovních stanic, tedy po roce 1850 státních poštovních úřadů ,
byla situace řešena pronájmem stájí, povoleným poštovním zákonem z roku
1837. 60 Nájemci uzavřeli smlouvu s poštovní správou o založení tzv. poštovního pojezdného úřadu , spolupracujícího podle stanovených podmínek s poštovním úřadem . V Praze tak došlo k založení velkého poštovního pojezdného
(stájového) úřadu Václava Špačka, jehož činnost si ve stručnosti přiblížíme
jako další typ pražské soukromé pošty.
Bylo již naznačeno , že poštovní pražské stáje se ve třicátých letech 19. století ocitly ve značně zuboženém stavu. Jejich novým nájemcem se stal rakouský podnikatel Tacheci, který si stanovil za cíl vybudovat velký pojezdný
poštovní úřad. V polovině padesátých let se však ukázalo, že na tento úkol
finančně nestačí. Úřad poštovního výpravčího při pražském poštovním úřadě
v té době zastával mladý absolvent práv Václav Bedřich Špaček, syn zámožného soběslavského poštmistra a synovec dalšího bohatého jihočeského
poštmistra. Mladý Václav Bedřich tak od mládí žil uprostřed poštovního provozu a jeho problematika mu rozhodně nebyla cizí. Při svém vyprávění
o potížích pražské poštovní stáje se u otce i strýce setkal s takovým zájmem,
že se rozhodl založit vlastní soukromý podnik, pojezdný poštovní úřad. Využil
Tacheciho nezájmu o další nájem stájí, vystoupil ze státní služby a za pomoci
finanční podpory otce i strýce si pronajal pražské poštovní stáje. Nutno podotknout, že se u poštovní správy setkal s naprostým pochopením a na odchod
ze státních služeb mu byl dokonce přiznán titul poštmistra. Ve své smlouvě
s pražským poštovním ředitelstvím z 1. září 1862 se nejen zavázal k zajišťo
vání nákladní dopravy mezi poštovním hlavním úřadem a železnicí, ale navíc
i k udržování poštovních spojů s obcemi v okolí Prahy, jmenovitě s Běchovi 
cemi, Jesenicí, Zbraslaví, Dušníky, Středokluky, Zdiby, Brandýsem nad Labem a Nehvizdy.61 Najeho podniku se finančně i pracovně podílelo celé jeho
příbuzenstvo. Díky tomu a díky schopnostem mladého podnikatele vyrostl
v Praze poštovní pojezdný úřad , který se snadno vyrovnával s případnou kon59 Vídeňský
60
61

poštovní lot odpovídal 16,667 gramů naší váhy.
SÚA Praha, ŘPT - VPS č . 803/ 1840.
SÚA Praha, ŘPT, sbírka Jízdní smlouvy, heslo Spaček Václav.
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kurencí a vynášel svému majiteli stále větší zisk i popularitu mezi pražskou
společností. V roce 1900 měla jeho stáj již 80 koní a zaměstnávala 60 pracovníků.62 O Špačkových schopnostech a zájmu svědčí třeba i to, že zakoupil
panství Kokořín a založil vlastní chov koní pro pojezdný úřad. Po smrti své
manželky v roce 1902 se však Špaček rozhodl odejít na odpočinek. Předal
vedení podniku svému bratranci Václavu Alfonsovi především s úkolem řídit
vybudování nových stájí podniku, pro které zakoupil dům v Samcové ulici.
S Prahou se Václav Bedřich rozloučil svým vlastním způsobem: v aukci zakoupil část pozůstalosti malíře Brožíka a věnoval ji městu. 63 Rozloučila se
s ním zvláštním způsobem i Praha a konečně i poštovní státní správa: jako
ocenění jeho zásluh o pražské poštovní spoje mu byl udělen baronský titul
s přídomkem ze Starburgu. Špaček odešel do ústraní na Kokořín a do Prahy
se vrátil až po smrti, kdy byl pochován na vyšehradském hřbitově. Jeho odchodem však nezanikl "Špačkův" poštovní pojezdný úřad. V roce 1906 pře
vzal jeho vedení zeť Václava Bedřicha, MUDr. Josef Kouba. Za pomoci vlastního chovu koní se mu podařilo překlenout pro pojezdnou poštu krizová léta
první světové války, zůstat ve službách pošty i za první republiky a ke znárodnění , tedy k zániku tohoto posledního soukromého poštovního podniku v Praze,
došlo až po druhé světové válce. 64 Soukromé poštovní podniky v Praze od
17. až do 20. století byly vždy jakousi výpomocí státní poštovní správy
v místech, kde tato nemohla, jako v případě židovské pošty, nebo nestačila
svými silami, jako tomu bylo v případě začátků Špačkova podniku. Patří jim
trvalé místo v historii vývoje pražských komunikací.

Almanach poštovního úřadu Praha 6, Praha 1927, s. 256.
V Nádh erný , Almanach čs\. právníků, Praha 1930, s. 446.
64 Vývoj správy českého poštovnictví jsem podrobněji rozebrala v několika článcích z let
1978- 1989 ve Sborníku Poštovního muzea v Praze. K historii Poštovního pojezdného úřadu viz
A. Špiritová, Podnikatelé poštovních jízd do roku 1918, Sborník Poštovního muzea v Praze
1989- 90. V roce 1992 začal Státní ústřední archiv vydávat sborník Paginae historiae. V jeho čísle
2 jsem se pokusila na základě dochovaných pramenů rekonstruovat historii Židovské pošty.
62
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Pořadatelé zasedání naznačili přiřazením tohoho příspěvku k úvodnímu
bloku referátů své očekávání"nevětšinového", odlišného pohledu na společnou
problematiku, příspěvku zaměřeného k širšímu vymezení horizontu našich
úvah. Skutečně je zde třeba připomenout zvláštní důležitost často opomíjených
vizuálních aspektů zpravodajství- komunikační vrstvy napojené na obecný
jazyk, ale také rozvíjející svou vlastní sémantiku. Vizualitou se- i když jen
v určitých souvislostech výtvarného díla - tradičně zabývali hlavně historici
umění. Vizualita v moderní, městské společnosti ovšem zahrnuje širokou sféru
fenoménů, založených v té či oné míře na mezilidské komunikaci, počínaje
médii a konče třeba módou. Rád bych však pozornost - v předchozích referátech soustředěnou na makrostruktury- přenesl k mikrostruktuře, a sice takové,
která byla z hlediska proměn komunikující Prahy z více důvodů dosti při
značná. Výtvarná kritika, o níž tu má být řeč, je sice fenoménem velmi specializovaným, ale právě v rostoucí specializaci zpravodajství spočívají jedny
z jeho nejpřevratnějších proměn.

I. Výtvarná kritika jako žánr

Výtvarnou kritiku lze pokládat za zvláštní žánr tištěného zpravodajství, který
se zabývá současným výtvarným uměním a který je v dnešním pražském kulturním životě etablován. 1 Přestože výtvarná kritika se stala samozřejmostí,
postrádáme byť i jen náčrt historie tohoto žánru pro české prostředí. Přitom
jde o jednu ze základních institucí novodobého výtvarného umění , které se
V této malé zemi a městě např. existuje Asociace výtvarných teoretiků a kritiků. Také za
režimu se vytrvale opakovalo heslo o potřebě pěstováni umělecké teorie a kritiky
včetně kritiky výtvarné. Vlastni zapeklitost tohoto druhu zpravodajství však nespočívá v jeho
potenciálně politických souvislostech. Tato zapeklitost je spíše skrytá, jak lze soudit i z toho, že
heslo o výtvarné kritice neobsahuje oborová encyklopedie českého výtvarného umění nejenom
z roku 1974, ale dokonce ani přepracovaná edice této encyklopedie z roku 1995.
1

nonnalizačního
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postupně

stalo na svém zprostředkování publiku komentářem a hodnocením
a odborníků takříkajíc existenčně závislé. Pro 19. století a počátek 20.
století byly publikovány výbory prací vůdčích kritiků výtvarného umění, ale
vesměs se opomíjely texty v německých pražských periodikách, ačkoli ta bě
hem 19. století pro výtvarné umění kvantitativně převládala. Vztah historiků
umění k novodobému zpravodajství o dobovém umění se také vyznačoval
pragmatičností: zprávy a soudy historických komentátorů umění se sice velmi
často, ale také nereflektovaně využívaly. Právě rozdíl mezi zprávou a komentářem se pokládá za podstatný pro jakékoli zpravodajství. Ve zpravodajství
o výtvarném umění však bývají obě významové vrstvy zvlášť úzce propojeny. Každý popis natolik komplexního fenoménu, jako je umělecké dílo, bývá
už dalekosáhlou interpretací. Na druhé straně ale zpravodajství o výtvarném
umění, a to zvláště ve svých počátcích, do značné míry záviselo na slovním
popisu uměleckých artefaktů . 2
Základní příležitostí pro tištěné zpravodajství o umění se v moderní době
a prostředí měšťanské společnosti staly jeho výstavy. A právě posudek o umě
lecké výstavě stavěl před jeho autora úkol odlišný od úkolů kritika divadelního, hudebního nebo literárního, hlavně vzhledem k množství jednotlivých
objektů na výstavách shromážděných - tedy vzhledem k nutnosti vybrat
a charakterizovat některé z nich tak, aby čtenář získal představu o celku
a jednotlivostech i v tom případě, že sám nemá možnost výstavu navštívit.
Toto zpravodajství proto záhy nabývalo ustálené podoby: úvodní část obsahovala zhodnocení výstavy a vlastní posudek byl pak často uveřejňován na
pokračování, přičemž mnohdy jen opisoval nebo rozváděl názvy jednotlivých
obrazů, kreseb a soch. Takovéto texty jsou dnes ovšem téměř nečitelné pro
kohokoli , kdo nemá nějaký vysoce specifický zájem (jako např. snahu identifikovat některé historické dílo pomocí takového popisu, rozšiřujícího údaje
o díle z katalogu výstavy). Ale byly by sotva stravitelné i pro dobového obecného čtenáře, nebýt toho, že jejich autoři užívali lehčí styl a hledali příležitosti
k uplatnění humoru a sarkasmu. Nejenomže se výtvarné umění pro 19. století
znalců

2 Kritika pro ob last současného výtvarného umění , tak jak její základy položil Den is Diderot ve
druhé polovině 18. století a pro střední Evropu v letech kolem roku 1800 J. W. Goethe, se rodila
z literárního a historického kriticismu a tímto svým výchozím zázemím byla jak inspirována, tak
také limitována. K tomu blíže viz A. Dresdner, Die Entstehung der Kunstkritik, Miinchen 1968.
Metodologicky nejvyspělejší stud ii z historie české výtvarné kritiky představuje práceH. Vola vkové, Výtvarná kritika u Jana Nerudy a Karla Purkyně, Umění 15, 1967, s. 66n. a 177n. Počátky
výtvarné kritiky v Praze zůstávají zatím pouze naznačené, a to v rámci dějin českého dějepisu
umění (Kol. , Kapitoly z českého dějepisu umění. I. díl, Praha 1986, s. 61 - 67). Poprvé byly komentovány v rámci monografií vůdčích českých malířů první třetiny 19. století - Antonína Machka
a Františka Tkadlíka.
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stalo

předmětem společenské

konverzace, ale

způsoby

psaní o výtvarném

umění se záhy ustálily v typických klišé. Řada z nich spočívala na humorném
poměřování uměleckého

obrazu viděnou realitou, tedy vlastně na zneužití
nezbytných a záměrných odchylek uměleckého obrazu od skutečnosti. Tiskové zpravodajství o umění přejímalo tato klišé z tradice bonmotů, k jejich užívání vedla umělce vzájemná rivalita. Prahou v tomto smyslu např. kolovaly
a v korespondenci umělců byly zachyceny "posudky" od prvního ředitele pražské Akademie umění Josefa Berglera. 3
Na druhé straně tendence umělců k emancipaci ve společnosti přispěla na
přelomu 18. a 19. století k novému chápání výtvarného díla jako svébytného
celku a v tomto smyslu k jeho spojování s nepředrnětnými strukturami, známými z hudby. Výsledkem se stala jiná klišé, jako např. známý obrat"hudba
barev" (užívaný mj. také při charakteristikách tvorby vůdčího českého umělce
raného 19. století Františka Tkadlíka).4 Tato a podobná metaforická spojení
spoluvytvářela zvláštní jazyk, jímž se kritici a znalci výtvarného umění domlouvali. Arzenál dobové konverzace o umění tedy skrýval rozpory, jejichž
základem byly koneckonců moderní pochyby, jak vlastně číst umělecký obraz.
Ať už však byla tato klišé spíše "populistická" nebo "esoterická", největší
pozornost publikovaného zpravodajství o výtvarném umění a ovšem i veřej
nosti trvale přitahovala ta výtvarná díla, která bylo možno"snáze" verbalizovat.
Pro hermeneutiku historického zpravodajství a kritiky je podstatný jejich
základ v širší dobové diskusi, tištěné projevy jsou výsledkem určitého písemně
nefixovaného konsensu. Tomu odpovídá fakt, že názory a soudy o výtvarných
umělcích a jejich dílech nebyly v 19. století autorsky a názorově většinou ani
zdaleka tak individuální až subjektivní, jak je zvykem předpokládat v jiném
Josef Bergler se např. vyjádřil o jednom oltářním obrazu Antonína Machka, že ve větvoví
stromu, kam světec vzhlíží, je zamotaný dav andělů a že snad tedy objevil hnízdo plné andě lů .
Prahou také koloval Berglerův odsudek jednoho z obrazů Františka Tkadlíka, Ježíška s anděly,
podle nějž "s dítětem by to bylo ještě v pořádku, ale mezi oběma kojnými je pštros, kterého by
bylo lépe nakrmit". První z bonmotů je zachycen v Pechtlově dopise Nadorpovi z 22. dubna
1828, Archiv AV ČR, fond Nadorp. Druhý publikoval Rudolf Miiller v Kiinstler der Neuzeit
Bohmens, Mitteilungen der Deutschen in 86hmen 14, 1875?, S. 211 ?. - Ukázkou blasfemie ve
veřej ném posudku prací na výroční výstavě mohou být výroky, že hrdinka obrazu Diana v lázni
od Martina Tejčka je podle pleti mulatka nebo že vodní hladina tamtéž modře natřeným sraženým
škrobem (V. A. Svoboda, viz pozn. l 0).
4 Tuto metaforu - "Farbenspiel"- užil např . nad Tkadlíkovým obrazem Madona adorující dítě
F G. Weidmann, Die vierte Kunstausstellung im Gebiiude der 6sterreichisch-kaiserlichen Akademie der bildenden Kiinste, Wiener Zeitschrift fur Kunst, Literatur, Theater und Mode 9, 1824,
s. 781- 782. Václav Svoboda, hlavní český recenzent umění ve dvacátých letech, se vůči tomu
ohradil a nad jiným Tkadlíkovým dílem v téže době tvrdil, že "umělec opovrhl pouhou hrou
barev, měl na zřeteli hlavně živoucí postavu" (viz pozn. I O, Archiv . .. , s. 350n.).
3
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prostředí ambicí a skutečnosti později rozvinuté umělecké kritiky. To platí
tím spíš o tehdejší Praze, ačkoli i zde už ve dvacátých letech zpravodajství
umění přesáhlo běžné referování a stávalo se kritikou ve vlastním slova smyslu.
Chtěl bych proto nyní shrnout základní poznatky o počátcích pražské výtvarné kritiky a revidovat je hlavně uvedením do jejich širších evropských a také
institucionálních souvislostí.

II. Dvacátá léta 19. století: výstavy a kritika
Základem rozvoje kritiky ve vlastním slova smyslu byl rozvoj uměleckých
výstav, k němuž v Praze došlo počátkem dvacátých let. Zdejší Akademie umění
pořádala výroční výstavu původně z prací, jež byly oceněny v soutěžích, k nimž
přistupovaly další exponáty od umělců působících mimo školu a ovšem také
výtvory diletantů. Od roku 1821 byla tato výstava zpřístupněna širší veřejnosti
a v roce 1824 se jí poprvé zúčastnili také umělci ze zahraničí. Zejména právě
toto otevření veřejnosti a zahraniční účast podnítily v souvislosti s výroční
výstavou první rozsáhlý veřejný názorový střet, kterému je zde třeba věnovat
pozornost. Proběhl v pražských a vídeňských časopisech, referujících samozřejmě o výtvarné scéně Prahy už dlouho předtím. O výstavách i dalších událostech referovaly - většinou prostřednictvím svých pražských dopisovatelů
- ve dvacátých letech pravidelně a přiměřeně nejen vídeňské časopisy, ale
např . také stuttgartský Kunstblatt, tedy první středoevropské periodikum
specializované na výtvarné umění. Tehdejší kulturní zpravodajství, nejenom
v Praze, se zaměřovalo na dění v sousedních střediscích kulturního vývoje,
podporovalo "rozhled" svých dominantních, tj . domácích adresátů, sahající
daleko za hranice vlastního města. Proto také mnoho zpráv o výtvarné scéně
Prahy najdeme ve vídeňských, lipských a jiných periodikách- a to i zprávy
toho druhu, jichž je naopak v tehdejších pražských médiích nedostatek nebo
které úplně scházejí. Zprávy v zahraničních periodikách byly ovšem psány
vesměs pražskými rezidenty a nedokumentují tedy vlastně pohled zvenčí.
V každém případě se tehdy stalo postavení a ohlas výtvarného umění z Čech
zejména ve Vídni přirozeným základem kvalitativního stupňování zpravodajství v kritickou diskusi. 5
5

Zájem o dění na pražské výtvarné scéně ve dvacátých letech nebyl ve Vídni jenom výsledkem

působení české (příp. i moravské) lobby, již by mohli představovat zv láště Černín, Tkadlík,

Rittersberg nebo nakladatel Haase a která se uplatňova la zvláště v Honnayrově Archivu. Tento
zájem se totiž projevoval také v hlavním společenském časopisu metropole, Wiener Zeitschrift
for Kunst, Literatur, Th eater und Mode, který tak si lné a přímé konexe s Prahou neměl. Pro
tehdejší sepětí výtvarné Prahy s Vídní bylo nicméně charakteristické, že s úmrtím Josefa Hormayra a s následující změnou vydavatele Archivu se také kontinuita zpráv z Prahy oslabila.

308

R. Prahl,

Počátky

a "konce" výtvarné kritiky v Praze

Vůbec první explicitně kritický posudek výtvarného díla vyšel v Praze dokonce už v roce 1822, a to česky. Týkal se prvního sešitu litografického alba
Dějiny Čechů v obrazích a jeho autorem byl asi František Palacký. V posudku
prominentního časopisu českých obrozenců Krok převládaly negativní soudy
nad kladnými, což snad přispělo k dobovému neúspěchu alba, zdržování postupu jeho vydávání a přepracovávání některých jeho částí. Ostrý a důsledně
kritický tón tohoto posudku je dvojnásob příznačný ve srovnání s "diplomatičtějším" referátem o témže díle uveřejněným ve Vídni. Jeho autor, Johann
Ritter z Rittersbergu (1780- 1841 ), produkoval značnou část tehdejšího vídeňského zpravodajství o českém výtvarném umění. 6
Kritický tón je v tehdejším českém prostředí příznačný dvojnásob: jednak
souvisí s rozdíly ve způsobu psaní mezi vědci, intelektuály, jako byl např .
Palacký, a naopak spíše žurnalisty, k nimž lze přiřadit Rittersberga. Akademičtí intelektuálové vnímali současné umění hlavně jako příležitost k naplňo
vání maxim estetiky a teorie umění, zatímco u žurnalistů naopak výtvarné
umění rozšiřovalo spektrum jejich psaní o divadle, literatuře anebo hudbě.
Konečně třetí skupinu recenzentů výstav umění představovali sami výtvarníci,
přičemž teprve ve sporu nad pražskou výstavou roku 1824 by Ia také tato vrstva
autorů zpravodajství o umění zastoupena, jak hned ukážeme.
Česká kritičnost, vynikající na liberálnějším vídeňském pozadí, však zjevně souvisela také se známou paradoxní situací obrozenců: měli obhájit významnost národní kultury zdůrazněním jejího archaického původu, ale jimi
zdůrazňovaná stupňovaná archaičnost se dostávala do sporu se současnými
standardy vzdělanosti nebo vkusu. Ozřejmil to rozdíl posudků prvních sešitů
Dějin českých v obrazích z pražského Kroku a Rittersbergových vídeňských
charakteristik Machkova archaismu.?
Protagonistou zmíněného sporu z roku 1824 byl univerzitní estetik Václav
Alois Svoboda ( 1791- 1849), jeden z prvních, kdo se výtvarné kritice v Praze
6 Krok 1822, s. 153-160. - Autorství posudku navrhl a zdůvodňoval L. Novák, Antonín Machek, Praha 1962, s. 69, který také nejdůkladněji popsal historii vydávání a počátečniho přijetí
alba. Autor textu v Kroku zdůrazňuje, že jiné soudy byly ještě odmitavější nežli jeho. Z této
zmínky, stejně jako z dalších podobných na jiných místech, plyne, že kritici sbírali různé názory,
a že uveřejněné kritiky tedy do jisté míry shrnují mínění "odborné veřejnosti " včetně mínění
negativních.
7 Archaismy v literatuře přijatelněj ší, protože urče né pro okruh vzdělanců, v "populárněj ší"
vizuální podobě, adresované širšímu okruhu publika, ovšem iritovaly. - Jádrem Rittersbergova
komentáře k Machkovým litografiím bylo opakování cizího tvrzení o nedostatku ,jemnosti
a přesnosti provedení", které je nicméně autorem oceňováno jako velmi pádné a jasné. Rittersberg, jak plyne z textu, chválil edici, aby odvrátil její zastavení (Kunst, Archiv fUr Geschichte,
Statistik, Literatur und Kunst 12, 1821, s. 171 ).
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soustavně věnoval, jinak známý hlavně jako

spolupracovník Václava Hanky.
posudek výstavy vyšel v Archivu vídeňského historika a vydavatele
Josefa von Hormayra v témže roce, kdy tam tento autor proti Dobrovskému
publikoval obhajobu pravosti Rukopisu. Kritický až konfrontační tón Svobodova posudku pražské výstavy umění z roku 1824, spojený s ambicemi na
posuzování specificky výtvarné, nikoli jen věcně-obsahové stránky exponátů
byl ve zpravodajství o umělecké scéně Prahy bezprecedentní. Měl však zjevně
předpoklady v předchozích i současných diskusích českých literátů a historiků
o české kultuře. Také obsahově s jejich hledáním národní identity- zčásti
souvisel. Kritik totiž napadl díla jak předních drážďanských umělců, tak také
nejvýraznějšího z domácích českých talentů- Josefa Fiihricha, za podléhání
staroněmeckému stylu, případně za jeho šíření. První odezvou byla obhajoba
staroněmeckého umění od dosud neidentifikovaného autora z Prahy a jako
druhý se ozval vzdělaný malíř Martin Tejček ( 1781-1849), který se nejen
zastal svého mladšího kolegy Josefa Fiihricha (1800-1876), ale navíc hájil
sporný program nového malířství a dokonce se snažil vymezit kompetence
výtvarné kritiky. 8
Z diskuse nad výstavou roku 1824, jejíž bohaté aspekty budeme nyní aspoň
zběžně sledovat, vyplynou aspoň dva v naší souvislosti podstatné body. Pře
devším mnohé zásadní okolnosti nejsou zřejmé ani z velmi obšírných a explicitních zpráv a polemik, k nimž zmíněné Svobodovy texty patřily. Například:
bližším rozborem by asi bylo možné dovodit, že pražská výstava umění 1824
zásluhou mnoha svých hlavních umělců i děl- a tedy jako celek- znamenala
vlastně manifestační nástup nového umění v Praze. Na výstavě šlo o konfrontaci "romantiků" s dosavadní zdejší administrativou umění včetně kreslířské
Akademie- o konfrontaci vystupňovanou, a to navíc snad i programně, právě
účastí vůdčích umělců z Drážďan. 9 Tato kontextuálnost platí nejen pro celek,
Svobodův

Václav Svoboda se zaměřil hlavně na díla z oboru historické malby, uplatnil argumenty pře
estetiky a jeho texty byly v tom věrny profesnímu původu svého autora. Avšak
jeho polemika s módou staroněmectví a zabývání se obrazy, které se těšily největšímu zájmu
publika, jeho způsob argumentace nakonec místy sbl ižovaly s psaním kritiků žurnalistů a s populárním pohledem na výtvarné umění. Například kritikovy výhrady vůči staroněmeckým "krajnostem" a také způsobům zobrazení nadpřirozena argumentují vlastně banálně- zábavně. Hlediskem "zdravého rozumu", odporem k sakralizaci umění , skrytým za argumentem vizuální
(ne)pravděpodobnosti, naznačují smýšlení biedermeieru. Naopak ma l íř Tejček se snažil o akademickou úroveň diskuse a rozvinul mj . nad výtvarným uměn ím se Svobodou pojmoslovný spor.
9 JosefFtihrich, ale i starší Tejček, Quaisser a Horčička nebo Piepenhagen a mnozí další pražští
umělci měli tehdy své úzké kontakty s Dražďanami jako důležitým centrem malířství a romantiky.
Hypotézu, že návštěva drážďanských malířů neměla tolik co činit s pražskou výstavou samotnou,
nýbrž že souvisela spíš se snahou podpořit pražské umělce orientované k romantice, by mohl
8

vážně tradiční
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ale i detail zprávy. (Například teprve když odjinud zjišťujeme , že obraz Caspara
Davida Friedricha zpodobňující katastrofu polární výpravy byl vlastně jedním z největších obrazů pražské výstavy, chápeme lépe, proč se náš kritik cítil
nucen k poznámce o morbidní liduprázdnosti tohoto díla.)
Za druhé význam sporu nad pražskou výstavou roku 1824 - a počátky čes
ké výtvarné kritiky vůbec - nelze spatřovat hlavně nebo jenom při utváření
etnicky českého prostředí ve výtvarném umění. A to už proto, že zpravodajství a diskuse se tehdy uskutečňovaly do značné míry ve vídeňském prostředí ,
kde byly součástí širších sporů, např. sporů o staronárodní styl. Ve Vídni
i v Německu se o národnosti v kultuře a umění diskutovalo nejpozději od konce
napoleonských válek, a právě umění Františka Tkadlíka nebo Josefa Fiihricha,
či také české výsledky v malbě domácích historických látek se tehdy stávaly
jednou z devíz tehdejší rakouské politiky, omezující politicky nevhodné zdůraz
ňování německy nacionálního aspektu.

III. Pražská součást středoevropského sporu
Pro pražskou výstavu umění roku 1824 máme nejméně čtyři recenze - dvě
publikované ve Vídni, jednu v Praze a jednu ve Stuttgartu. Největší z nich,
psaná Václavem Svobodou, vyvolala navíc další už zmíněné odezvy, které se
ovšem netýkaly tolik výstavy a vystavených prací jako obecnějších otázek.
Autor této recenze pak ještě na závěr polemiky uveřejnil odpověď, v níž precizoval své argumenty a částečně se vrátil i k umění na výstavě. 10
Nejprve k menším posudkům výstavy, tvořícím suitU její kritiky od Václava Svobody. Pražská recenze výroční výstavy v časopisu Der Kranz, pocházející možná od Rittersberga, obsahuje klíčové formulace, včetně pokusu
potvrzovat i fakt, že jejich drážďanští kolegové pak v Praze znovu vystavovali až roku 1832,
a sice na výstavě pořádané z protestu proti stagnaci výroční akademické výstavy. K této výstavě
naposledy Z. Hojda , Geneze uměleckých výstav v Praze 1791 - 1851 , Documenta Pragensia 12,
1995 , s. 317- 324. O účasti drážďanských krajinářů na výstavě roku 1824 viz A. Masaryková,
Obrazy Caspara Davida Friedricha a Johannna Christiana Dahla v Praze v roce 1824, Umění 12,
1964, s. 99n.
10 Svobodova recenze výstavy s následující polemikou viz (V. Svoboda) , Die Prager Kunstausstellung von 1824, Archiv fiir Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst 15, 1824, s. 351- 352,
376; - Ein Kunstfreund, Uber den Aufsatz: Die Prager Kunstausstellung von 1824, tamtéž,
s. 642- 644 (s připojenou poznámkou redakce); - M. Teicek, Noch ein Wort iiber die "Prager
Kunstausstellung von 1824", tamtéž, s. 773- 775; a konečně: W. A. Svoboda , Antwort auf die
Stimrnen gegen meinen Bericht iiber die Prager Kunstausstellung im Junius Hefte des Archivs
Nr. 66, 67 und 69, Archiv fiir Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst 15 , 1825, s. 57- 60.
Zbývající recenze viz R. M , Die Kunstausstellung zu Prag, Kunstblatt 1824, Nr. 51 , s. 203- 204,
Nr. 52, s. 206- 208; ( ?), Correspondenz-Nachrichten. Prag, Wiener Zeitschrift ftir Kunst, Literatur, Theater und Mode 9, 1824, s. 780n., a konečně viz poznámku 11.
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formulovat později často diskutovaný vztah mezi uměním z Čech a staroně
meckým způsobem. V úvodu posudku výroční výstavy čteme: "Čeští malíři
nebyli nikdy tak početní , ani žáci (Akademie) tak četní jako dnes, kdy lze
hovořit o malířské škole z Čech (bohmische Malerschule). Pozoruhodné zů
stává to společné, co vystupuje ve všech dílech českých malířů, pocházejíc
z přirozenosti samé; určitým vlastním způsobem se drží mezi stylem italského,
německého, holandského a francouzského umění. Toto specifické se znovu
ukazuje na dílech letošní výstavy; projevuje se dokonce na obraze, pracovaném
Fiihrichem ve stylu staroněmecké školy, Zvěstování (Der englische Gru)." 11
Ve srovnání s pražským posudkem výstavy byla stručnější zpráva o ní ve
Wiener Zeitschrift for Kunst, Literatur, Theater und Mode, psaná jako výčet
hlavních vystavených prací a jejich skupin. Začínala u obrazů Františka Tkadlíka (umělce, který tehdy vévodil současně probíhající výstavě vídeňské),
pokračovala výčtem prací drážďanských hostů na výstavě v Praze, zmínila se
o nejrozměrnějším historickém obraze od Josefa Quaissera a mezi dalšími
vypočetla také práce Fiihrichovy. Naopak posudek v Kunstblatt zhodnotil
hlavní práce na pražské výstavě mnohem odborněji, i když na malé ploše,
Fiihrichovi věnoval mnohem větší pozornost, za "rozhodný příklon ke staroněmeckému vkusu" označil i některé prvky v dalších vystavených kresbách
umělce, a skepticky se vyjádřil ke všeobecné otázce možnosti převzetí archaického stylu současným uměním .
Václav Svoboda koncipoval svou recenzi výstavy a ovšem také odpověď
na závěr jím vyvolané polemiky jako zásadní úvahu o poslání umění a kritiky.
U mění má ztělesňovat krásu a kritika zase především úkol odlišovat, co k umění
vlastně nepatří. Proto jejím hlavním posláním není povzbuzovat umělce chválou nebo agitovat pro jejich díla u publika, jak autor nakonec výs lovně zdů
razňuje v polemice se svým hlavním oponentem Martinem Tejčkem. Jsa ob11 Prag. Oeffentliches Leben des Tages im Marz (Beschlu ), Der Kranz 1824, s. 46.- Text se po
úvodním prohlášení věnuje umělcům v pořadí jejich "úřední" důležitosti a poté se znovu podrobně vrací k pracím mladého Fiihricha, k nimž vys lovuje výhrady. Nej lépe dopadá právě zmíněné
Zvěstování, které však už neni ve vztahu k archaické stylové inpiraci (pokud bychom jí nemínili
sporné umístění andě la v prostoru, na něž kritika poukazuje) výslovně komentováno. Také svou
ideu národní malířské školy autor v textu dál nerozvíjel, takže to působí jako paradox : národnost
v umění mu zjevně není otázkou pouhé etnické nebo místní příslušnosti , nýbrž věcí výrazových
prostředků a uměleckého stylu, ale přitom neříká, v čem má tento styl spočívat pro případ zmíně
ného obrazu, v němž malíř přijal způsob staroněmecký . - Autorství tohoto textu a dalších č lánků
v časopisu Der Kranz o výtvarném um ění (z nichž jeden oceňuje Vogelův portrét pražského
mecenáše Aloise Klara a je signován Pavlem A. Kl arem) bude asi totožné, zatímco posudek pro
Wiener Zeitschrifl možná psala redaktorka pražského Der Kranz Karoline Wollmannová, která
tehdy současně přispívala do vídeňského časopisu .
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viněn z předpojatosti, brání se Svoboda poukazem na nedostatečnost běžného
"vlasteneckého", tj. benevolentního komentáře úspěchů domácích umělců.
polemika Svobody a Tejčka se všeobecně týkala přinejmenším dvou základních problémů výtvarné kritiky, otázky "programní" a "profesní". V rovině
uměleckého programu dostalo střetnutí Svobody a Tejčka nejen ráz sporu
o staroněmecké, staronárodní umění, ale sdílelo mnohé parametry tehdejšího
střetu mezi klasicismem a romantismem, a dokonce ještě obecnějšího sporu
mezi normativností tradiční teorie umění a sebeorientací nové umělecké tvorby. Proti akademickým formulím uplatňuje Tejček ve své odpovědi na Svobodovu kritiku pražské výstavy základní právo výtvarného umělce na individuálnost, obhajuje niternost jako základní rys nového umění. Tejček hájil
zejména možnost současného umělce přijmout z osobní, vnitřní náklonnosti
staronárodní styl, což ovšem připomíná značnou neurčitost zmíněného
prograrnního označení. Zvláště "niternost" byla společným programem katolizujících nazarénů v Římě i krajináře Friedricha (který nazarény odmítal
jako příliš konfesijní), a kromě toho nazaréni představovali širší proud než
umělci a figurální díla, které by bylo oprávněné spojovat se staroněmeckým
programem. 12
Při sledování této diskuse nám nejde tolik o klasifikaci jednotlivých protichůdných mínění jako o nalezení jádra pražského sporu. Jakákoli bližší analýza by totiž ukázala, že Svoboda nehájil pouze tradiční klasicismus a naopak
zase Tejček nebyl radikálním představitelem romantismu, zejména přihléd
neme-li k tomu, co známe z jeho vlastní umělecké tvorby. V naší souvislosti
je nicméně spor nad pražskou uměleckou výstavou roku 1824 důležitý a zajímavý spíš ve svých obecnějších nežli osobních aspektech. K zásadním patří
už zmíněná otázka profesionality: otázka pravomocí umělce a uměleckého
kritika. Tejčkovu argumentaci při obraně tvůrců proti předpojaté kritice lze
sotva chápat jen jako projev osobní dotčenosti tvůrce, hledajícího různé způ
soby, jak omezit možnosti posuzování umělecké tvorby "zvenčí" nebo "shora". Malíř různými způsoby zpochybňoval kompetentnost daného kritika, ale
nezmíni l se přitom o příznačném bodu, kterého se mimochodem týkala jedna

12 K málo prozkoumanému označení "staroněmeckého" proudu v současném um ění , které bylo,
jak se zdá, spojováno ve středoevropském kontextu velmi často právě s Josefem FUhrichem, viz
mj. Willi Geismeier, Maier der deutschen Romantik. - Tejček nebyl ve shodě jenom s programními
texty německých romantiků, např. pokud jde o "zobrazování nitra a pravdy, jak se umělci jeví".
V ještě širším kontextu romantického hnutí se odvolával k "charakterist i čnu" jako původní kategorii estetiky, za niž odmítal přijmout obvyklou "krásu". Naopak základním rysem Svobodovy
teorie umění a také kritériem jeho hodnocení výtvarné tvorby zůstával humanistický důraz na
univerzálnost umění a na jeho orientaci k životnímu kladu a souladu.
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ze Svobodových výtek vůči Tejčkovým pracím na výstavě: šlo o otázku zobrazení smrti ve výtvarném umění, nastolenou na příkladu Tejčkova Mrtvého
Krista.
Dnes neznáme ani hlavní diskutovaná a kritizovaná díla výstavy (ovšem
s výjimkou Friedrichových a Dahlových obrazů), ani zmíněnou Tejčkovu práci.
Ačkoli Svoboda tvrdil, že smrt k tématům přiměřeným pro výtvarné umění
nepatří, víme, že akademický akt v roli Krista představoval na pražské škole
prestižní úkol a na toto téma se zachovaly i dvě kresby Josefa Fiihricha.
Právě ty dokládají plynulý vývoj nového spirituálního, idealistického umění
z některých motivů starší tradice, jakou ztělesňoval ředitel pražské Akademie
umění. 13

Pro moderní výtvarnou kritiku je přitom otevřenost vůči tvorbě a schopnost zformulovat na tomto základě nový poznatek neméně důležitá než umě
novědná stanoviska, která ji orientují. Tuto možnost však střetnutí programů
a osob ve zmíněném sporu zastínilo. Podstatná v naší souvislosti zůstává strategie Svobodovy kritiky Josefa Fiihricha. Svoboda takticky spojil otázku staroněmecké manýry se skutečnými i domnělými nedostatky prací mladého
umělce. Text věnuje bezprecedentně soustavné a důsledně záporné kritice
Fiihrichova obrazu Pokušení svatého Antonína tolik místa, kolik se jinak běžně
věnovalo popisu a interpretaci klíčového, mistrovského kusu výstavy. Rovněž
toto Fiihrichovo dílo se nedochovalo, ale v jeho rozpačitém ocenění panovala
mezi recenzenty výstavy - zdá se - v podstatě shoda. U Svobody, který jej
označil za příklad"malířství z vlčí rokle", se popis obrazu stal jedním z vrcholů
jeho textu.
Jádrem kritických výtek bylo, že hrdina výjevu přijímá charakter svých
protivníků, zobrazených v témže díle. I když z dalšího Svobodova popisu
obrazu je patrné, že malíř chtěl zdůrazněním barevnosti jenom zvýšit sugestivnost obrazu jako celku, výraz zarudlé tváře světce lze prý nicméně "číst"
mylně, např. jako projev jeho pýchy. Fiihrichův obraz sice neznáme, popis
díla je však podán tak, že z něj argumenty jakoby samy plynou. Fakt, že kromě Svobody ani ostatní kritici zřejmě nepokládali Pokušení za nejlepší Fiihrichův obraz na výstavě, ještě nijak nepotvrzuje, že by bylo jednoduše šlo o méně
významné nebo prostě nepodařené dílo. To, co Svoboda (podobně jako další
kritici v případě mnoha jiných uměleckých děl této doby) zejména odsuzuje13 Bližší diskuse o akademickém aktu a jeho specifickém žánru vizR. Prahl (ed.), Počátky pražské Akademie umění 1800-1835, Praha 1998. Na rozdíl od ředitelských studií aktu v roli Krista
je pro Fiihrichovy práce rozhodující snaha o zobrazení zázračna a o obrazové působení inscenované studie: "mrtvé" tělo má vypadat, jako hy se vznášelo.
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ztrátu hrdinských rysů u hlavní postavy v díle a nastolení ambivalentního
obrazu skutečnosti - je totiž právě novou kvalitou tehdejšího umění , podstatnou kvalitou nového umění. 14 Samotné téma obrazu bylo příznačným tématem romantiků, křížilo v sobě motivy individuálního pochybování a erotiky.
Význam ztraceného Fiihrichova obrazu jako veřejné prezentace důsledné romantické fantastiky si lze představit na základě obdobného díla - zachované
kresby s týmž námětem a snad z téže doby, která pochází od umělcova staršího přítele a blízkého spolupracovníka Antonína Gareise ml. Na rozdíl od starší ikonografické tradice je tu rozpoložení poustevníka vylíčeno jako obtížné,
ne-li beznadějné: umělec nedává nijak najevo, že by pokušení smyslového
světa přiváděné silami pekla až do poustevny bylo pouze subjektivním přelu
dem odehrávajícím se ve světcově fantazii: skutečná karikatura ve smyslu
Svobodova odsudku. Důležitější zůstává, že Svoboda i přes své nepochybné
znalectví výtvarného umění posuzoval malovaný obraz v podstatě jako divadelní kus. Jeho protest vůči celostnosti barevného tónu a nadsázce v koloritu
Fiihrichova obrazu z roku 1824 připomíná souběžná tažení oficiální kritiky
vyvolaná díly malířů romantiků v Paříži . Svobodova kritika přehlíží specifickou prostorovost a časovost malovaného obrazu, možnosti odlišné proti jiným žánrům a médiím, jež právě umělci romantismu začali poprvé ve větším
měřítku zdůrazňovat a rozvíjet. Zpravodajství o výtvarném umění podléhá
svodům verbalizace a verbalismů, popisem uměleckého díla počínaje.
Vrátíme-li se ke strategii a taktice kritiky, vidíme, že Svobodovi nestačilo
obvinit umělce, že se prohřešil vůči nezbytné významové artikulaci svého
díla a tím je zbavil možnosti nést jednoznačné mravní poselství. Proti mladému umělci, hlásícímu se k nejprestižnějšímu oboru malby- oboru "svatých
historií", se nakonec dokonce cituje z Bible. I když Svoboda zřídka užívá
otevřený výsměch nebo sarkasmus, jsou polemický, "objektivitě" usuzování
vzdálený postoj kritikův i jeho strategie dostatečně zřejmé. Kritikovi šlo vcelku
o to učinit Josefa Fiihricha a jeho tvorbu výstražným příkladem v rámci širšího
středoevropského sporu o orientaci současného umění. Proto svou polemiku
začal v profilovém časopise, čteném nejenom ve Vídni a Praze, ale také
v německých zemích. Mladý umělec z Čech a jeho tvorba se k tomuto účelu
výborně hodily: Fiihrich byl modelovým příkladem živelného talentu, jehož
fantazie potřebuje usměrnit akademickým studiem přírody.
14

K proměně obrazu hrdiny ve vývoji výtvarného umění od 18. do 19. století a k rozpadu tohoto
obrazu existuje rozsáhlá recentní literatura, mj. E. Ma i - A. Repp-Eckert (ed.), Triumph
und Tod des Helden. Europiiische Historienmalerei von Rubens bis Manet (Katalog výstavy
Wallraf-Richartz-Museum), Koln 1987- 1988.
tradi čního
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Střetnutí nad pražskou výstavou se tak stalo důležitým pokračováním sporů
kolem staroněmeckého proudu, které se zostřily po výstavě německých umělců
v Římě roku 1819. Zatímco o nejvlivnější kritiku nového proudu se tehdy
postaral J. W. Goethem vedený Heimich Mayer v textu ironicky nazvaném
Novoněmecké religiózní umění , hájil jej ve své programní recenzi výstavy
naopak Friedrich von Schlegel. 15 Svobodovi se roku 1824 naskytla příležitost
vyjádřit se k současnému umění tím spíše, že mohl posuzovat zároveň v Praze
vystavená díla vůdčích středoevropských krajinářů. Tuto možnost plně nevyužil: pro kritiku radikální krajinářské romantiky zmíněnou"goethovskou" linii
jenom náznakově rozpracoval.

IV. "Konce" počátků výtvarné kritiky
Jaké byly důsledky tohoto sporu pro výtvarnou scénu Prahy? Hormayrův
Archiv ukončil polemiku uveřejněním Svobodovy opravy. Václav Svoboda,
který zde zmírnil některé své výhrady i bojovný tón, také později (1827) psal
a publikoval recenze pražských výstav umění, ale přitom akceptoval zásady
vítězně postupujícího nazarénského umění a skončil na výrazně katolických
pozicích. Jaký však mělo přesně zpravodajství o umění a jmenovitě zmíněný
spor vliv na tvorbu umělců a ovšem také na její výstavní publikum, je obtížné
přesně zjistit. Proto se také těmito aspekty působení výtvarné kritiky historici
umění dosud příliš nezabývali, ačkoli v obecné rovině je její zásadní význam
prostředníka zřejmý: toto působení je obtížné prokazovat právě v jednotlivých případech, na osudech uměleckých děl. Josef Fiihrich, i když jej Hormayrův Archiv ihned "odškodnil" Rittersbergovým monografickým pojednáním, se však spolu s některými dalšími předními umělci následující výroční
výstavy v Praze neúčastnil. Zdá se hlavně , že Svobodova kritika v Hormayrově
Archivu spolu s ostatními, méně veřejnými nebo výslovnými odsudky přispěla
u Josefa Fiihricha k jeho odvrácení se od malované fantastiky, představující
ovšem živou součást jeho tvorby z let, která umělcovu postupnému ztotožnění
se s hlavní linií akademického nazarénismu předcházela.
Praha se stala v polovině dvacátých let 19. století díky ruchu na výtvarné
scéně a díky zpravodajství o něm na chvíli středoevropsky významnou. Dvojjediným limitem rozvoje zdejší výtvarné kritiky byl však jednak fakt, že
v prostředí typu Prahy mnoho informací a názorů nutně kolovalo mimo veřejné
sdělovací prostředky, jednak to, že žádné zpravodajství nemohlo ani v případě
15 Komentář této výstavy a Scblegelova programního textu publikovaného (v překladu) viz
E. G. Holt, The Triumph of Art for the Public. The Emerging Role of Exhibitions and Critics,
New York 1979.
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umělecké scény nahradit vlastní dění. Navíc stupňování měřítek kladených
na vystavující umělce a jejich díla nebo i spory kolem nich byly sice obecně
prospěšné , ale narušovaly rutinu pořadatelů výstavy, umělců i jejich publika.
Mechanismus negativní reklamy mohl začít působit kladně a dynamicky teprve v poměrech rozvinutých uměleckých institucí. Naopak v případě Prahy
dvacátých let nejspíš přispěl k rozpolcenosti a kolísání při pořádání zdejší
umělecké výstavy i při referování o ní. 16
Pozornost vyvolaná pražskou výtvarnou scénou v zahraničí a úroveň zpravodajství se tehdy nesporně dostaly do protikladu se zdejší péčí o uměleckou
výstavu, jak o tom svědčí mj . už zmíněný Kunstblatt k roku 1827. Rozsáhlá
úvodní část textu líčí anabázi poutníka za uměním v Praze. Autor navštívil
výstavu, ale protože na ní vůbec nenašel u obrazů příslušné popisky se jmény
umělců a názvy děl, odešel s tím, že se nevrátí, dokud nebude mít k dispozici
alespoň výstavní katalog. Po několika dnech objevil v jednom pražském knihkupectví takový katalog s vágním údajem, že příslušná akce se koná "počát
kem roku 1827", a když si nebyl jist, zda jde o právě probíhající výstavu, byl
ujištěn, že v Praze se koná taková výstava opravdu jen jednou ročně . V katalogu tedy sice chyběl termín výstavy, ale zato tam byly udány profese vystavujících. Zde už recenzent přechází k otevřené ironii nad výstavou, která je do
tak velké míry obesílána diletanty, a ptá se, proč vlastně není uváděn také věk
vystavujících, a poznamenává cosi o tom, že za nedostatek údajů je asi zodpovědná cenzura. V celku tento posudek, jedna z mála plastických zpráv o konkrétní podobě pražské umělecké výstavy z jejích počátků, konstatuje, že jí
chybí jak výběr, tak uspořádání. 17
Autor se přes potíže s informacemi na domácí scéně snadno zorientoval,
soudě podle umělců a jejich prací, které vyzdvihl. Zvolil si Prahu jen jako
příklad pro obecnější kritiku typické umělecké provinciality? Nebo zůstalo
toto město zapsáno v povědomí pro svou potenciální otevřenost širšímu dění

16 Po roce 1824 psal k pražské výstavě stručně do Hormayrova Archivu roku 1825 Rittersberg,
roku 1826 pak mimopražský (moravský) pozorovatel, příznivec a přívrženec nových tendencí
domácího umění Hugo Kari S a lm ( 1803- 1888). Právě Salma jako autora ztotožnil pro Brief eines
Reisenden Lubomír Slavíček (Neue Quellen zur 6sterreichischen Malerei am Anfang des 19. Jahrhunderts, Mittei lungen der Osterreichischen Galerie 24/25 , 1980- 1981 , s. 161 n.)
17 -i.-, Ober die Kunstausstellung in Prag 1827. Brief eines Reisenden, Kunstblatt 1827, Nr. 44,
s. 173- 175. - Posudek možná pochází od vídeňského znalce umění Primissera, který pro Prahu
posuzoval díla středověkého umění a rok předtím podepsal proKunstblatt také studii o Flihrichově
grafickém cyklu Genofeva podle Ludwiga Tiecka - o díle, jež umě l ce definitivně pros lavilo.
O pražské výstavě umění roku 1827 referoval krátce také Václav Svoboda v Monatschrift des
vaterlandischen Museums (?),zatímco Hormayrův Archiv se k ní tehdy vůbec nevyjádřil.
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na výtvarné scéně? Ztratila výtvarná Praha s Fi.ihrichovým odchodem do Říma
veškerou zajímavost, jak se zdá referát naznačovat? V každém případě
by podobná kritika byla tehdy přes veškerou svou odůvodněnost v Praze a od
zdejších autorů stěží možná. Avšak ani vášnivá česká diskuse z roku 1824
neukázala připravenost jejích účastníků na trvalé napětí a konflikty, a také
v komunikaci mezi výtvarnými umělci a českou veřejností nevedla k určitěj
šímu výsledku. Tím se počátky české výtvarné kritiky podobaly mnohým jiným
sporům v Praze 19. století. "Konce" počátků výtvarné kritiky pak tedy spočí
vají vlastně v tom, že každé zpravodajství v hromadných médiích koneckonců
závisí na kvalitě svého předmětu i adresátů.
načas
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BLANKA SouKuPovÁ

ČESKÝ NĚMEC A NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ŽID V OBZORU
PRAŽSKÉHO ČESKÉHO AGRÁRNÍHO

PERIODICKÉHO TISKU
K ROLI STRANICKY ZALOŽENÉ ŽURNALISTIKY
VE TŘICÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ

Téma tisku, této závažné součásti dějin kultury, v sobě zahrnuje i pohled na
tisk jako pramen vývoje vzájemné informovanosti a kvalit komunikace mezi
jednotlivými zeměmi a národy. Vedle více či méně korektního zpravodajství
o situaci v jiných státech jsou v žurnalistice oblíbenou figurou zájmově založené soudy o příslušnících druhých států i národů .
Zaměřme se na mechanismus jejich vzniku, příčiny životnosti a zapomínání,
jejich zamýšlených i sehraných rolí v národnostních dialozích. Respektive:
zvažme, v jakém rozsahu je onen lom, jemuž podléhají informace jdoucí do
tisku, inspirující pro mezi etnické klima. A ještě jinak: do jaké míry lze hodnotit žurnalistiku v konfrontaci s tokem dějin jako společnost modelující a do
jaké míry jako společností modelovanou?
Zvolme si přitom pro závěrečné teze námět českého monologu o českých
Němcích a o německy mluvících Židech, jak ho v exponovaných třicátých
letech 20. století pěstovala periodika Republikánské strany zemědělského
a malorolnického lidu (Venkov, Československý zemědělec), rozhodující síly
v československém politickém a posléze i ekonomickém systému, strany jisté
si volebními hlasy značné části obyvatel žijících na venkově 1, strany mající
1

Např. již roku 1911 , ve volbách do ří šské rady, získala agrární strana téměř 260 000 hlasů.

P. Heumos, Die Entwicklung organisierter agrarischer Interessen in den bohmischem Liindern
und in der ČSR, in: K. Bosi (ed.), Die Erste Tschechoslowakische Republik als multinationaler
Parteienstaat, Miinchen - Wien 1979, s. 341. Ve volbách do poslanecké sněmovny první republiky
získali če ští agrárníci v roce 1929 15 % a v roce 1935 14,3% hlasů. Dějiny Č eskos lovenska od
roku 1918 do roku 1945. IV., Praha 1967, s. 548- 549. - Agrární strana se opírala o početná
zemědělská družstva. K jejich nárůstu srov. P Heumos, Die Entwicklung, s. 348.
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partnera v tzv. aktivistickém Svazu německých zemědělců (Bund der Landwirte).2
Již od poloviny roku 1919 (sem spadají první signály) se v periodikách
československé strany lidové, národně socialistické strany, československé
národní demokracie a Republikánské strany zemědělského a malorolnického
lidu pozvolna prosazovala představa o existenci dvojího němectví v Česko
slovensku, o dvojí kvalitě českých Němců. Základním kritériem při jakémsi
rozřazení českých Němců do dvou skupin se stala otázka perspektivního při
jetí či nepřijetí faktu československého státu. Bez ohledu na své stranické
podloží načrtla česká žurnalistika vstřícný portrét německého lidu, jehož "tvář",
"duši" a "srdce" domněle utvářela každodennost. Odtud, z konfrontace s životní realitou, údajně pramenily německému lidu přičtené vlastnosti. Domně 
lou německou mentalitu charakterizovala praktičnost, střízlivost, věcnost,
zdravý rozum, smysl pro kázeň, úcta k zákonům. Případné otevřeně nacionalistické projevy čeští žurnalisté obratně odkazovali do roviny svátečnosti.
V kontrastu s tímto portrétem vybudovali novináři představu o českých
Němcích, zahrnující představitele příkrého konfrontačního kursu německé
politiky. Psali o nich jako o početně slábnoucí skupině malicherných, nenávistných nacionalistických štváčů proti Československé republice, štváčů zneužívajících německý lid.
V českém agrárním tisku dostal kladný stereotyp německého lidu zúženou
podobu tzv. německého sedláka, niterným vztahem k půdě předurčeného
k přijetí státu zabírajícího jeho pozemkové vlastnictví. 3
V myšlence dvojí německé jsoucnosti český pravicový tisk v podstatě do
značné míry s předstihem (volební úspěch německých aktivistických stran
přinesl rok 1925 a vstup zástupců německých politiků do Švehlovy vlády je
datován říjnem 1926) zachytil postupně narůstající ochotu ke konstruktivní
spolupráci ze strany německé menšiny. 4 Záměrným rozšiřováním této ideje
však současně nepochybně významně přispěl k prosazení pragmatičnosti
v česko-německém dialogu. Reflexe mezietnického klimatu ve společnosti
tiskem neznamenala tedy jen zrcadlení, ale.i vydařený pokus o ovlivnění dění.
Bund der Landwirte byl založen v lednu 1920. P Pražák, Přehled a program politických stran
v Československu, Praha 1935, s. 83. - Jeho obrat k aktivistické politice viz zejménaN. Linz, Der
Bund der Landwirte auf dem Weg in den Aktivismus. Von der Griindung bis zur Regierungsbeteiligung ( 1918- 1926), in: Die Erste Tschechoslowakische Republik als multinationaler Parteienstaat, Miinchen - Wien 1979, zejména s. 420-426.
3 B. Soukupová, Obraz českých Němců ve vybraném českém pravicovém tisku v letech
1919- 1926. Etnický stereotyp jako ochuzená půda a jako nástroj , in: Lidé města 12, Praha 1997.
4
N. Linz, Der Bund der Landwirte, s. 425, 426.
2
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V atmosféře třicátých let 20. století se tisk znovu vrátil k obecnému modelu
z doby po roce 1918. V ovzduší prvých náznaků tvrdého
dopadu světové hospodářské krize na československou ekonomiku a sociální
politiku 5 , v atmosféře stále razantněji artikulovaných německých stížností na
domácí a zahraniční politiku státu6 aktivizovala periodika motiv hospodářsky
a národnostně zabezpečené menšiny, šťastným historickým osudem vřazené
do prostředí ekonomicky stabilního, národnostně štědrého a velkorysého státu.7 V kontrastu s hospodářskými a sociálními východisky milionů říšských
Němců 8 , za pomoci reminiscencí na česká znevýhodnění za Rakouska-Uherska vůči nadprávnému německému živlu 9 vytvářel tisk obraz Československé
republiky jako úrodného klidného "zeleného ostrova" 10 , na němž se Němcům
žije ,Jako v peřinách" . 11
Škála projevů německé neochoty spát v Čechy ušitých peřinách dala znovu
vyniknout i portrétu českých Němců s dominantním rysem nevděčnosti, která
má svůj zdroj v povýšenosti, zpupnosti a panovačnosti. 1 2 Tyto vlastnosti, údajně
vázané na etnicitu, shledávali žurnalisté v podloží veškerých nesouhlasných
aktů se státní jazykovou a školskou politikou, svou koncepcí převedených do
českého Němce

5

K sociálním důsledkům krize srov. např. A. Chyba , Postavení dělnické třídy v kapitalistickém

Českos lovensku , Praha 1972, zvláště s. 53, 61, 68, 86, 137 a 216.
6 Kritizována byla československá diplomacie, podle německého nacionalistického pohledu

postrádající osobnosti a německý vliv, viz Venkov (dále V) 1932, č. 3 ze 3. 1., s. 4, českos loven
ská armáda, viz V 1930, č. 15 ze 17. 1., s. 5; č . 229 z 28. 9., s. 5; V 1933, č. 114 ze 13. 5., s. 4,
československá ekonomika, viz V 1931 , č. 47 z 24. 2., s. 4, československá ho spodářská politika
během krize, údajně cílená k vyhladovění německých krajů , viz V 1931 , č. 215 z 15. 9., s. 4;
V 1932, č . 232 z I . 10., s. 4, sčítání lidu roku 1931 , viz V 1931, č . 35 z 1O. 2., s. 4, trvající domnělý
nedostatek loajality Čechů k českým Němcům, viz V 1931, č. 58 z 8. 3., s. 5; č. 167 z 19. 7., s. 1,
tradičně československá školská a jazyková politika jako politika protiněmecky zaujatá, viz
V 1931 , č. 58 z 8. 3., s. 5, v reminíscencích pak "česká uchvatitelská politika", respektive odstranění symbolů monarchie po převratu, pozemková reforma roku 1920, propouštění Němců ze
státních služeb po roce 191 8, viz V 1930, č. 98 z 25 . 4., s. 3; tamtéž, č. 229 z 28. 9., s. 5, atd.
7 Venkov psal o těchto výhodách českých Němců: o tom, že byli ušetřeni infl ace říšskoněmecké
marky a rakouského šilinku, o honorování válečných půjček, o n ěmecké účasti na úspěších čes
koslovenského průmyslu, viz V 1930, č. 29 z 2. 2., reakce na článek křesťanskosociální Deutsche
Presse, o příkladné jazykové tolerantnosti vůči Němcům , viz V 1930, č . 62 z 13. 3., s. 6, reakce na
článek Prager Tagblatt, atd.
8 Srov. zejména V 1930, č. 158 z 9. 7.; V 1931, č. 8 z 9. 1., s. l, 25 miLiónů lidí hladoví v Německu.
-Roku 1932 vyvracel Venkov tezi Sudetendeutsche Tageszeitung, podle níž se českým Němcům
dařilo hůře než Němcům říšským, viz V 1932, č . 255 ze 3. ll., s. 3.
9 Např. V 1932, č. 3 ze 3. 1., s. 4.
10 V 1931, č. 126 ze 30. 5., s. l.
11 Tento stereotyp byl podpořen stereotypem české štědrosti, stereotypem postavení českých
Němcůjako nejlépe situované menšiny v Evropě apod .
12 B. Soukupová, Obraz českých Němců.
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různě

závažných symbolických protistátních aktivit. Stereotyp nevděčného
funkce argumentu obhajoby budeme-li respektovat srovnávací hledisko- do značné míry korektní národnostní politiky první republiky. 14 Je ovšem otázka, nakolik stovky příkladů
nerespektování a znevažování prováděcích jazykových nařízení z roku 1926
ze strany českých Němců 15 , právě tak jako množství jednostranných zjednoNěmce 13 přitom žurnalistika vmanipulovala do

V obecné rovině český tisk trvale upozorňoval na nedostatek dobré vůle ze strany českých
viz V 1932, č. 4 z 5. 1., s. I. Ten vyvěral z údajné, i ve třicátých letech trvající německé
neochoty vzdát se nadpráví zažitého za vlády Přemyslovců a Lucemburků, viz V 1931 , č. 8 z 9. 1.,
s. 4, Historický klub, a v době Rakouska-Uherska. - V roce 1932 obvinil úvodník Venkova Něm
ce z neochoty revidovat předválečnou ideologii, z neloajality k českos l ovenskému národu, jehož
jsou součástí( ! ), z přehlížení českos l oven ské kultury, z averze vůči československé branné moci ,
viz V 1932, č. 195 z 19. 8., s. I, Češi a Němci .
14 Viz také Společná česko-německá komise historiků, Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění, Náčrt výkladu česko -německých dějin od 19. století, Praha 1996, s. 13.
15 Venkov upozorňoval na ledabylost jazykových zkoušek, viz V 1933, č. 256 ze 2. ll., s. 4, na
"nenávist" státních zaměstnanců německé národnosti k češtině, viz V 1931 , č. 17 ze 30. 7 ., s. 4;
V 1932, č. 34 z 9. 2., s. 4, na porušování jazykových nařízení německými turistickými spolky, viz
V 1931 , č. 181 z 5. 8., s. 4, na programovou neznalost češtiny u německých politiků , viz V 1932,
č. 84 z 5. 1., s. 4, na to, že pražský německý tisk navádí k porušování jazykových nařízení , viz
V 1931 , č . 99 z 26. 4., s. 4, kritika Bohemie, na údajně neoprávněné stížnosti na prováděcí naří ze
ní, viz V 1931, č. 168 z 19. 7., s. I, reakce na útok pražského listu PragerTagblatt; V 1932, č. 250
z 22. I 0., s. 4, kritika Bohemie; V 1932, č . 254 z 27. I 0., s. 2, ale i na "hlučné němčení" v pražských
restauracích a kavárnách, viz V 1932, č. 141 z 15 . 6., s. 4; V 1932, č . 207 z 2. 9., s. 3. Nejvíce
příkladů znevažování jazykových nařízení přinášel český agrární tisk z obcí a měst s většinovým
německým obyvatelstvem. Upozorňoval obecně na nechuť k jazykovému zákonu, viz V 1932,
č. 121 z 22. 5., s. 5; č . 281 z 29. ll., s. 4, Poněmčováni Moravy, na jednací řeč berních úřadů,
V 1933, č. 18 z 21. 1., s. 4, na špatnou němčinu na plakátech, viz V 1932, č. 42 z 18. 2., s. 5, na
vyhláškách v Chebu, viz V 1932, č. 81 z 5. 4., s. 4, v česko-německých nápisech v Doksech, viz
V 1933, č. 187 z 15. 8., s. 4, na existenci německých a německo-českých razítek, viz V 1932,
č . 259 ze 3. ll., s. 3, na špatnou češtinu při soudním jednání v Brně, viz V 1933, č. 4 z 5. 1., s. 3,
na volbu němčiny jako jednacího jazyka v Chřibské [Varnsdorf], viz V 1933, č. 207 z 5. 9., s. 4,
na německé orientační tabulky v Chomutově, viz V 1933 , č. 246 z 20. 10., s. 4, na zahazování
česky psaných dopisů komisařem v Ervěnicích [Most], viz V 1932, č. 48 z 25. 2., s. 4, na odpor
k češtině při místních slavnostech, viz V 1934, č . 190 ze 16. 8., s. 4. Oblíbenou figurou byli
konkrétně lokalizovaní němečtí úředníci , kteří se za mnohaletou dobu existence československé
ho státu nenaučili česky. Viz např. V 1934, č. 238 z ll . I 0. , s. 5, případ listovního revidenta
okresního soudu v Lázních Kynžvart. Teze o " pokutování české řeči v Čechách", viz V 1932,
č . 123 z 25. 5. , s. 4.- Všechny tyto příklady sloužily zpětně ke zdůvodnění návrhu čs. obce
sokolské k pražskému magistrátu, aby revidoval své rozhodnutí (viz V 1931 , č. 14 ze 16. 1., s. 4)
ve věci českých nápisů na uličním pozemku (V 1931, č. 105 ze 3. 5., s. 4). Uplatni ly se i v deklaracích "správnosti" počešťování krkonošských bud, viz V 1933 , č. 140 ze 16. 6., s. 4, či zavedení
českého značení turistických cest v Jeseníkách, viz V 1934, č. 49 z 28 . 2., s. 5, právě tak jako
v "lekcích" udělovaných českým Němcům italskými hoteliéry a obchodníky, kteří neváhali v Gradu
umístit české nápisy, viz V 1935, č. !56 ze 6. 7., s. 3, apod.
13

Němců,
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dušujících zpráv cílených k objasnění nutnosti zvýšení počtu českých škol 16,
československé demokracii skutečně posloužily. Například v duchu zaujetí
proti německému hovoru na ulicích a ve veřejných prostorách Prahy, jež byla
chápána jako symbol národního charakteru republiky, se nesla i kritika rozšíření vysílání československého rozhlasu v německém jazyce na Moravskou
Ostravu a Brno. 17 Krátkozraký český žurnalistický nacionalismus nepochopil
význam zjevné snahy omezit vliv nacistické říšskoněmecké propagandy mezi
domácím německým obyvatelstvem.
Agrární periodika upozorňovala- obdobně jako ve věci německého vztahu
ke státní jazykové školské politice- také na případy popření principu loajality
odmítáním či znevažováním československé branné moci - přes občas vyzdviženou loajalitu německých zaměstnanců 18 státní službyl 9 -, odmítáním či
znevažováním symbolických pročeskoslovenských festivit2°, českosloven
ských státních symbolů: vlajky 2 1, podobizny prezidenta 22 , ale i lipek vysazo16 Vedle motivu nepotřebnosti, přebytečnosti německých škol, viz V 1931 , č. 12 ze 14. 1., s. 5,
Jak jsou navštěvovány některé německé obecné školy na severní Moravě; V 1932, č. 248
z 20. I 0., s. 3, Nač třeba Němcům dvou technik?, byl uplatňován motiv příli šné české vstřícnosti
ve věci německého školství, viz V 1931 , č . 193 z 20. 8., s. 3, motiv macešského vztahu k českému
menšinovému školství, viz V 1932, č. 232 z I. 10., s. 4, Situace v Liberci; V 1932, č. 263 z 8. ll .,
s. 3-4, a motiv německých snah o rozšíření nadprávnosti německého školství, viz V 1931 , č. 184
z 8. 8., s. 4, Na českém Frýdecku.
17 Viz V 1934, č . 58 z JO. 3., s. 3.
18 Prvek loajality německých státních zaměstnanců se dostal do českého agrárního tisku po únoru 1937, viz např. V 1937, č . 70 z 23. 3., s. 5. - Zároveň občas zazněla kritika československé
menšinové politiky, viz V 1937, č. 271 z 18. ll., s. 2. - Před tímto datem byla slova uznání na
adresu Němců ve státní službě velmi řídká. Např. Venkov 1930, č. 21 z 21. 4. , s. 4, zaznamenal
pochvalné mínění o německých úřednících v československé diplomacii z úst předního českého
historika a diplomata Kamila Krofty.
19 Např. V 1930, č. 226 z 25 . 9., s. 5.
20 V opozici k 28. říjnu byl v pohraničí slaven 4. březen, v českém vnímání "odbojný protest
proti republice", viz V 1934, č . 52 ze 3. 3., s. 1-2, dle vzpomínek J. Knaibla. - Protistátní charakter měly i další německé festivity. Například při přílež ito sti slavnosti v Teplicích-Šanově ve dnech
ll. a 12. 7. 1931 byla vydána pozvánka, platící i jako potvrzení na slevu jízdného, s motivem
českého lva zezadu probodnutého kopím, viz V 1931 , č. 181 z 5. 8., s. 4, Takoví jsou naši Němci ...
21 Český agrární tisk uvedl tyto příklady znevážení československé státní vlajky: svěření vlajky
v průvodu obecnímu bláznu, viz V 1930, č. 194 z 19. 8., s. 4, její ignorování, viz V 1932, č. 160
z 8. 7 ., s. 4; č. 226 z 24. 9 ., s. 6, při sjezdu říšského svazu hostinských vyvěšení špinavé, špatně
nasazené vlajky při slavnosti biřmování v Mostě, viz V 1932, č. 228 z 27. 9., s. 4, roztrhání vlajky,
její hození do louže a pošlapání na Česko lipsku, viz V 1932, č. 259 ze 3. ll., s. 3, vyvěšení
"zástupných šedoze lených" vlajek v den prezidentových narozenin na budově německé techniky
v Praze, viz V 1933, č. 59 z JO. 3., s. 4, případně modrobílých vlajek v severních Čechách, viz
V 1933 , č. 219 z 19. 9., s. 4. Po lednu 1933 byly v pohraničí československé vlajky zhusta nahrazovány velkoněmeckými prapory, viz např. V 1933, č. 174 z 28. 7., s. 4.
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vaných k výročím republiky 23 , akcí a symbolů sokolského hnutí 24 , na případy
ignorace československé kultury 25 či projevy nevraživosti vůči českému menšinovému školstvt2 6
V roce 1933 - v roce mocenského vítězství Adolfa Hitlera - přibyly do
žurnalistického obrazu neloajálního Němce ještě dva prvky. Tisk začal informovat o veřejném šíření nacistických symbolů v severočeském pohraničí 27 ,
o šíření symbolů, které zhusta nahradily dřívější velkoněmecké prapory, chrpy,
dubové věnce apod. Upozorňoval na ně jako na způsob přihlášení se k souvztažnosti s hitlerovským Německem. Dále začal přinášet důkazy o záměr
ném znevýhodňování českých obchodníků , živnostníků a zaměstnanců v prů
myslových odvětvích, především na severu Čech. 28 Na obou národních pólech,
22 Např.

V 1932, č . 85 z 9. 4., s. 4, dle Legie. - Obdobný význam měl nesouhlas s přejmenová
ním ulice podle T. G. Masaryka, např. rozhodnutím městské rady ve Štemberku, viz V 1932,
č. 179 ze 30. 7., s. 3.
23 Např. na Uničovsku, viz V 1933, č. 159 z ll. 7., s. 4.
24 Při sokolských průvodech docházelo k provokacím, např . v západočeském pohraničí , viz
V 1931 , č . 124 z 28. 5., s. 4, nebo k okázalému ignorování slavnosti českými Němci při sletech
sokolské župy v Děčíně roku 1932, vi z V 1932, č . 118 z 19. 5., s. 7. Největší německou nelibost
však vzbudil sokolský slet v roce 1932, viz V 1932, č . 10 z 12. 1., s. 4. Český agrární tisk zaznamenal odmítání příležitostných známek s Tyršovou podobiznou, viz V 1932, č. 151 z 26. 6., s. 4,
zamítnutí názvu Tyršovy ulice v Ústí nad Labem, viz V 1932, č . 259 ze 3. ll., s. 3, apod.
25 Srov. V 1932, č. 219 ze 16. 9., s. 4, reakce na článek v Der Tag; V 1932, č. 21 z 24. 1., s. 5,
odmítání českého filmu v Duchcově; viz i tamtéž, č. 57 ze 6. 3., s. 5. K pohrdání českou kulturou
srov. i V 1932, č. 195 z 19. 8., s. 1, Češi a Němci . - Dále český agrární tisk rozebíral českou
velkorysost vůči německé kultuře, viz V 1931, č. 39 ze 14. 2., s. 4, o dotacích německé menšinové knihovně, nebo V 1932, č . 204 ze 30. 8., s. 4, o německém vysílání pražského Radiožurnálu,
případně značnou německou podporu vlastní kultuře, viz V 1932, č. 69 z 20. 3., s. 4, při příleži
tosti Goethovy oslavy na Karlovarsku .
26 Český agrární tisk zaznamenával trvající agitaci německých škol v českých rodinách, viz
V 1933, č. 159 z ] 1. 7., s. 4; V 1938, č. 112 ze 13. 5., s. 4, zvýhodňování německého ško.lství, viz
V 1933 , č. 205 ze 2. 9., s. 4; V 1934, č. 211 z 29 . 9., s. 4, nedůstojné umístění českých menšinových škol na Uničovsku a v Jablonci nad Nisou, viz V 1933, č. 174 z 28 . 7., s. 4; V 1938, č. 29 ze
4. 2., s. 5, napadání a přepadáváni českých školáků a české mládeže v pohraničních oblastech,
např. v Horním Litvínově, viz V 1933, č . 27 z 1. 2., s. 4, na jižní Moravě, viz V 1933, č. 80 ze
4. 4. , s. 4, nebo v Mostě , kde bylo pořadatelům průvodu českých dětí údajně nadáváno čeští psi,
viz V 1933 , č . 139 z 15. 6., s. 4. Bylo zaznamenáno také přepadávání českých škol, např. na
Uničovsku, viz V 1933, č. 159 z ll. 7., s. 4. - V duchu německých provokací vůči českému
menšinovému školství posuzoval Venkov práva a chování pražské německé univerzity. Viz např.
její stížnosti na univerzitni zákon z 19. 2. 1920, na které reagoval právník Václav Novotný, viz
V 1930, č . 53 ze 2. 3., s. 3; č . 112 ze 13 . 5., s. 4; č . 42 z 18. 2., s. 3, nebo neochotu vydat insignie,
viz V 1934, č. 278 z 27. ll., s. 3.
27 Viz např. V 1933, č. 80 ze 4. 4., s. 4. - Stejný význam měly i německé pokusy o nový název
státu, viz V 1933, č. 292 ze 14. 12., s. 6, dle Hraničáře.
28 Například v Českém Krumlově se 28. I O. 1933 objevil letáček Deutsche kauft nur bei Deutschen, viz V 1933 , č . 270 z 28. ll., s. 4. Obdobně bylo ignorováno české zboží na Vyškovsku, viz
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českém i německém, narůstalo stereotypní vnímání vedoucích pracovníků
v průmyslových podnicích a státních úředníků jako zneuživatelů funkcí ve
prospěch vlastního národa.29 Český tisk transformoval tento ustálený soud do
naléhavého požadavku okamžité čechizace vedení pro stát klíčových průmys
lových podniků a významných míst ve státní správě. 30 Globální obraz čes
kých Němců v první polovině třicátých let v žurnalistice vymezené agrárním
zájmům těm stránkám německé mentality, jež byly z českého pohledu kladné,
mnoho prostoru nedal. Spíše ojediněle přinesl informace o prokázané němec
ké loajalitě či o existenci určitého, i když stále se zužujícího pole dorozumění
v běžném občanském životě. 31 Již od konce roku 1932 však ve zprávách ze
severních Čech a jižní Moravy převládl i v portrétu Němce-souseda rys vnesené protičeské zaujatosti. Žurnalistická malba ze dne na den i v těch nejintimnějších a nejcitlivějších rovinách rozděleného pohraničí 32 opět předzna
menala následující dějství česko-německého dějinného příběhu.

159 z ll. 7. , s. 4, Heimatfronta v Liberci sestavova la seznamy živ nostníků a obchodviz V 1935, č. 195 z 22. 8., s. 4, němečtí lékaři a německé nemocenské pojišťovny předepisovali říšskoněmecké farmaceutické výrobky, viz V 1935 , č. 212 z ll. 9. , s. 5,
německé podniky v pohraničí (např. Schichtovy závody v Ústí nad Labem, od roku 1935 ve
vleku henleinovců - viz V 1935, č. 192 z 18. 8., s. 6) propouštěly české zaměstnance. K tomu
srov. např. V 1933 , č. 50 z 1. 3., s. 4, dle Stráže Moravy; V 1935, č. 6 z 8. 1., s. 6; V 1935, č . 78
z 2. 4., s. 3, informace o propuštění 700 českých dělníků v Mostě; V 1935, č. 183 z 8. 8., s. 4,
informace o manifestaci hraničářských spolků 18. 8. 1935 na Jablonecku proti vypovídání čes 
kých dělníků z práce. Německý bojkot československého ho spodářs tví měl však i jiné podoby.
Např. okresy s německou většinou odebíraly při výstavbě silnic materiál ze saských kamenolomů, viz V 1932, č . 185 ze 6. 8., s. 4, obdobně se chovaly i severočeské elektrárny, viz Kocourkovské hospodářství našich Němců, V 1933, č . 37 ze 12. 2., s. 4.
29 Obě strany se vzájemně obviňovaly - Němci Čechy pro údajné zvýhodňování nebo naopak
Češi Němce kvůli vyplácení podpor, např . V 1935, č. 27 z I. 2., s. 4. - Ministr soc iální péče
Ludwig Czech byl obviněn, že upřednostňuje v podporách německé okresy, viz V 1932, č . 31
z 5. 2., s. 3. Srov. též článek Je pan Medinger československým senátorem?, V 1932, č. 84 z 8. 4. ,
s. 4. Naopak E. Beneš při své agitační cestě po severních Čechách v roce 1936 s uspokojením
konstatoval loajální zaměstnanecký postoj n ěmeckých úředníků, zřízenců a vojáků , právě tak
jako německých tzv. vládních kruhů , viz jeho projev v Liberci 19. srpna 1936, in: Dr. Edvard
Beneš, problémy Českos lovenska, Praha 1936, s. 14.
30 V 1931 ,č . l90z15 . 8.,s . S;V 1933 ,č.282z2. 12 .,s.4;V \934,č.262z8.\l.,s.S;V 1934,
č . 274 z 22.11., s. 2.
3 1 Např. informace o tzv. jazykové výměně, V 1932, č . 76 ze 30. 3., s. 4.
32 Již v roce 1931 informoval Venkov o zákazu rekreace českých dětí v lázních liberecké spoři
telny, i když s podotknutím, že výnos byl "odsouzen i rozumnými členy zastupitelstva z řad
německých", viz 193\, č. I OS z 5. 5., s. 4. Dále Venkov přinášel zprávy o špatném vztahu němec
kého personálu k českým s irotkům v okresním d ětském domově v Mostu, viz V 1931, č. 227
z 30. 9., s. 4, o krutém zatčení Čec ha v Trutnově německou policií, viz V 1932, č. 52 z 1. 3., s. 4,
o nesrovnatelném daru městského úřadu v Mostě v rámci vánoční sběrací akce - české spolky
V 1933,

č.

níků " kamarádů",
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Paralelně s obecnou představou o českých Němcích však periodický tisk
modeloval ještě dva stereotypy, které po roce 1933 v podstatě všeobecnou
charakteristiku vytlačily: obraz německého agrárního hnutí a obraz tzv. hakenkreuzlerů (hitlerovců, henleinovců) jako příslušníků DNSAP, po zastavení
její činnosti (1933) SHF (Sudetoněmecké vlastenecké fronty), pozdější SdP
(Sudetoněmecké strany).
Novinářský obraz německého agrárního hnutí v Československé republice
charakterizovalo velice pozorné, úzkostlivě korektní, pochvalné zpravodajství. Periodika podrobně informovala o vůdčích představitelích Svazu němec
kých zemědělců 33 , citovala či parafrázovala jejich stěžejní výroky 34 , přinášela
zprávy o stranických sjezdech (od roku 1931 konaných v Teplicích) 35 a o veřejných shromážděních, kritizovala útoky proti Bd0 6 , vybírala důležité myš-

obdržely malý smrček, německé vznosnou jedli, viz V 1932, č. 296 ze 16. 12., s. I. - Výjimkou
byl významný fejeton Kolem Jizery, V 1931, č. 206 ze4. 9., s. 3,jehož autor ukázal sedřené, krizí
trpící, nacionálních vášní prosté německé a české dělníky v Rokytnici nad Jizerou a jejím okolí.
33 Například v roce 1930 přinesl Venkov oslavný článek k 75. narozeninám senátora německé
agrární strany Františka Křepka: 75 let německého selského vůdce, V 1930, č. 14 ze 16. 1., s. 3.
List zdůraznil jubilantovu věrnost "neodvislému směru selskému" - agrarismu, jeho spor s ně
meckými nacionalisty, právě tak jako účast představitelů československého státu na této festivitě
(tamtéž). Ke Křepkově osobnosti se vrátil i při příležitosti pocty k jeho osmdesátinám, viz
V 1935, č. 12 z 15. 1., s. 5. - Obdobně byly koncipovány také články o nejvýraznější osobnosti
německého agrárního hnutí této doby Franzi Spinovi (nar. 1868) - profesoru slavistiky a bohemistiky na pražské německé univerzitě, ministru zdravotnictví ( 1929- 1935) a předsedovi BdL.
Viz např. V 1932, č. 120 z 21. 5., s. 4, zejména pak V 1938, č. 69 z 23. 3., s. I, při příležitosti
vystoupení tohoto ministra bez portfeje z vlády. - Pochvalu obdržel i agrární poslanec Georg
Biillmann (zemřel roku 1933), viz Za poslancem Jiřím Biillmannem, V 1933, č. 117 z 19. 5., s. 4.
34 Např. výrok Franze Spiny na hospodářské výstavě ve Štětí v roce 1932 "Téma dnešních dnů
nečiní rozdíl mezi Němcem a Čechem", otištěný jako podpora teze o shodě hospodářských zájmů
Čechů a českých Němců a teze obdobného postavení obou národů během hospodářské krize, viz
V 1932, č. 239 z 9. 10., s. 4, výrok F. Spiny na veřejném shromáždění v České Lípě v roce 1933
"Fašism nebéře ohledu na svébytnost stavů", cílený k obhajobě svébytnosti tzv. zemědělského
stavu a jeho specifických zájmů , viz V 1933, č. 289 z 10. 12., s. 4, výrok F. Spiny zjara r. 1935
"Němci jsou v Českos lovensku menšinou, a proto nemohou bojovati o politickou moc proti čes
koslovenské většině, nýbrž jen o podíl na moci ve státě", podaný jako německý souhlas s menšinovou politikou Československé republiky, viz V 1935, č. 99 z 24. 3., s. 7, výrok nového předse
dy BdL Gustava Hackera z roku 1935 "Zemědělci v našem státě jsou nositeli míru mezi národy",
potvrzující etnický stereotyp uvážlivého rozumného mírumilovného německého lidu a německé
ho sedláka, viz V 1935, č. 303 z 31. 12., s. 3, myšlenku Leonharda Kaisera o nutnosti neútočné,
rozumné reálné politiky z roku 1936, viz V 1936, č. 4 z 5. 1., s. 5, výrok F. Spiny bilancujícího
v roce 1936 výsledky německého aktivismu " Kdyby už nebylo německého aktivismu, musil by
býti vynalezen", parafráze slavného Palackého výroku vyslovená k podpoře německého novoaktivismu, viz V 1936, č . 242 ze 17. 10., s. 3, apod.
35 Např . V 1931, č. 53 ze 3. 3., s. l.
36 Např. roku 1932 ze strany Německé křesťanskosociálni strany lidové, V 1932, č. 260 ze 4. ll ., s. 6.
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Ienky ze stranického tisku, hodnotící perspektivy Československé republiky
v klíčových chvílích její existence37 , perspektivy agrárního hnutí v Českoslo
vensku, spolupráce české a německé agrární strany (společné porady, společ
né akce) 38 , význam německého aktivismu, postoje německých agrárníků
k postupně se vyhraňujícímu protiparlamentnímu henleinovskému hnutí 39 ,
zájem československých politiků o německé agrárníky. 40
V prvé polovině třicátých let tisk čtenářům tedy zprostředkoval - často
v rozporu se skutečností - obraz Svazu německých zemědělců jako vlivné
strany, příkladně loajální k státu, a to i v době hospodářské krize, stavovské
výborně organizované a vnitřně pevně stmelené organizace, úspěšně zásadově
čelící tlaku ostatních německých stran, včetně stran "aktivistických", organizace účinně spolupracující s republikánskou stranou, od roku 1933 opakovaně
veřejně kritizující projevy českého fašismu a tzv. hitlerismu 41 a roku 1935,
Roku 1933, ve chvíli zastavení činnosti Německé nacionálně socia listické strany dělnické, viz
V 1933, č . 236 z 8. I 0., s. 2, roku 1935, v okamžiku odmítnutí spojení BdL se Sudetoněmeckou
stranou, viz V 1935, č. 99 z 24. 3 ., s. 7, v prosinci 1935, v reakci na výsledek parlamentních voleb
roku 1935, viz V 1935, č. 300 z 25. 12., s. 5, dle Deutsche Landpost, v li stopadu 1936, v očeká 
vání dohody o národnostním vyrovnání , viz V 1936, č. 276 z 27. ll ., s. 4.
38 Např. V 1933, č . 285 ze 6. 12., s. 3, dle Deutsche Landpost (česko-německý návrh o bezplatném převádění pozůstalostí okresními soudy); V 1933, č . 291 ze 13. 12., s. 5, ač. 292 ze 14. 12.,
s. 4, dle Deutsche Landpost a Prager Tagblatt (němečtí agrárníci se připojili k aktům poct pro
zemře lého Antonína Švehlu); V 1935, č. 149 z 27. 6., s. 6 (společné porady české a německé
agrární strany).
39 Zejména V 1934, č. 252 z 27. I 0., s. 4; V 1935 , č. 29 ze 6. 2., s. 6 (Hackerovo odmítnutí vstupu
německé zemědělské mládeže do Sudetoněmecké vlastenecké fronty) ; V 1935, č. 211 z I O. 9.,
s. 4 (ohrazování BdL proti henleinovcům) ; V 1935, č. 216 z 15. 9., s. 6 (konstatování zvýšené
aktivity organizace německé zemědě lské mládeže proti henleinovskému hnutí); V 1936, č . 26
z 29. 1., s. 4 (ochota G. Hackera jednat s K. Henleinem); V 1938, č. I z 1. 1., s. 4 (shoda v názoru
na postavení n ěmecké menšiny v Českos lo venské republice mezi G. Hackerem a K. Henleinem);
V 1938, č. 69 z 23. 3., s. I (vplynutí německých agrárníků vedených G. Hackerem do SdP po
připojení Rakouska k Německu). - Ke vztahu německých agrárníků k fašismu srov. zejména
J. César - B. Cerný , Po litika německých buržoazních stran v Československu v letech
1918- 1939. DílU. (1930- 1938), Praha 1962, zvláště s. 154, 155, 159, 178,227,242, 257, 427,
444. - Dosud nepřekonaná Césarova a Černého práce poukázala na vznik opozičních proudů
v BdLjiž na jaře 1933 a faktograficky jej doložila (s. 156); právě tak poukázala na existenci tajné
dohody mezi Henleinem, Spinou a Stenzlem ze září 1933 (s. 227).
40 Např. V 1934, č. 277 z 25. ll., s. 4 (proj ev Milana Hodži k mladé německé generaci na schůzi
organizace Landjugend); V 1936, č. 26 ze 31. 1., s. 3 (projev Rudolfa Berana na řádném sjezdu
zemědělců); V 1938, č. I z I. 1., s. 3 (známý faši zující novoroční projev Rudolfa Berana, deklarujícího schopnost dohody českých a německých zemědělců).
41 Viz zejména projev F. Spiny na veřejném shromáždění v České Lípě. V 1933, č. 289 z I O. 12.,
s. 4. - Bezesporu je však pravda, že kritika německého faš ismu ze strany německé agrární strany
byla mírná a kritika fašismu byla soustředěna spíše k projevům českého fašismu. J. César B. Cerný, Politika německých buržoazních stran, s. 154.
37
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v ovzduší nadšení českých Němců z výsledku plebiscitu v Sársku, nekompromisně odmítající vplynutí Svazu do SHF. 42
Čestný prostor vyhradil tisk také pracovníkům Svazu, kteří svou politickou
kariéru v mimořádně složitých podmínkách teprve zahajovali. 43 Na tyto osobnosti, obdobně jako na zasloužilé pracovníky, přenesla periodika vlastnosti
dříve přičítané německému lidu: kladně posuzovanou tendenci k pragmatismu, schopnost klidného, rozvážného, taktického jednání, ústící v ochotu dělat
konstruktivní politiku. Dodejme, že jejich pozdější rezignaci či souhlas s pokračováním v politickém působení v rámci henleinovského hnutí, jež po anšlusu Rakouska v březnu 193 8 rozdrtilo torza německého novoaktivismu, tisk
sice zaznamenal, ale nehodnotil. 44
Pro vysvětlení postoje německých agrárníků užíval tisk již zažitých ustálených soudů o svébytnosti selského stavu, stavovské specifičnosti, jedinečnos 
ti zájmů, právě tak jako o přirozené, bytostně zakotvené touze zemědělců po
klidném vývoji. Roku 1933 Svaz německých zemědělců prokazatelně přejal
český stereotypní motiv republiky jako ostrova svobody a míru či ostrova
demokracie (Franz Spina v březnu 1935), střídající motiv žírného zeleného
ostrova z počátku třicátých let. 45
Veliká stranická vnímavost, vstřícnost i opatrnost republikánské strany napomohly také tomu, že obraz Svazu německých zemědělců zůstal prakticky
nezměněný i v roce 1931, v okamžiku potenciálního konfliktu, daného rozdílným názorem českých a německých agrárníků na připojení Československa
k plánované německo-rakouské celní unii . Přestože agrární tisk souhlas ně
meckého Svazu zformulovaný v dubnu 1931 na pražském zemědělském kongresu46 nekompromisně odmitl 47- v duchu vládního úsilí, zejména Benešovy
aktivity, o podlomení unie z obav před nárůstem mocenského vlivu Německa,
se stranickým taktem upozornil na "těžké postavení" Svazu, respektive na

42 Viz zejména V 1935, č . 22 z 26. 1. , s. 2. Na

schůzi Svazu německých zemědě lců v Mostě
v roce 1935 pak F. Spina obvinil K. Hen leina s poukazem na to, že si z ledna 1935 (plebiscit,
který rozhodl o připojení Sárska k Německu) vzala jeho strana příklad v kampani kolem květno
vých parlamentních vo leb.
43 O Gustavu Hackerovi psal Venkov, že se mezi německou agrární mládeží dočkal černého
nevděku , viz V 1936, č. 4 z 5. 1. , s. I. Srov. i J César - B. Černý, Politika německých buržoazních stran, s. 386.
44 v 1938, č. 69 z 23. 3. , s. I.
45 V 1935 , č. 61 ze 13. 3., s. 2, dle Deutsche Landpost.
46 V l931 , č.82z5.4. , s. I.
47 Na diplomatickém poli šlo především o aktivitu ministra Edvarda Beneše. Srov. V 1931 , č . 118
z 20. 5. , s. I.
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citlivost rozporu mezi zájmem národním, za který byla celní unie německými
politickými stranami v Československu považována, a stranickým. 48
Zdá se však, že přílišný, do stereotypu převedený ohled na domnělou jedinečnost vlastního stavu plodil demokratické deficity. Tisk českých agrárníků
uvítal zastavení činnosti DNSAP roku 1933 jako demokratický akt otevírající
prostor pro vliv Svazu, přitom však již od jarních měsíců roku 1935, v jakési
předzvěsti posunu stranického vedení doprava49 , začal na pozadí obdivu
k zemědělské politice v Německé říši vytvářet stereotyp nedoceněného zemědělského stavu. Propagandistické akce nacistické ideologie- vydávání čest
ných odznaků starým selským rodům či celostátní, respektive celonárodní
pompézní slavnosti díkůvzdání za úrodu (naše dožínky) 50 apod.- inspirovaly
k nápodobě nebo alespoň k obdivu, ke kladným linkám ve stále ještě neujasněném plánu proměnlivého obrazu německého nacismu. Zůstává přitom otázkou, jak tato obdivná propagace Říše svou podstatou i tím, kdo za ní stál,
zapůsobila na "aktivisty".
Termínu "aktivisté" jsem užila záměrně. Až rok 1935, respektive přesvěd
čivé vítězství Sudetoněmecké strany v květnových parlamentních volbách,
přiměl agrární tisk k programovému zpravodajství o konstruktivních snahách
dalších dvou vládních německých stran- Německé křesťanskosociální strany
lidové a Německé sociálně demokratické strany dělnické - a jejich ministrů
formovat politický život ohroženého státu.5 1 Do března 1938 můžeme tak na
stránkách periodik sledovat krystalizaci, či spíše její zárodky, stereotypu
německého "aktivismu" a jeho vrcholných představitelů , zárodky, které
V 1931 , č . 93 z 19. 4., s. 3. - K tomu viz i V 1931, č. 97 z 24. 4., s. l. Viz také J César 8. Cerný, Politika německých buržoazních stran, s. 87, 88, 89, 90, 91 (postoj německých agrární ků) , s. 92 (postoj německých sociálních demokratů) , s. 93, 94 (postoj německých opozičních
stran).
49 P. Bělina - J Pokorný (edd.) , Dějiny zemí Koruny české l l. Od nástupu osvícenství po naši
dobu , Praha 1992, s. 185.
50 "Tam se raduje celý národ, že úroda byla dobře sklizena, že bude postaráno o potraviny pro
každého, tam se scházejí všecky vrstvy občanstva, aby manifestovaly pro jednotu národa, tam se
vyzdvihuje význam zemědě l ského stavu . .. ," napsal o říšskoněmeckých dožínkách v roce 1935
V. Řehoř, viz V 1935, č . 276 z 27. 11 ., s. 1. - K výzvě k nápodobě staletých gruntů , jimž po vzoru
říšských Němců udíleli čeští Němci v pohraničí cejchy, srov. C. Ježek, Udrželi jste svůj grunt
aspoň 100 roků?, V 1936, č 220 z 20. 9. Ve dnech 9.- 1O. září 1937 proběhly dožínkové slavnosti
v režii SdP v Litoměřicích . J César - B. Cerný, Politika německých buržoazních stran, s. 399.
51 Již v červenci 1935 informoval Venkov o spolupráci české a německé katolické mládeže, viz
V 1935, č . 174 z 28. 7., s. 4, v listopadu téhož roku o výzvě k německé loajalitě z úst E. Zajicka,
viz V 1935, č. 277 z 28. ll., s. 4, v prosinci 1936 pak o hodnocení českého agrárníka A. Švehly
Karlem Hilgenreinerem, křesťanskosociálním senátorem, rektorem pražské německé univerzity,
viz V 1936, č . 301 z 29. 12. , s. 1.
48
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dostávaly konkrétnější podobu v ohlasech na únor 1937, na iniciativu "akticílenou k národnostnímu vyrovnání. 52
Zprvu- v letech 1935, 1936 a na počátku roku 1937 - šlo o obraz, v němž
převládal motiv společensky významné nebo přesněji řečeno respektované
Strany německých zemědělců jako reprezentanta nejdůležitějšího činitele při
vytváření klidného národnostního soužití 54, i přesto, že měla malou možnost
ovlivnit výsledek parlamentního jednání (šlo o jednu z nejslabších parlamentních frakcí). 53 Ještě v prosinci 1936 psal agrární tisk o požadavcích artikulovaných vůdčími představiteli dalších dvou německých stran "aktivistů" - ne-zemědělců- jako o přemrštěných. Schi.itzova idea Československa jako domu
obydleného několika nájemníky a spravovaného přitom spolumajiteli byla
zamítnuta pro svou nepřijatelnost. 55 Obdobně dopadl i tehdejší Jakschův požadavek revize ústavy. 56 Po přijetí dohody o národnostním vyrovnání však
v portrétu všech "aktivistů" převládl vysoce hodnocený rys loajality k státu,
osvědčovaný v agilní práci doma i za hranicemi . Skutečnost, že aktivisté
"zahájili (únorová) jednání (roku 1937) s tím, že Němci jsou státním národem", jejich kladný portrét v době ohrožení republiky již nenarušila. 57
Stále větší prostor dostávaly v agrárním tisku také informace o společných
česko-německých politicko-kulturních, politicko-jazykových a dalších aktivitách58, jejichž ideový základ dovolil formulovat na prvý pohled absurdní
vistů"

52 V dubnu 1937 přinesl Venkov hodnocení práce E. Zajicka, ministra bez portfeje, vůdce Ně
lidové strany, viz V 1937, č. 100 z 28. 4., s. 4; č . lOl z 29. 4., s. 4.
ve stejné době informoval tisk o kladném přijetí 18. února německou křesťanskosociá l
ní stranou, viz V 1937, č . 110 z I I. 5., s. 5, právě tak jako německými železničními úředníky, viz
V 1937, č. 121 z25. 5., s. 10. Krystalizující portrét ke státu loajálnich Němců - novoaktivistů pak
vrcholil v činnosti německého sociálního demokrata Wenzla Jaksche, v roce 1937 cestujícího do
Anglie, viz V 1937, č. 50 z 27. 2., s. 4, v březnu 1937 organizátora a hlavního řečníka velkého
tábora lidu v Ústí nad Labem, viz V 1937, č. 37 z 18. 3., s. 4. K Jakschově cestě do Londýna viz
M. K. Bachsteín, Wenzel Jaksch, Mtinchen - Wien 1974, s. 127.
53 V 1936, č . 6 z 8. 1., s. 3, informace o sjezdu BdL.
54 Viz zejména V 1935, č . 300 z 25. 12., s. 5, dle Deutsche Landpost.
55 V 1937, č . 2 z 2. 1., s. 1, dle vánoční ankety Prager Tagb latt.
56 Tamtéž, s. 4.
57 v 1937, č . 24 z 28. 1., s. I.
58 Z politicko-kultumich aktivit zaznamenal Venkov např. představení Prodané nevěsty v pražském německém divadle, viz V 1933, č . 296 z 19. 12., s. 7, první německou oslavu prezidentových narozenin v Chebu v roce 1934, viz V 1934, č . 46 z 24. 2., s. 4, společnou česko-n ěmeckou
slavnost 28. října 1934 v Aši, viz V 1934, č. 252 z 27. I 0., s. 4, přípravné práce ke vzniku Klubu
českých a německých divadelníků v Praze, viz V 1935, č. 290 z 13. 12., s. 5, činnost Spolku
českoněmeckých umělců "Prager Secession", viz V 1935, č. 291 ze 14. 12., s. 5, představení
Mozartovy Kouzelné flétny v roce 1936 v pražském německém divadle za účasti E. Beneše, viz
V 1936, č . ll ze 14. 1. , s. 2. Dále upozornil na německou slavnost ke 175. výročí narození
mecké

křesťanskosociální

Přibližně
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vrcholné a dosud nepřekonané fázi
byly citovány proslovy německých
ministrů , zejména Erwina Zajicka (Zajíčka), vyzdvihující Kroftovu ideu
sudetských Němců jako mostu - spojnice mezi německým, slovanským 60
a v Zajickově přídatku také balkánským pilířem 61 , a právě tak- z hlediska středo
evropského vývoje- význam výchovy sudetských Němců ke státnímu vědomí.
V rozmezí března až září roku 1938 pak obraz německých politiků a jedinců z řad občanů s konstruktivním pohledem na budoucnost státu pokračoval
zoufalými pokusy tisku o zaznamenání sebemenšího projevu loajality čes
kých Němců k Československé republice.62
tezi o druhé

polovině třicátých let jako
sblížení. 59 Podrobně

česko-německého

č . 265 z 10. ll. , s. 9, na Mozartův festival v Praze v roce
1937, viz V 1937, č. 212 z 9. 9., s. 7; č. 255 ze 3. 10., s. 4, a na 50. výročí vzniku pražského
německého divadla, viz V 1938, č . 3 z 5. 1., s. 7; č. 4 ze 6. 1., s. 7). - Naopak s odsudkem,
vyvolaným úzkostlivě korektním vztahem k Německé říši, se setkala výstava protifašistických
karikatur v Mánesu v letech 1934 a 1937, viz V 1937, č. 243 z 15. 10., s. 4. Česko-německé
politicko-kultumí aktivity byly přitom prosazovány jako zjevná protiváha k nacistické kulturní
politice, která se, podle Ivana Pfaffa, stala po drtivém vítězství SdP v parlamentních volbách
v květnu 1935 důlež i tým nástrojem k šíření faš istické ideologie v pohraničí. K jejím zdrojům,
konkrétním projevům a významu srov./. Pfa.!J, Kulturní politika Sudetoněmecké strany v českém
pohraničí 1935- 1938, Dějiny a současnost 19, 1997, č. 5, s. 19- 22. - K politicko-jazykovým
aktivitám např. V 1933, č. 172 z 26. 7., s. 4.
59 B. Soukupová, Pražská společnost středních vrstev v letech 1930- 1938. K perspektivám mezietnického soužití na území jednoho státu, in: Město a jeho kultura. Lidé města 6, Praha 1994,
s. 75. - Vrcholem česko-německého sblížení bylo ustavení spolku Čech a Němec s pasivně bilingvními členy (roku 1936), V 1936, č. 221 z 22. 9., s. 3.
60 K. Krofta, Němci v československém státě. Československá spo l ečnost pro studium národnostních otázek v Praze, sv. 8, Praha 1937, s. 24.
61
Ministr Zajíček o úloze sudetských Němců, schůze ve Vranově, V 1938, č. 44 z 22. 2. , s. 4,;
Min. Zajíček v Českých B udějovicích, V 1938, č. 61 ze 13 . 3. - Dále viz Zajickův rozhlasový
projev z roku 1936, v němž varoval německou mládež před falešnou romantikou poskytovanou
henleinovským hnutím, viz V 1936, č . 164 ze 16. 7., s. 3, a jeho pochvalný proslov o vládní
školské a sociální péči v Karlových Varech v témže roce, viz V 1936, č. 292 ze 6. 10. , s. 4. Obdobně byl vyzdvihnut také projev Wenzla Jaksche s názvem Co pojí Čechy a Němce v říšsko
německém rozhlase 26. 3. 1936, viz V 1936, č . 74 z 27 . 3., s. 3.
62 Např. již v únoru 1938 zaznamenal Venkov b l ahopřejnou depeši Německého domu lidové
osvěty "Urania" v Praze premiéru Milanu Hodžovi, viz V 1938, č . 26 z I. 2., s. 5, v březnu
společný postup Čechů a Němců v advokátní komoře v Opavě , viz V 1938, č. 66 z 19. 3., s. 4,
odmítnutí Svazu německých katolických žen sloučit se s SdP, viz V 1938, č. 93 z 21. 4., s. 3,
příspěvky Němců v Semitech v Podkrkonoší na obranu republiky, V 1938, č. 160 z 10. 7., s. 4,
a V 1938, č . 177 ze 30. 7., s. 4, přij etí dětí německé národnosti z pohraničí v Brně , viz V 1938,
č . 200 z 26. 8., s. 4. - Zároveň přetiskovala periodika výzvy československých politiků k česko
německé spolupráci, viz výzvu Kamila Krofty, V 1938, č . 81 ze 6. 4., s. I. "Hledejme oboustranně,
co nás spojuje," apeloval Venkov, viz Dohodnout se - či isolovat?, V 1938, č. 79 ze 3. 4., s. 3. Dále viz Projev presidenta republiky dr. E. Beneše, V 1938, č. 214 z ll. 9 ., s. 1- 2.

F. Schillera v roce 1934, viz V 1934,
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Ve druhém obrazu českých Němců, v obrazu tzv. hakenkrajclerů , od jara
1932 v tisku synonymně nazývaných hitlerovci, mísila žurnalistika do značné
míry věrně, i když selektivně zaznamenávanou skutečnost se snahou vnést do
čtenářského povědomí zjednodušenou figuru Němce-nepřítele. Portrét hakenkrajclerů v podstatě zahrnoval jen několik základních motivů: motiv státních
zásahů proti jejich aktivitám 6 3, činům, které si v červenci a říjnu 1933 vynutily přijetí vládních opatření na obranu republiky, motiv nebezpečného nárůstu
počtu přívrženců myšlenky německé nacionální hegemonie 64 , motiv štvaní,
projevů nenávisti vůči Čechům 65 , motiv výtržnictví rušícího jednání jiných
politických stran, motiv rvaček s českými a německými sociálními demokraty 66
63 Např .

V 1932, č . 63 ze 13 . 3., s. 2 (zatýkání tzv. hakenkrajclerských s tudentů v severních
Čechách) ; V 1932, č. 67 z 18. 3., s. 3; V 1932, č . 71 z 23. 3., s. 3; V 1932, č. 79 ze 2. 4., s. 3;

V 1932, č . 104 z I. 5., s. 5; V 1932, č . 114 z 13 . 5. (konfiskace novin v Ústí nad Labem); V 1932,
124 z 26. 3., s. 4; V 1933, č. 95 z 22. 4., s. 3 (zastavení národn ě socialistického listu Der Tag
v Duchcově) ; V 1933 , č . 138 ze 14. 6., s. 5 (proces s "hakenkrajclery" z Aše); V 1933 , č. 193
z 19. 8., s. 4 (brněnský proces); V 1933, č . 246 z 20. 10., s. 5 (rozpuštění německých národně
socialistických spolků v Ústí nad Labem); V 1933 , č. 300 z 23. 12. , s. 5 (proces s německými
národními socialisty v Moravské Třebové); V 1934, č. 3 z 5. 1., s. 4; V 1934, č. 5 ze 7. 1. , s. 5
(domovní prohlídky u německých národních socialistů); V 1934, č. 48 z 27. 2. (odsouzení němec
kých národních socia li stů v Opavě) ; V 1934, č. 112 z 15. 5., s. 5 (zákaz tzv. Henleinovy schůze,
henleinovského časopi s u v Prostějově) ; V 1935, č . 239 z 12. I 0., s. 4 (zákaz Henleinova Dne
otčiny v Jablonci nad Nisou); V 1935, č. 6 z 8. 1., s. 4 (zastavení činnosti německých hasičských
s polků na Hlučínsku); V 1935, č. 198 z 25. 8., s. 4 (zákaz tzv. Henleinových pochodů v Mostě)
atd.- Největší pozornost vzbudil proces se č l eny spolku Volkssport, zakázaného v roce 1932, viz
V 1932, č. 183 ze 4. 8., s. 2; č. 187 z 9. 8., s. I; V 1933, č . 236 z 8. I 0., s. 3. O zrn lněný proces se
zajímal také A. Hitler. Viz J. César- B. Černý, Politika německých buržoazních stran, s. 170
a 171. - Dále tisk vzrušil zákaz DNSAP a DNP v říjnu 1933, viz V 1933, č. 233 z 5. JO. , s. I;
č. 240 ze 13. 10., s. 4.
64 Viz např. Německé hasičstvo do vleku hakenkrajclerů? , V 1932, č . 85 z 9. 4., s. 3,; dále
V 1932, č . 165 ze 14. 7., s. 4 (národní socialismus v řadách členů německé křesťanskosociální
strany); V 1934, č. 41 z 18. 2., s. 4 (nárůst ideologie v řadách německých hasičů ve Vrchlabí);
V 1935, č . 59 z I O. 3., s. 5 (příklon německého dělnictva k SdP); V 1935, č. 78 ze 2. 4., s. 4
(přiklon vedení německé křesťanskosociální strany a opozice BdL na Stříbrsku k Henleinovi);
V 1935, č. I 08 z 9. 5., s. 5 (nárůst voličů SdP ve Frýdku). K tomuto problému srov. zejména
J. Kořalka, Jak se stal německý lid kořistí fašismu (K otázce rozšíření fašistického hnutí v pohraničních oblastech Československa), Český časopis historický 3, 1955, zvláště s. 65, 70, 71, 72,
74,77 ad.
65 Např. V 1932, č . 165 ze 14. 7., s. 4; V 1934, č. 120 z 25. 5. , s. 6 (motiv zlomení lipky na
Hlučínsku), atd. Tento tlak byl dočasně zmírněn v roce 1933, v souvislosti s obrannými opatření
mi vlády, viz V 1933, č. 234 ze 6. 10., s. l ; č. 235 ze 7. 10. , s. 5.
66 Viz např . V 1931, č. I 05 z 5. 5., s. 4 (schůze českých a německých sociálních demokratů
v Tep li cíc h- Šanově); V 1932, č . 264 z 9. ll., s. 4, Výtržnosti brněnských hitlerovců (srážka se
sociálními demokraty); V 1935, č. 98 z 26. 4., s. 5 (srážka se socialisty na předvolební schůzi
SHF).
č.
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a motiv tzv. hakenkrajclerských (později henleinovských) slavností kopírujících říšskoněmecké nacistické festivity.67
Hlubšímu pohledu, zejména výkladu vnitřních okolností umožňujících vzestup hakenkrajclerů , hitlerovců, pozdějších henleinovců, zůstal portrét uzavřen. Novináři se spokojili s motivem Němců, ale i Čechů zavlečených do
tzv. hitlerovských organizací pod pohrůžkou nemožnosti nabytí či ztráty zaměstnání68, s motivem zmanipulovaných zájmových spolků a mládeže. 69 Před
stavu zfanatizovaného německého dorostu vyostřoval tisk za použití vůdčího
českého stereotypu o Němcích - obrazu nevděčných Němců . Poukazoval na
existenční zabezpečení mladých lidí v rodinách československých státních
úředníků 7 0 , aniž si připustil otázku sociálních perspektiv nastupující generace
nebo problém jejich přirozených ambicí uvízlých v pomalém procesu generační výměny. Tíživější dopad hospodářské krize v pohraničí 71 , německou
nacionálně zaměřenou politickou propagandou používaný ke kritice vlády 72 ,
nedával tisk do souvislosti s politickou radikalizací této oblasti. Dobové ně
mecké výtky hospodářské politice státu odbýval za použití českého autostereotypu o české štědrosti vůči německé menšině : "Zněmčeným krajům dostává
se mnohdy více než krajům českým" (Venkov 1938).73
V lednu 1933 zaznamenal tisk první veřejný symbolický manifestační projev Německé nacionálně socialistické strany dělnické vyjadřující podporu
A. Hitlerovi.74 V letech 1933- 1935 hodnotili novináři německé nacistické hnutí
- od jara 1934 stále častěji označované podle vůdčího představitele jako henleinovské - jako hnutí lidové, hlásící se k principu souvztažnosti Němců, avšak
proklamující loajalitu ke státu, a tedy relativně rozumně orientované. 75
Takto byly pojaty již oslavy slunovratu v Karlových Varech v roce 193 1, viz V 1931 , č. 147
z 24. 6. , s. I, no č ní pochody, např. v roce 1933 , na Děčínsku , viz V 1933, č . 198 z 25. 8., s. 4, ad .
6S Viz zejména V 1932, č. 103 ze 30. 4 ., s. 3 (stav ve Vítkovických železárnách); V 1935 , č. 114
ze 16. 5., s. 3 (p oměry v závodech Živnostenské banky v Čes ké Lípě) .
69 Zejména V 1933 , č . I 08 z 9. 5., s. 4; V 1934, č. 44 z 22. 2., V 1934, č . 248 z 23 . I 0. , s. I .
70 V 1932, č . 63 ze 13 . 3., s. 2.
71 Srov. zejména J. Kořa lka , Jak se stal n ěmecký lid, s. 58, 59.
72
Například 12. S. 1937 u spořádala SdP výstavu nesenou v tomto duchu, viz V 1937, č . 11 2 ze
13 . 5., s. 4 .
73 V 1938, č. 82 ze 7. 4., s. 4. - Naopak SdP uspořádala v pohraničí sbírku Sudetendeutscbe
Volkshilfe, po vzoru říšskonacistick é Winterbilfe.J. Kořalka , Jak se stal n ěmecký lid, s. 70. - Její
protiváhou se stala ne tak úspěšná akce Republikánské strany zemědě lského a malorolnického
lidu Chl éb d ětem , podpořená F. Spinou, viz V 1934, č. 283 ze 2. 12., s. S.
74 J. Koutek, Nacistická pátá kolona v ČSR, Praha 1962, s. 57, uvádí , že první zji štěnou cestu do
Německé ří še podnikl K . Henlein a jeho nejbli žší spolupracovníci 30. 6. 1934. - Podle J. Césara
- B. Černéh o, Politika n ěm eckých buržoazních stran, s. 198, byl Henlein přijat A. Hitlerem již
v l étě 1933 v rámci turnerských slavností ve Stuttgartu.
67
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Od května 1935, těsně po výrazném volebním vítězství Sudetoněmecké
strany, ukazoval tisk nejen antiparlamentární podstatu hnutí prodchnutého
idejemi německého hegemonismu, ale navíc zpřesnil vyhraňující se obraz
henleinovců o narůstající projevy štvavého radikalismu, bezohledné tendenč
nosti a demagogičnosti. 76 Tehdy tisk také charakterizoval henleinovce, kteří
překotně usilovali o přímé napojení na Hitlerovu stranu, jako hnutí rozvrátivší nadějné výsledky česko-německého dialogu.77 Odtud bral své zdroje obraz
henleinovců v Hitlerově stínu, v podstatě předznamenávající přeměnu SdP
v Hitlerovu filiálku na podzim 193 7. Agrární tisk nezmátly ani vnějškové projevy loajality ke státu na prvních sudetoněmeckých shromážděních (přítom
nost státních vlajek, čeština z úst pořadatelů, ukázněné chování účastníků). 78
Z radikálních odmítnutí německého nacionalismu vyrůstal také veskrze
temný portrét německy hovořících, cítících a jednajících Židů. Tento obraz,
respektive tato protiněmecká argumentace byly pozorně upravovány podle
politické situace v Československé republice a- stále zřetelněji- v Německé
říši . Tito Židé, bezesporu i pod vlivem ctižádostivého českožidovského hnutí
posíleného ve svých ambicích děním v nacistickém Německu i přílivem židovské politické emigrace, byli stereotypně hodnoceni jako tzv. kmenovými
Němci tupená, odstrkovaná nebo přinejmenším trpěná skupina, přitom však
horlivá v německých nacionalistických, protičesky zaměřených projevech.
Hanlivá zástupná označení "volební a sčítací Němci", "hlasovací materiál" či
"politický Kannonenfutter" dostatečně vypovídala o české deklaraci němec
ko-židovského vztahu, zástupně pak o české představě zneužitelnosti Židů. 79

Loajalitu ke státu deklarovala SdP i ve svém programu. P. Pražák, Přehled a program politických stran v Československu, s. 86. - K. Henlein byl agrárním Venkovem hodnocen jako člověk
s fašistickým myšlenkovým světem, viz V 1933, č. 242 z 15. I 0., s. 5, který v roce 1933 "u dobře
organisovaných německých stran nepochodil", viz V !933, č. 266 ze 14. ll., s. 2, jako osoba
strhující na sebe velkou pozornost, viz V 1935, č. 53 ze 3. 3., s. 5, jako chorobně velikášský
objevitel a tlumočník poměrů v Československu v Německé říši, viz V !935, č. 123 z 25 . 5., s. 3,
od roku 1936 jako radikalizující se politik, viz V 1936, č. 48 z 26. 2., s. l, atd ..
76 Obdobně charakterizoval činnost Henleina a SdP např. P. Kriiger, Das europiiische Staatensystem und die deutsche Politik gegeniiber die Tschechoslowakei in den 30er Jahren, in: K. Bos/
(ed..), Gleichgewicht - Revisi on - Restauration. Die Aussenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortevertriige, Miinchen - Wien 1976, zv láště
s. 252.
77 Zejména viz V 1935 , č. 200 z 28. 8., s. 4. - V roce 1936 napsal Venkov 1936, č. 47 z 25. 5.,
s. l, o henleinovcích, že "myslí Berlínem".
78 Napří.klad při tzv. Severočeském dnu SdP v Boru u České Lípy, viz V !935, č. 205 ze 3. 9., s. 3.
79 O německých Židech, V 1930, č. 129 z l. 6., s. 2; V 1930, č. 13 7 z 12. 6., s. 4; V !930, č. !51
z 28. 6., s. 4.
75
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"Práskaný ... pokorně lísá se ke svému trýzniteli" 80 , "od rasových Němců
dostane se pražským Židům ... jen kopanců" 8 1, rozšiřoval české mínění
o Židech- nepoučitelných patolízalech- Venkov. Současně je vinil z nevděč
nosti k Čechům za azyl, který jim byl poskytnut v minulosti po vyhnání
z Německa v nábožensky a rasově (!) tolerantních Čechách. Stereotyp nevděčnosti posílil pak v souvislosti se zahájením "protižidovské akce" v Ně 
mecku (březen 1933): "Němečtí Židé v Německu a hitlerovci na ostří nože,
u nás se s nimi bratří - proti nám." 82 Český káravě zdvižený prst byl určen
židovským rodičům volícim německé školy 83, židovským firmám korespondujícím německy 84, pražským Židům hovořícím na veřejnosti německy. 85 Od
roku 1933 však český tisk se zjevným zadostiučiněním zaznamenával stále
častější projevy loajality k Československé republice, a to i mezi tzv. němec
kými Židy v Tel Avivu (1933). 86 Rozdvojení obrazu, právě tak jako upravení
dosud rozkolísané terminologie (výrazy "pražští ghettoví Němci", "němečtí
Židé", "Němci mojžíšovského vyznání", "pražští Židé", "Židé na Moravě"
atd. byly nahrazeny označením Židovstvo, Židé), svědčí o nerasovém základu českého mínění o Židech. Tuto tezi dotvrzuje i skutečnost, že informace

v

1931 , č. 22 z 25 . 1., s. 4.
V 1933, č . 4 z 5. 1., s. 4. - Venkov 1931, č. 30 ze 4. 2., s. 4, psal, že tzv. kmenoví Němci
uznávají Židy pouze pro peníze.
82 V 1933, č . 63 z 15. 3., s. 4. - K proněmecké horlivosti Židů srov. i V 1931, č . 30 ze 4. 2., s. 4,
kde byli Židé označení jako "Němci mojžíšského vyznání", tzn . byli vnímáni jako Němci se
specifickým náboženstvím, nikoli ve své etnické jsoucnosti. Pražské němectví je udržováno Židy,
potvrzuje říšský Němec. Dle Deutsche Allg.(emeine) Ztg.(eitung), R. Bahr, V 1933, č . 4 z 5.1.,
s. 4. Také podle statistika A. Boháče, Národnost při druhém sčítání lidu, Statistický obzor 12,
1931, č . 3-4, s. 121, byla "velká část" pražských Židů "národně orientována německy". - Venkov
1933, č . 75 z 29. 3., s. 2, informoval o zahájení tzv. protižidovské akce v Německu. - Srov.
zejména U. Adam, Die Judenpolitik des Dritten Reiches 1933- 1942, in: G. B. Ginzel (ed.) , Antisemitismus. Erscheinungsformen der Judenfeinschaft gestem und heute. Erscheinungsformen der
Judenfeinschaft gestem und heute, Verlag Wissenschaft und Politik 1991, zv l áště s. 195 , 196
(opatření proti Židům v Německé říši v březnových týdnech roku 1933).
83 V 1934, č. 33 z 9. 2., s. 2, výtka Židům na Moravě; V 1936, č . ! 59 z I O. 7 ., s. 5.
84 V 1933, č. 242 z 15. I 0., s. 5, židovské firmy z Liberce a Trutnova.
85 S poukazem na to, "co jejich souvěrcům stalo se v Německu", viz V 1934, č. 70 ze 4. 3., s. 3.
86 V 1933 , č. 169 z 22. 7., s. 4. - Dále psal Venkov o počešťování německých jmen, viz V 1933,
č. 193 z 19. 8., s. 4. - Možnost změny stereotypu Žida se objevila v březnu 1933, kdy Venkov se
zadostiučiněním komentoval volbu české kandidátky většinou chebských Židů, viz V 1933, č . 77
z 31. 3. , s. 4. V dubnu I 033 informoval Venkov o schůzi mladé generace Židů v Plodinové burze,
kde tato generace požadovala urych lení asimilace Židů s českou národností, viz Ohlas událostí
v Německu , V 1933, č. I 00 z 28. 4., s. 4. V září téhož roku se objevi la zpráva o zavedení kurzů
češtiny pro Židy v Moravské Ostravě, viz V 1933, č. 221 z 21. 9 ., s. 4.

80
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o rozestavění žlutých laviček pro Židy na veřejných prostranstvích v Němec
ku87 (září 193 7) zastavily český proud záporných charakteristik německy mluvících Židů .
Závěrem

Sledování stereotypu českého Němce v periodikách českých agrárníků, do
jisté míry nabourávající mýtus demokratického charakteru českého tisku první
republiky, dovolilo formulovat dvě základní teze:
1. Podřízenost zájmu (zde stranickému) může posloužit záštitě dobově pozitivních hnutí, tendencí ve společnosti. Na druhé straně však zájmovost (stranickost) znamená potenciální vytváření sebeklamu o skutečném vlastním
dosahu společenského vlivu a omezení při otevírání se vněstranickému demokratickému proudění. Vyrovnaný mezietnický dialog zprostředkuje tedy
spíše tisk, který se bude snažit vyvázat se z české tradice stranicky vedené
žurnalistiky.
2. V etnickém stereotypu dostává žurnalistika schopnost nejen zachytit
náznaky budoucího vývoje, ale do určité míry mu i napomoci. Toto zjištění
zakládá výzvu, ovšemže snadno zneužitelnou - vzhledem k vzájemnosti poměru žurnalistika - společnost, nejen ke studiu tisku, ale i k vyvolávání tlaků
na jeho podřízenost skutečným společenským potřebám.

87

V 1937, č . 220 z 18. 6. , s. 6. - K dalším omezením občanských a lidských práv Ž i dů v Němec 
ké říši srov. Dvojí občané v bývalém Německu , V 1938, č. 62 z 15. 3., s. 4.; Židovští lékaři sm ějí
v N ě rnec ku ošetřovat j en Židy, V 1938, č . 182 z 5. 8., s. 2.
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VoJTĚCH

ŠusTEK

PFITZNEROVY MONATSBERICHTE O ŽIVOTĚ
PROTEKTORÁTNÍPRAHY

Dne 6. září 1945 v půl šesté večer se na prostranství naproti budově trestního
soudu shromáždilo několik tisíc Pražanů. Přišli, aby se pobavili zhlédnutím
popravy profesora Němeké univerzity a v letech okupace náměstka primátora
Josefa Pfitznera- muže, který pro ně ztělesňoval nacistickou zvůli.
Kdo byl Josef Pfitzner? Skutečný válečný zločinec, nebo pouhý symbol
němectví v českých zemích, tj . oběť zástupná?
Josef Pfitzner se narodil ve slezské vesnici Petrovice u Krnova v rodině
ševce. Po absolvování gymnázia v Opavě začal studovat historii na Německé
univerzitě v Praze. Nedlouho po ukončení studia se habilitoval a po necelém
roce, ve věku třiceti let, se stal profesorem na tamější katedře východoevropských dějin. 1
Mladý a sebevědomý profesor Pfitzner na sebe poutal pozornost nejen svou
vysokou odbornou erudicí. Hovořil plynně česky a již během studia začal
navštěvovat semináře profesora Pekaře. Ten si mladého sudetského Němce
velmi oblíbil a zajímal se o jeho odbornou práci i po jeho profesuře. Josef
Pfitzner byl jediným sudetoněmeckým historikem, jehož meziválečné odborné publikace byly recenzovány na stránkách Pekařova prestižního Českého
časopisu historického. Pekař zde nazýval Pfitznera česko - německým historikem, vysoce oceňoval jeho monografické publikace a "výroční přehledy české
práce dějezpytné", uveřejňované Pfitznerem v Ostmitteldeutsche Biicherei
v Augsburgu. Pfitznerova spolupráce s jeho českými kolegy neunikala ani
prezidentovi Masarykovi, který v něm viděl sudetoněmeckého historika, jenž
přispívá ke společnému česko-německému historickému povědomU
1 Srov. A. Míšková - V Šustek, Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939- 1945. Svazek I., Praha 2000, s. 8.
2 Srov. A. Míšková - V. Šustek, Josef Pfitzner, s. 9.
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Ve stejné době, kdy Pfitzner spolupracoval s Čechy, vstoupil v roce 1935
do Henleinovy Sudetoněmecké strany. Pravděpodobně ho k tomu přiměl skvělý
volební úspěch této strany. Profesor Pfitzner tehdy nabídl své služby Konrádu
Henleinovi, v němž spatřoval "legitimátora sjednocení myšlenky sudetoně
meckého národního společenství." Po předběžných rozhovorech s karlovarským knihkupcem a ředitelem nakladatelství SdP Karlem Hermannem Frankem začal pracovat na knize Sudetendeutsche Einheitsbewegung. Není pochyb,
že tuto knihu psal s myšlenkou na politickou kariéru v Henleinově straně .
O tom vypovídá i věnování knihy Konradu Henleinovi "vůdci sudetských Něm
ců, jako výraz věrnosti." 3 Jak napsal Pfitzner v této knize, za svůj prvořadý
úkol sudetoněmeckého historika považoval boření všech mýtů , jimiž jsou
dějiny sudetských Němců opředeny.
Pfitznerovo zaujetí místa "Henleinova dvorního historika" bylo nepochybně začátkem jeho rozchodu s českými kolegy a zároveň i loučení se s seriózní
vědeckou prací. O tom svědčí i fakt, že česká odborná veřejnost z ČČH tuto
knihu již ignorovala. Definitivní roztržka s Čechy vypukla, když se Pfitzner
odhodlal využít pro propagandu politiky SdP svoji soukromou korespondenci
s Josefem Pekařem a dne 23. ledna 1937 otiskl v novinách SdP Die Zeit dva
dopisy zaslanému mu dříve Pekařem. Pfitzner záludně zneužil skutečnosti
v odborné veřejnosti již tehdy obecně známé, že profesora Pekaře nedlouho
před smrtí v důsledku těžké nemoci opouštěly duševní síly. V důsledku toho
dokonce projevoval určitý obdiv ke vzrůstající moci Hitlerova Německa a propadal i různým chimérám o žida-zednářských spiknutích. Proto Pfitznerův
hyenismus české historiky velice rozhněval. 4
Rozchod s českými kolegy Josefa Pfitznera již asi netrápil, stejně tou dobou zcela degradoval svoji odbornou erudici na služku nacistické ideologie.
V Evropě nastal mocenský vzestup Německa a Pfitznerovi se nabízela možnost obohatit vědeckou kariéru kariérou politickou. Naplno se oddal drobné
politické práci, nenechával si ujít jedinou příležitost mluvit na jakékoli schůzi
sudetských Němců . V březnu 1938 dokonce vyjednával s významným sudetoněmeckým sociálním demokratem Wenzlem Jakschem o vytvoření "jednotné
sudetoněmecké fronty", tj. připojení sociálních demokratů k SdP.5
Přes veškerou snahu získal první politickou funkci až v září 1938, kdy byl
zvolen jako jediný zastupitel za SdP do pražského zastupitelstva. Hvězda jeho
politické kariéry však vyšla za půl roku, když dne 15. března 1939 přivítal na
3

4
5

Srov. tamtéž, s. l O.
Srov. tamtéž, s. ll .
Srov. tamtéž, s. 39-46.
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Pražském hradě Adolfa Hitlera, jako"Vůdce a zachránce sudetských Němců". 6
Po okupaci "Resttschechei" se nacisté rozhodli pro taktiku předstírání autonomního postavení českých zemí v rámci říše. To byl jeden z důvodů, proč
ponechali ve funkci dosavadního českého primátora Otakara Klapku. Německé
zájmy a dohled nad českým primátorem měl na magistrátu zajišťovat "v livný
muž v pozadí" JosefPfitzner. Ten byl již 16. března 1939 jmenován náměst
kem primátora (Primator-stellvertreter). Novopečenému náměstkovi Pfitznerovi bylo přiznáno právo být informován o veškerém dění na magistrátu a právo
spolupodpisu ve všech záležitostech, o nichž rozhodoval primátor.
Profesor Pfitzner se s vervou chopil svého nového úkolu a brzy se stal iniciativním protagonistou germanizace veřejného, kulrurního a hospodářského
života okupované Prahy. O jeho činnosti vypovídají desítky dopisů a situač
ních zpráv, které zasílal vyššímu veliteli SS a policie v protektorátu Karlu
Hermannu Frankovi.
Pravděpodobně již v březnu 1939, když se náměstek Pfitzner ujímal svého
úřadu, chápal, že k úspěšnému prosazování nacistických zájmů v Praze jsou
nezbytné tyto kroky:
1. Neutralizovat českou opozici na magistrátu do doby, kdy Němci budou
moci Čechy ve správě Prahy zcela nahradit.
2. Změnit dosavadní, relativně demokratický systém správy Prahy, který
poskytoval určitý prostor pro hájení českých národních zájmů.
3. V úřadování magistrátu postupně nahradit češtinu němčinou.
4. Docílit ideologické, kulturní a hospodářské nadvlády pražských Němců
nad Čechy.
Věděl, kdo je Otakar Klapka i jeho spolupracovníci, a proto správně před
vídal, že tito muži jsou odhodláni bránit české pozice ve správě Prahy za
každou cenu. Není divu, že v prvních měsících okupace se Pfitzner zaměřil na
ostrakizování neloajálních českých úředníků, zejména Otakara Klapky. Zaměřil se na polosoukromé rozhovory s primátorem, snažil se zjišťovat politické
nálady a osobní vazby českých úředníků a tak mapovat politický terén. 7
Počátkem roku 1940 se JosefPfitzner odhodlal přistoupit k razantním útokům proti české opozici a vyvolal první konflikty s primátorem Klapkou.
Jako záminka mu posloužilo Klapkovo uctění hrobu Neznámého vojína a jeho
účast na smuteční slavnosti u příležitosti výročí úmrtí primátora Baxy. 8
V dopisech, jejichž kopie zasílal na vědomí Frankovi, vyčítal Klapkovi, že ho
6

Srov. tamtéž, s. 12.
Srov. tamtéž, s. 14.
Srov. tamtéž, s. 315- 317.
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o své účasti na těchto shromážděních předem neinformoval. Zároveň ho obviňoval , že se od režimu někdejší Československé republiky distancuje pouze
slovně, skutky však projevuje souhlas s ním a na magistrátu "trpí úředníky,
které lze z hlediska Velkoněmecké říše považovat za vlastizrádce a velezrádce".
Klapka mu rovněž písemně odpověděl, "že na každém místě ve veřejném
životě jednal podle zásad spravedlnosti a že od tohoto svého životního principu
nehodlá ustupovat". 9
Dalším jablkem sváru mezi Pfitznerem a Čechy bylo Pfitznerovo úsilí o ideologické podrobení českého obyvatelstva Prahy. Své aktuální ideologické náhledy formuloval ve spisku Tausendjahriges Prag. Tato kniha seznamovala
čtenáře s německým městem Prahou a dle přání Pfitznera se měla stát "vodítkem v procesu přeměn", tj . v germanizaci Prahy. V rámci tohoto "procesu
přeměn" začal Pfitzner přezkoumá vat veškerou propagační literaturu o Praze,
např. zabránil vydání studie Václava Vojtíška o Staroměstské radnici do doby,
než Vojtíšek uzná, "co zde Němci vykonali". Jeho pozornosti neunikly ani
snahy českých intelektuálů připomenout české veřejnosti výročí císaře Karla IV. Pfitzner je chápal jako snahu připomenout českému národu slavné období
jeho dějin. Upozorňoval Franka, že Češi si připomínáním epochy Karla IV.
vytvářejí "novou ideologii dějin" a snaží se otevřít si nové prameny své národní hrdosti, podobné těm, které "vyvěrají z Hankových padělků". 10 Mnohem
víc než nová česká ideologie dějin trápila náměstka Pfitznera skutečnost, že
ještě v první polovině roku 1940 měla Praha československý městský znak.
Vypracoval proto návrh nového znaku, který měl být vylepšen tzv. říšsko
německou orlicí s hákovým křížem a v souladu s jazykovými předpisy opatřen dvojjazyčným nápisem Prag die Mutter der Stadte - Praha matka měst.
Trnem v oku byly Pfitznerovi i četné pražské pomníky připomínající Českoslo
venskou republiku, české osobnosti nebo českou národní svébytnost. Již od podzimu 1939 se u Franka dožadoval svolení "zlomit Masarykův kult, pěstovaný na
radnici pod Klapkovou patronancí" odstraněním všech jeho bust a obrazů z radnice. Vyzýval Franka k likvidaci památníků Roosevelta, Denise, hrobu Neznámého vojína aj. 11
Snad nejdůležitějším krokem ke germanizaci Prahy bylo postupné nahrazování češtiny němčínou a postupné zvyšování počtu německých zaměstnan
ců magistrátu. Zde, stejně jako při všech dalších germanizačních opatřeních ,
narážel na odpor primátora Klapky a jeho spolupracovníků. V mnoha dopi-

9
10
ll

Srov. tamtéž, s. 319.
Srov. tamtéž, s. 362- 368.
Srov. tamtéž, s. 362- 368, 369.
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sech a situačních zprávách si Frankovi stěžoval na "hlavu českého právního
boje Klapku". Poukazoval na Klapkův doslovný a z hlediska nacistů samozřejmě absurdně uplatňovaný výklad norem, který výstižně nazýval ,Juristickou sophisterií". 12 Primátor Klapka a jeho spolupracovníci jednali s profesorem skutečně poněkud přezíravě. Jak si Pfitzner stěžuje v řadě svých dopisů
Frankovi, čeští magistrátní zaměstnanci s ním komunikovali výlučně česky
a ostatní německé magistrátní zaměstnance navíc nutili vyhotovovat i koncepty
vyřízení v češtině . Pfitznerovi bylo politickou službou magistrátu dokonce
zakazováno používat kulaté úřední razítko s nápisem "Primator-Stellvertreter
der Hauptstadt Prag", protože by to bylo v rozporu s platnými jazykovými
normami. 13
Nedostatek respektu k náměstkovi Pfitznerovi a k německé moci se projevoval i při prosazování poněmčování názvů pražských ulic. Klapkovi zde
chyběl prostor pro "právnické sophisterie", protože poněmčení názvů nařídil
úřad říšského protektora. Nicméně Klapka s realizací německých pokynů vů
bec nespěchal. Situace se vyhrotila natolik, že Frank začal Klapkovi vyhrožovat deportací do koncentračního tábora, pokud poněmčení názvů ulic nebude
provedeno včas. 14 Zdrcujících důkazů o Klapkově věrolomnosti se Pfitznerovi
dostalo během návštěvy Alfreda Rosenberga ve Staroměstské radnici v květ
nu 1940. Klapka ve svém uvítacím projevu požádal Rosenberga o znovuotevření českých vysokých škol. Není divu, že právem rozhořčený náměstek
Pfitzner "Klapkovu politicky nemožnou řeč zpřístupnil všem příslušným ně
meckým místům" a vyjádřil naději, že "tyto systematické útoky nezůstanou
z německé strany bez odpovědi." 15
Dne 9. července se Pfitzner konečně dočkal. Primátor Klapka byl zatčen na
základě výpovědí odbojářů, již dříve zatčených a gestapem mučených. Klapkovo zatčení umožnilo Pfitznerovi nahradit řadu vyšších českých úředníků
Němci. Náměstek Pfitzner nyní doufal, že konečně bude mít příležitost reformovat správu města Prahy, odstranit z ní "přežitky liberálně-demokratic
kých časů" a plně ji podřídit nacistickým zájmům. Jmenování Klapkova nástupce, Čecha Aloise Říhy bylo pro něho proto velikým zklamáním. 16
Pfitznerovo reformní úsilí našlo kladnou odezvu až po nástupu zastupujícíche říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy. Ze svých citů k "panu

12

13

14
15
16

Srov. Tiitigkeitsbericht vom I. Juni bis 26. Juni 1940, SÚA, fond 109-5-93.
Srov. A. Míšková - V Šustek, JosefPfitzner, s. 354- 360.
Srov. tamtéž, s. 4 17-421.
Srov. Tatigkeitsbericht vom I. Juni bis 26. Juni 1940, SÚA, fond 109-5-93.
Srov. A. Míšková- V Šustek, JosefPfitzner, s. 21.
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zastupujícímu říšskému protektorovi se Pfitzner vyznal v situační zprávě
z podzimu 1941: " ... koncem září nastala s příjezdem pana zastupujícího říš
ského protektora do Prahy pro všechen veřejný život v protektorátu jedna
z těch plodných hodin, které urychlily uskutečňování dlouho zamýšlených
plánů a přání , jež se zpočátku jevily být v nedohlednu." 17 Heydrich skutečně
k 1. ll. 1941 prosadil reformu správy Prahy, která znamenala odstranění posledních platonických pozůstatků někdejší demokratické samosprávy. Kladné
odezvy se dostalo i Pfitznerovu naléhání, aby ve správě Prahy byla zavedena
němčina jako výhradně jediný úřední jazyk ve vnějším i vnitřním úřadování.
Heydrichova okupační politika znamenala skutečně zesílení germanizačního
tl aku v protektorátu, Pfitzner ovšem sotva tušil, že Heydrich je rozhodnut
provést i řadu personálních změn.
Zastupující protektor se začal velmi záhy zajímat i o přičinlivého náměstka
pražského primátora. Počátkem prosince sdělil Heydrich Frankovi, že si přeje
nahradit dosavadního náměstka Pfitznera odpovídající německou silou. Heydrich byl totiž toho názoru, že "pan Pfitzner je zcela bez instinktu". 18 Záměr
odvolat Pfitznera uvítalo pražské gestapo a SD, které okamžitě informovaly
Heydricha, že" profesor Pfitzner je u německých služebních míst, i u státního
sekretáře Franka velmi neoblíbený." 19 Obě tyto organizace měly totiž s Pfitzneremjiž dříve spory o využívání nemovitostí uloupených perzekvovaným obyvatelům Prahy. Vodou na mlýn bylo pro ně i vyjádření Josefa Goebbelse
o Pfitznerových ideologických schopnostech v souvislosti s Goebbelsovým
rozkazem zničit Pfitznerovu knihu o dějinách Polska. Goebbels tehdy prostřednictvím Úřadu říšského protektora Pfitznerovi vzkázal, že "tato kniha
nejnebezpečnějším způsobem ohrožuje německé zájmy" a Pfitzner by "měl
vlastní hlavou ručit za její zničení" . 20
Profesor Pfitzner se začal cítit ohrožen. Požádal o přijetí u Franka. Ten mu
potvrdil, že bude z funkce náměstka primátora odvolán, ale přislíbil mu dů
stojný odchod z Prahy. Frank zároveň začal jednat s říšským ministerstvem
školství o Pfitznerově umístění na některou z prestížních německých univerzit. 21 J osefPfitzner sej iž pomalu začal smiřovat se svým odchodem z politického života. Náhle mu však svitla naděje, odkud by ji sotva čekal. Dne

17 Tiitigkeitsbericht des Primators-Stellvertreters Prof. Dr. JosefPfitzner fiir die Zeit vom I. Dezember 1941 bis 31. Jiinner 1942, SÚA, fond 109-4-1050.
18 Srov. A. Míšková - V Šustek, JosefPfitzner, s. 23 .
19 Srov. tamtéž, s. 22.
20 Srov. tamtéž, s. 23.
21 Srov. tamtéž, s. 22, 24--27.
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27. 5. 1942 byl Heydrich smrtelně zraněn československými parašutisty.
Pfitzner se zapojil do celoříšského oplakávání "hrdinské smrti SS-Obergruppenfiihrera"22 a doufal, že spolu s ní odezní tlak na jeho sesazení. Tím větší
bylo jeho zklamání, když s ním Frankův úřad začal opět vyjednávat o jeho
odchodu z Prahy. Situace se komplikovala, protože žádná z prestížních
německých univerzit Pfitznera nechtěla přijmout. Oficiálním důvodem byl
nedostatek volných profesorských míst, svoji roli ovšem sehrála Pfitznerova
všeobecná neoblíbenost, jak to otevřeně přišlo na přetřes i na poradě vedení
Reinhard Heydrich Stiftung fiir wissenschaftliche Forschung.
Pfitznera nebylo ochotno přijmout ani Oberkommando der Wehrmacht, kde
by byl mohl připravovat vědecké podklady pro okupační politiku ve východní
Evropě, prý proto, že "Pfitzner byl nevoják". Bez úspěchu byly i Frankovy
pokorné prosby adresované v cause Pfitzner ministrovi pro okupovaná východní území Rosenbergovi. Nakonec Frankovi nezbylo, než se smířit s tím,
že "náměstkem primátora zůstane profesor Pfitzner". 23
Pro Josefa Pfitznera skončila strastiplná a ponižující kapitola jeho politické
kariéry. Správně pochopil, že hvězda jeho dalšího vzestupu nenávratně upadla Zároveň ztratil i poslední zbytky jakéhokoli respektu v očích českých zaměstnanců magistrátu. Někdejší dramatické politické souboje s českou opozicí nahradila nudná a ubíjející pasivní rezistence primátora Říhy. Český
primátor nadále všemožně brzdil nahrazování češtiny němčinou, snažil se bránit
finančním machinacím v podobě nákupu říšských státních dluhopisů z měst
ských peněz atd. 24
Od léta 1943 začal německé branné moci docházet dech. Nastaly těžké
časy a svědomitý primátorův náměstek na ně odpověděl ještě usilovnější prací.
Své osudy, naděje, zklamání a názory v posledním roce války zaznamenával
ve svém "Deníku Josefa Pfitznera, psaném uprostřed největší z války všech
dob." Z deníku i z dalších archivních dokumentů je patrné, že se ho nedotýkala
plíživá demoralizace v řadách nacistů. Podivuhodná je i Pfitznerova imunita
proti sebemenší možné kritické reflexi vlastních postojů a činů. Až do hořkého
konce vytrval na svém působišti. Když 28. dubna psal svůj poslední deníkový
záznam, povzdechl si již zcela unaven životem: "Proč to všechno!" "Jak řekl
přece i Valdštejn: Mír, Mír, Mír!" 25
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Dne 8. května se vydal na útěk z Prahy. V západních Čechách byl zajat
a předán československé policii. Dne 5. září stanul před Mimořádným lidovým soudem a čelil obžalobě z úkladů proti Československé republice. Druhého dne, 6. 9. 1945, ho soud odsoudil k trestu smrti provazem
a stanovil veřejné vykonání rozsudku. Ozvalo se v Pfitznerovi svědomí? Odpověď nalezneme v jeho dopisu na rozloučenou: "V hodině náhlého odchodu
z tohoto života cítím vnitřní klid a připravenost. Jsem si jist, že jsem splnil své
povinnosti a čestně prožil život naplněný prací. I nad mým životním dílem
dějiny jednou vynesou svůj spravedlivý soud." 26
Přelíčení a následná veřejná poprava se staly příznačnou předzvěstí příchodu
nového totalitarismu. To se však JosefPfitzner již nedozvěděl.
Američany

26

Srov. tamtéž, s. 68- 70.
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NĚKTERÉ OTÁZKY PERIODICKÉHO TISKU V OBDOBÍ

POMNICHOVSKÉ, DRUHÉ REPUBLIKY A OTÁZKY
PROTEKTORÁTNÍHO TISKU

Periodický tisk je organickou součástí pramenné základny pro zpracovávání
novodobých dějin; patří mezi prameny neúřední povahy.
Dne 2. září 1938 vstoupila Československá republika vyhlášením druhé
mobilizace do branné pohotovosti a podle zákona o mimořádných opatřeních
byla vytvořena Ústřední cenzurní komise. Stav branné pohotovosti byl zrušen
28. února 1939 a tímto dnem zanikla činnost komjse, ne však cenzura tisku.
V období protektorátu vycházel tisk legální, ilegální, tisk vydávaný zahraniční
rezistencí a v počátečním období i tisk pro českou menšinu v obsazeném
pohraničí. Podle údajů literatury vycházelo v českých zemích na začátku
okupace 2218 titulů legálních novin, časopisů a úředních věstníků. 1 V letech
1939-1945 bylo zastaveno na 1887 českých novin, časopisů a úředních věst
níků. Legální český tisk musel pracovat podle politických směrnic a ve stanovené linii. Kolaborantští novináři , především jejich pražští představitelé
K. Lažnovský, Vl. Krychtálek, Em. Vajtauer, Vl. Ryba, J. Křemen, V. Crha
a K. Werner, tvořili proněmeckou skupinu, která spolupracovala s okupačním
režimem a ztotožňovala se s principy nacismu. Denunciantskou úlohu plnil
i fašistický tisk, například Vlajka . V roce 1942 byl zřízen úřad lidové osv ě ty
v čele s Emanuelem Moravcem, pod jehož vliv a správu otázky tisku pře š ly.
Moravec, blízký spolupracovník K. H. Franka, byl představitelem programové
kolaborace a usiloval o "převýchovu" českého národa v proněmeckém duchu.
Časopisy různých spolků a institucí podléhaly rovněž cenzuře, která podmiňovala jejich úroveň v závislosti na přístupu jejich šéfredaktorů .
1 T. Pasák, Soupis legálních novin , časopisů a úředních věstníků v če s kých zemích z let
1939- 1945, Praha 1980. Autor doprovodil soupis metodologickou úvahou o práci s tak specifickým materiálem, jakým je protektorátní ti sk.
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Mezi časopisy s obranářským zaměřením patřil měsíčník Sbratření, na který
svou pozornost. V jeho čele stál Přemysl Pitter, pedagog, publicista
demokrat, humanista, pacifista, pracovník Hnutí za mezinárodní smír, Ligy
pro lidská práva, Akademické YMCA. Byl zakladatelem Milíčova domu
a iniciátorem akce "zámky", která poskytovala útočiště dětem z německých
koncentračních a českých internačních táborů . Později získal Pitter za své
zásluhy řadu ocenění: záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo,
čestný doktorát teologie v Ziirichu, uznání izraelské vlády a Řád T. G. Masaryka. Sté výročí jeho narození bylo organizací UNESCO zařazeno mezi významná kulturní výročí prvního řádu. V souvislosti se dvěma mezinárodními
konferencemi, pořádanými Pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Karlovou univerzitou, a publikacemi vydanými k této příležitosti proniklo pově
domí o Přemyslu Pittrovi mezi širší veřejnost; přesto jsou však některé aspekty
jeho činnosti ještě nezpracovány. 2 Proto jsem zaměřila svou pozornost v široké škále tisku pomnichovské, druhé republiky a okupace právě na Pittrovo
zaměříme

Sbratření.
Měsíčník Sbratření vycházel od roku 1924 do roku 1941, kdy bylo jeho
vydávání zastaveno. Název časopisu vyjadřoval i jeho program. Časopis byl
zaměřen na obrodu ducha a společnosti . Původně jej redigoval Pitter, od roku
1928 jej vydávala a za redakci odpovídala Pavla Moudrá. Vyšlo celkem sedmnáct ročníků. Časopis měl dvě přílohy: Studánka, která vycházela v letech
1924-1939, byla vyhrazena pro duchovní úvahy, druhou přílohou byl Zpravodaj Milíčova domu útulku mládeže v Praze-Žižkově u Olšanského rybníka
(vycházel v letech 1932-1941 ). Po zastavení měsíčníku vycházel dvakrát ročně
Zpravodaj Milíčova domu.
Časopis si i za protektorátu zachoval bohatý a rozmanitý obsah. Vedle statí
duchovního rázu, většinou z pera P. Pittra, se objevují články zabývající se

2 T. Pasák, Tolerance a humanita P. Pittera jako východisko pro současnou dobu, in: Zdroje
a základy duchovních hodnot současné české společnosti, Krnov 1994; týž, Iniciativa P. Pittera
při záchraně německých dětí v roce 1945 a jeho odmítavý postoj k nehumánnímu zacházení
s Němci v českých koncentračních táborech, in: Zdroje a základy; týž, Život Přemysla Pittra,
Praha 1995; Přemysl Pitter, Život a dílo. Sborník referátů, Praha 1994; Přemysl Pitter, Život
a dílo . Sborník referátů, Praha 1996; Hovory I, Praha 1995; Hovory 2, Praha 1996; T. Pasák
(ed.), K poctě Přemysla Pittera. Výběr exilových projevů a proslovů , Praha 1995; T. Pasák, Pře
mysl Pitter. Život pro jiné. Česko-německé soužití v díle Přemysla Pittra, Praha 1997. Po válce se
vydávání velice žádaného časopisu Sbratření nepodařilo obnovit. P. Pitter vydával občasník Posel
z Milíčova domu, později nazvaný jenom Posel (oba tituly byly rozmnožovány cyklostylem).
V roce 1950 tato řada končí. Na svou redaktorskou a a publicistickou činnost navázal Pitter ve
:Svýcarsku v roce 1962 Hovory s pisateli, které vydával až do své smrti v roce 1976. Ve vydávání
Hovorů pokračovala Olga Fierzová (1976- 1990).
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společenskými poměry, otázkami míru a války, osobnostmi našeho národa
i osobnostmi světovými, časopis se obrací i k otázce antisemitismu. Ke Studánce byla připojena Listárna s podtitulem "Návrhy, námitky, přání a podněty
z okruhu našeho čtenářstva", poskytující prostor názorům čtenářů a jejich
osobním či společenským problémům, k nimž se Pitter vyjadřoval. Ve vegetariánském koutku byly publikovány kuchařské recepty, v rubrice Četba vycházela literární díla autorů starších i moderních, našich i zahraničních . Časo
pis přinášel i přeložené články autorů ze zahraničí. Dětem byly věnovány
pohádky, mládeži články s výňatky z různých knih s výchovným zaměřením.
Časopis Sbratření, redigovaný Přemyslem Pittrem a vydávaný Pavlou Moudrou, byl svým obsahem již za pornnichovské, druhé republiky výjimečný. Vedle
otázek křesťanských orientoval pozornost čtenářů k myšlenkám T. G. Masaryka3 aJ. A. Komenského 4 a ke kritice antisemitismu. 5
Za druhé republiky došlo k upevnění politického systému na úkor parlamentní demokracie. Nový režim vyžadoval přeměny v politickém a společen
ském životě, novou koncepci zahraniční politiky, vycházející z reality pornnichovského vývoje. Tyto změny se týkaly i tisku. V pomnichovské republice
nedošlo k uplatněni rasových zákonů, třebaže různé fašistické a polofašistické
organizace protižidovská opatření požadovaly. Přemysl Pitter na antisemitské
projevy okamžitě reagoval. 6 Uvedu příklady: Svůj komentář k článku prof.
S. Nikolaua v Národní politice uzavřel slovy: " ... zvláště mezi novináři poznáváme lidi, kteří vždycky nevědí, že mají v ruce péro jen za tím účelem,
aby napsali čistou pravdu." 7 V článku A. Hory Židovský bolševismus byl
vyvracen názor, že ruská revoluce byla dílem Židů, a bylo připomínáno, že
naopak Židé byli surově pronásledováni. 8 V boji proti antisemitismu se Pitter
dovolával myšlenek generála von Schonaicha, který napsal: "Považuji antisemitismus vůbec za směs sprostoty, hlupáctví a směšnosti .. .", nebo dokonce
Martina Luthera: "Naši taškáři, hrubí jsouce jako oslové, zacházeli napořád
s Židy tak, že každý, kdož dobrým křesťanem slouti chtěl, raději by Židem
býval se stal." Stať A. Hory upozorňuje, že kniha Henryho Forda Mezinárodní Žid, sloužící po léta jako závažný argument antisemitismu, byla přeložena
nepřesně a tendenčně 9 a byla rozšiřována bojovnými antisemity i poté, co to
3

4
5

6

9

Sbratření 14, 1938, č. ll, s. 5.
Tamtéž, s. 3, 4.
Sbratření 14, 1938, č . 12, s. 5.
P. Pitter byl členem Ligy proti antisemitismu až do jejího rozpuštění v roce 1939.
Sbratření 14, 1938, č. ll, s. 5.
Sbratření 15, 1939, č. I, s. 6.
Sbratření 14, 1938, č. 12, s. 5.
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autor knihy zakázal. Článek navaný Smíme mlčet vypráví příběh z okupovaného pohraničí o tom, jak židovská maminka v pásmu mezi oběma státy (Čes
ko-Slovenskem a Německem) i s dítětem bez pomoci zemřela . Sbratření klade jako povinnost: "Je věcí křesťanova svědomí, distancovat se od každé
nenávistné agitace protižidovské co nejúzkostlivěji. Ale to by bylo málo: máme
pozitivní povinnost čelit ve svém okolí nerozumnému, nečeskému, nelidskému rozněcování nejnižších pudů v lidech. ( . .. )Jestliže promluvila prostá čes
ká žena uprostřed cizích lidí, nesmíme se jí dát zahanbit my a mlčet, kde
svědomí nám káže promluvit, zastat se pronásledovaných a hájit - pověst
Čechoslováků, jako národa křesťanského a kulturního. " 10 Stať Strašné represálie upozorňuje na pronásledování židů v Německu. 11 Únorové číslo Sbratření z roku 1939 uveřejnilo báseň J. Krejzy Všichni jsme bratři, hájící obranu
lidských práv nejen proti koncepci norimberských zákonů, ale i proti názorům českých fašistů .

Na přijetí mnichovského diktátu reagoval Přemysl Pitter přednáško vou cestou do zahraničí (do Anglie a Švýcarska; z obavy o neutralitu mu bylo znemožněno přednášet také ve Skandinávii). Na podzim 1938 uveřejnil časopis
v rubrice Zahraniční přátelé nám píší stanoviska členů Hnutí za mezinárodní
smír z Paříže, Ženevy, Londýna, Lundu, Sheffieldu a odjinud, odsuzující politiku appeseamentu, vyjadřující symaptie k Československu a oceňující mravní
kvality, které národ v době krize dokazoval. H. Roser, představitel Hnutí za
mezinárodní smír v Paříži , vyslovil odsouzení toho, že Francie nesplnila své
závazky: "První, co musím říci, jest: Odpusťte naší zemi!( ... ) Víme dobře, že
nemůžeme založit mír na zapření daného slova a na zradě přátel v okamžiku,
kdy jsou oběti tvrdého násilí.( ... ) Touto skutečností jsme se proti Vám provinili - musíme to s hanbou přiznat - zradou." Jiný člen hnutí z Paříže napsal:
"Pravda zvítězí! V hlubokém žalu a v myš lenkách jsem stále .se všemi s Vámi
a Vaší zemí v těchto těžkých hodinách." V dopise ze Ženevy stálo : " .. .často
zalétají mé myšlenky k Vám od okamžiku, kdy se Praha stala středem starostí
světa. Při čtení dnešních novin jsem nemohla zadržet slzy ( .. .) uprostřed kvě
tin se mi zdá téměř nemožným, že žijeme na téže zemi, na které se dokonávají
tak nesmyslné a ošklivé věci." 12 Stoupenec mírového hnutí ze Sheffieldu napsal: "Svět je Vám povinen dluhem, který nebude moci nikdy splatit: dluhem,
který si snad uvědomí až po letech.( ... ) Československo vzalo na sebe svůj
kříž a já cítím téměř závist, že nepatřím k tomuto národu." Z Lundu ve Švédsku
10 Sbratření

Sbratření
12 Sbratření
ll
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došel dopis: " ...jsem velice zarmoucena. Připadá mi to tak hrozné, že není
možné vykřiknout z každého domu, že zlo je zlo." 13
Nábožensko-sociální sdružení ve Švýcarsku vydalo k osudu Českosloven
ska prohlášení : "Plni bolesti a pobouření stojíme před neslýchaným znásilně
ním, kterého se na svobodném a ušlechtilém národě dopustili jeho otevření
nepřátelé a ještě více jeho falešní přátelé. Stal se tu zločin.( ... ) Nezavíráme
oči před problémy, s nimiž mladý československý stát musel zápasit, ale jsme
přesvědčeni , že tyto problémy nebyly obtížnější, než problémy jiných národů
a považujeme hesla, jimiž byla zakrývána pravá skutečnost, za klam a mam." 14
Přemysl Pitter dodával svým spoluobčanům články ve Sbratření mravní
posilu a naději. Po uzavření mnichovské dohody napsal: "Nad národem visí
nová těžká mračna. Je možné, aby to velké dílo bylo zmařeno? Vždyť tolik
lásky a obětí je posvěcuje! Bylo proroctví Komenského mylné? Byla cesta,
kterou šel Masaryk, nepravá? ( ... )Kolik mravních hodnot vychází znovu na
povrch! Jak je národ nucen opravovat minulé chyby a hledat cestu spravedlnosti. ( .. .) Národ má dnes příležitost ukázat světu, co mravního v něm je.
Historie je spravedlivý soudce, který zváží, o jaké hodnoty se opíral a čeho se
dovolával ten či onen národ. ( ... )Vidím vznikat obrysy nové Evropy. Nebude
již roztrhána na kousky, obehnané hranicemi. Národové nebudou svobodni,
dokud budou obehnáni vysokými zdmi jako ve vězení. Zbourejte ty překážky
a uvidíte, jak je možno v přátelství spolupracovat.( ... ) Věřím v pokrok, jako
v něj věřil Masaryk. ( ... )Učme se od Masaryka: mít program, věřit v Prozře
telnost, nebát se, myslet a pracovat. Tomáši Masaryku! V této dějinné chvíli
a významném dni slibujeme, že tomuto Tvému odkazu zůstaneme věmi!" 1 5
XV. ročník Sbratření (1939) uvedl Pitter článkem Od srdce k srdci. Toto
čís lo jej iž značně poznamenáno cenzurou; je v něm celkem devět bílých míst
-v samotném Pittrově článku je jich pět. Pitter uvedl: "Čtenáři pochopí, že
nemohu psáti tak zjevně, jak bych si přál." K nové situaci napsal: " ... není
třeba přikládat tak přílišnou důležitost věcem, které nyní budí dojem trvalosti
a rozhodujícího významu. To platí zejména o různých politických útvarech,
směrech a ustanoveních." K potřebě zrevidovat ideové směmice,jež byly tehdy
některými lidmi proklamovány, se Pitter vyjádřil jednoznačně: "Vzdejme se
Komenského, vzdejme se Masaryka- a vzdali jsme se nejvzácnějšího, co
vyrostlo z duchovní půdy našeho národa." Za nejnaléhavější potřebu pokládal to, "abychom měli řadu skupin a odvážných jednotlivců, kteří by hlasitě
Sbratření 14, 1938, č. ll , s. 3, 4.
Sbratření 15, 1939, č . I, s. 5.
15 Sbratření 14, 1938, č. I O, s. 1- 2.

13
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a činy dokazovali světu , že národ ve svém jádře zůstal věrný všemu, co nej lepšího v minulosti vyznával a za čím šel i za cenu velikých obětí. Že zůstal
věrný odkazu Husovu i Chelčického , ideji českého bratrství i světovosti Komenského."16
Vytvoření Protektorátu Čechy a Morava mělo důsledky v řízení denního
tisku. Nová směrnice o zřízení tiskové služby byla vydána již 17. března 1939.
Tisková dozorčí služba byla vykonávána prostřednictvím tiskových dozorčích úředníků dosazených přímo do redakcí denních listů . Bylo upraveno postavení Ústřední tiskové služby při tiskovém odboru přesednictva ministerské
rady. V Praze byla z příkazu tiskového úřadu v Berlíně zřízena prozatímní
německá služebna pro tisk. Řízení tiskové služby se dostalo pod kontrolu okupačních míst. Podle platných směrnic nesměly být v tisku uváděny zprávy
o dislokaci německé armády, zprávy o sebevraždách v souvislosti s nacistickou okupací, o zatýkání osob (např. akce Gitter). Prostřednictvím ČTK bylo
možné přijímat pouze materiály německé zpravodajské kanceláře. Český tisk
byl postupně podřízen německému vlivu. Noviny a časopisy byly sledovány
nejen tiskovým odborem předsednictva ministerské rady, ale také oddělením
pro tisk při kulturně politickém oddělení úřadu říšského protektora, gestapem
i nacistickou státní policií. Tisk byl i pod dozorem protektorátního ministerstva vnitra a jeho příslušných orgánů, především policejních ředitelství. Důle
žité úvodníky musely být přeloženy do němčiny a postoupeny ke schválení
nadřízenému německému úřadu . Jednou týdně se konaly tiskové konference
pro denní tisk, jednou měsíčně pro týdeníky. Cenzura byla předběžná , prů
běžná i následná. Vztahovala se na články politické i hospodářské , na kulturní,
sportovní i inzertní část novin a časopisů, na fejetony, literární a kulturní pří
lohy, hospodářské rubriky, hádanky, rébusy aj . Byl vydán zákaz uvádět citáty
českých básníků a spisovatelů, z nichž by bylo možné vyčíst tendenci, která je
v rozporu s cenzurními zásadami. Nesměly být doporučovány knihy Ivana
Olbrachta, Marie Majerové, Vítězs lava Nezvala, Karla Čapka . Byla zabavena
kniha o Karlu IV. , v časopisech nesměla být publikována zpráva o knize
J. Fischera o Janu Husovi vydané v Německu. Cenzurní opatření se vztahovala i na časopisy různých spo lků, korporací, vědeckých a odborných, vlastivědných, školských, kulturních, církevních, zájmových, odborových, hospodářských a tělovýchovných institucí. V tisku můžeme nalézat jen ojediněle
články, jejichž pravý smysl lze číst "mezi řádky". To byl důsledek utužení
cenzury, zatýkání redaktorů, poprav.

l6 Sbratření

350

15, 1939, č . I, s. 1-2.

J. Pasáková, Některé otázky periodického tisku
Měsíčník Sbratření měl mezi periodiky výjimečné místo. Svůj obsah a koncepci nezměnil ani po 15. březnu. Až do svého úředního zastavení v roce
1941 neuvedl ani jeden aktivistický nebo pronacistický článek. Čtenáři nacházeli posil u v duchovních úvahách s odbojnými kryptogramy. Své úsilí zaměřoval časopis na mladé lidi: "Zejména pak radím vám, mladým lidem: stále něco delejte, stále na něco myslete, čím byste mohli posloužit svému okolí,
svému národu, světu. Kujte plány, tvořte, podnikejte." 17 "Umějte se nadchnout
pro nějakou věc dobrou, soustřeďte se na ni a v svém okolí buďte houževnatí,
vytrvalí." Jinde se psalo: "Nemůže být člověk šťasten, kdyby sám sebe víc
povznášel a svou duši pěstoval, jestliže opomíjí druhé, nebo se uzavírá do
úzkého kruhu lidí sobě blízkých." 18 V článku A. Gratry Prameny je mj . výzva: "Je třeba postavit se proti duchu doby a říci proudu denního života: Ty
mne nestrhneš s sebou!( ... ) Musíme se povznésti nad tu dobu, nad toho niči
tele s jeho předsudky, učením, jeho filosofií, má-li vůbec jakou, musíme státi
nad tou dobou, abychom ji mohli soudit, aby mohla být přemožena. 19
Časopis uváděl pravidelně odkazy na život a dílo J. A. Komenského, T. G.
Masaryka, verše J. V. Sládka, K. Čapka, M. Gandhího. Pitter vždy upřednost
ňoval duchovní zápas, nikoli násilí. Časopis Sbratření byl jediným legálním
periodikem v Protektorátu Čechy a Morava, které vystupovalo proti pronásledování Židů. Březnové číslo roku 1939 uveřejnilo úvahu prof. M. Fendrycha
o rovnocennosti lidských ras, v níž autor odmítl rasovou teorii nacistů, v dubnovém čísle pak vyšlo Pittrovo kázání k velikonočním svátkům. V jeho úvodu
Pitter napsal: "Ježíš je ukřižován . Kněží a pravověmí církevníci si oddychli.
Také Pilát má pokoj . Může hlásit do Říma: ,Případ židovského blouznivce je
vyřízen, nic se nestalo. Nová židovská sekta s rozvratnou tendencí potlačena,
její stoupenci se rozprchli.'." Dále Pitter pokračuje: "Dnešní lidstvo není na
tom o nic lépe, než lidstvo za časů Ježíšových." 20 O tendenci stati nemůže být
pochyb.
Ve Sbratření byly otiskovány citáty a ukázky z Talmudu. 21 Cenzuře unikly
glosy a myšlenky, které nebyly v souladu s jejími nařízeními. Březnové číslo
přineslo zprávu o osudu německého faráře M. Niemollera, který byl "už rok
a tři čtvrtě vězněn, ačkoliv ho soud osvobodil. 22

17

Sbratření 17, 1941,č.6 , s.4.
1940, č . 4, s. 2.

18 Sbratření 16,
19 Tamtéž, s. 3.

20 Sbratření

15, 1939, č . 4, s. 2- 3.
Sbratření 16, 1940, č. 4, s. 2.
22 Sbratření 15, 1939, č. 2, příloha Studánka, s. 4.

21
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Mravní páteř národa v těžkém a složitém období okupace neposiloval pouze odboj. V rámci možností se podílel také legální tisk, jak dokazuje měsíčník
Sbratření. Je třeba si uvědomit, že práce s tiskem jako pramenem vyprávěcí
povahy vyžaduje hlubší poznání všeobecného politického vývoje.
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ZUSAMMENFASSUNG
OLGA F EJTOVÁ

I.
ETHNISCHE GRUPPEN, MINDERHEITEN UND FREMDE
IN DEN STÁDTEN

Jiří Pešek,

Ethnische Gruppen, Minderheiten und Fremde in den Stadten:
Prag in Mittelalter und Neuzeit im mitteleuropaischen Vergleich (S. 9- 16)

Das Zusammenleben von Ethnien, Minderheiten und kleinen Gruppen von
Fremden innerhalb der Stadtmauem ist als Problem so alt wie die Stadt selbst.
Oder eigentlich sogar noch alter: Das Problem des Zusammenlebens verschiedener "Volksgruppen" auf dem Territorium des spateren Prag reicht bis in die
Zeit der Entstehung der Stadt und damit vor ihre rechtliche Formierung im
13 . Jahrhundert zuriick. Etwas ubertrieben kann man sagen, dass die Stadt
Prag ihre ganze Geschichte als eine Abfolge von Situationen erlebt- und bis
auf einige J ahrzehnte der Zasuren auch immer erlebt hat -, in denen innerhalb
der Stadtmauem groJ3ere und kleinere, dominierende und untergeordnete ethnische Gruppierungen aufeinander trafen, zusammenstieJ3en oder zusammen
lebten.
Es lasst sich nicht allgemein und eindeutig festlegen , wer eine universelle
ethnische Mehrheit und wer eine Minderheit - bzw. eine nicht allzu groJ3e
ethnische oder eher sprachliche und religiose Gruppe - gewesen ist und wann
sich aus den einzelnen Fremden in einer Stadt eine wirkliche Minderheit konstituierte. Prag hat eine aus ethnischer Sicht sehr bunte Geschichte. Und wir
mochten uns hier gerade mit dieser komplizierten Buntheit beschaftigen, die
so haufig nur auf das neuzeitliche, nicht immer einfache Zusammenleben von
Tschechen, Deutschen und Juden reduziert wird. Prag hatte aber auch seine
Italiener, Franzosen, Spanier, Niederlander, Schotten, Iren, spater Sudslawen
und Slowaken, Russen, Ukrainer, heute auch Amerikaner, Chinesen und Vietnamesen.
In keiner Stadt und niemals in der Geschichte war das Problem ethnischer
Gruppen eine ausschlieJ3lich nationale Frage. Immer gab es eine Vielzahl von
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Bindungen zu religiosen, ethnokulturellen, sozialen und rechtlich-wirtschaftlichen Momenten, Privilegien oder sich iiberschneidenden Interessen. Der
Grund, warum immer neue ethnische Gruppen, die sich von der mehrheitlichen oder iiberwiegenden Ethnie unterschieden, in die Konkurrenz der Stadt
eintraten, lag entweder in einer "Liicke" im Angebot der Dienstleistungen,
Kenntnisse, Produktion oder in anderen spezifischen Qualitaten, die die
Fremden oder die vor Ort befindliche, durch ihre Nationalitat charakterisierte
Gruppe giinstigerweise ausfiillen konnte; oder es ging um die relativen sozialen Vorteile eines wenn auch untergeordneten Lebens im stadtischen Milieu,
die sozial schwachere - anderssprachige (im Prager Fall: tschechische) - landliche Schichten oder allgemein gesprochen Einwanderer dazu brachten, innerhalb der von einer anderen ethnokulturellen Gruppe beherrschten Stadtrnauem
nach einer Chance fiir den sozialen Aufstieg zu suchen.
Die Beziehungen der ethnischen Gruppen fanden auf einer Vielzahl thematischer, rechtlicher und sozialer Plattformen ihre Erfiillung und schl u gen sich
in Quel\en verschiedener Art und Typologie nieder. Das Thema von Minderheiten und Fremden in der Stadt zieht sich durch die politische, administrative,
soziale, wirtschaftliche und natiirlich auch kulturelle Geschichte; wir begegnen ihm in der Geschichte von Schulwesen, Wissenschaft und Kunst wie auch
in der Ethnographie und in der Alltagsgeschichte. Um die Prager Situation zu
verstehen, sollte man sie mit der Situation in anderen Stadten vergleichen am besten mit Metropolen landesweiter oder regionaler Bedeutung, die uber
ein Prag vergleichbares funktionales Niveau verfiigen.
Zunachst soli aber versucht werden, die Charakteristika jener Gruppen und
Personen zu bestimmen, die aufunserer Tagung als "Fremde oder Angehorige
ethnischer Gruppen und Minderheiten, die in einer von einer Mehrheitsethnie
beherrschten Stadt \eben" bezeichnet werden. Vor allem fiir das Mittelalter,
aber nicht nur fiir diesen Zeitabschnitt, ist es sehr schwierig, um nicht zu
sagen zweifelhaft, eine nur nationale Definition von Minderheit vorzunehmen.
Eine grof3e Rolle spielt hierbei der Mangel an Quel\en, auf deren Grundlage
man die ethnokulturelle Zugehorigkeit der jeweiligen Einwohner einer mittelalterlichen, aber auch neuzeitlichen Stadt genauer defmieren konnte. Wir sollten
uns auch vor Augen fiihren, dass beispielsweise die historiographische Diskussion um die "nationale Idee" in Bohmen erst fiir das hussitische 15. Jahrhundert gefuhrt wird, dass der mittelalterliche- nicht biirgerliche- "Nationalismus" eines Dalimil sich nur schwer mit den Konturen der nationalen
Selbstreflexion in der Zeit vor der Schlacht am Weif3en Berg vergleichen lasst
- vom Landespatriotismus der Prager Biirger zu Balbíns Zeiten oder von der
nationalen Selbstidentifikation der Generationen eines Vavák oder Kramerius
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ganz zu schweigen. Die nationale Definition und die Konturen des biirgerlich-nationalistischen spaten 19. Jahrhunderts verandem die ganze Problematik
dann emeut, was auch fi.ir die nationalen Sauberungen und die Identitatswechsel
des 20. Jahrhunderts gilt.
Und doch muss man von Anbeginn der Prager Geschichte die Tatsache
respektieren, dass die Stadt - und di es gilt fi.ir die vorstadtischen Siedlungen
ebenso wie fi.ir das heutige Prag - immer ein Raum der Begegnung, der Abgrenzung und des Zusammenlebens von gr613eren und kleineren Gruppen war,
die sich voneinander durch ihre rechtliche Stellung und ihre stiindische Zugehorigkeit, vor allem aber durch anschauliche Charakteristika wie Umgangssprache,
personellen Habitus (Raut- und Haaďarbe, Figur, Gesichtsform, Kleidungsgewohnheiten), durch Sitten und Gebrauche, Kommunikationsgewohnheiten und
natiirlich die Religion, aber auch durch Lebensforrnen, Wohnart und den spe- ·
ziellen Kreis der ausgeiibten Berufe oder Kenntnisse unterschieden.
Widmen wir uns zunachst dem Zusammenleben von Gruppen, die sich im
linguistischen und im iibertragenen - soziokulturellen - Sinne des Wortes
"nicht verstanden" oder sich zumindest mit Schwierigkeiten im Bereich des
sprachlichen, kulturellen bzw. religiosen und sozialen Verstehens abfinden
mussten. In der Zeit vor Konstituierung der modemen biirgerlichen Nationen
spielten bei der Abgrenzung der einzelnen, in enger Nachbarschaft in der Stadt
lebenden Gruppen neben der U mgangssprache (ich verstehe meinen N achbam
- ich verstehe ihn nicht, ich kann ihn kontrollieren - ich kann ihn nicht kontrollieren) vor allem die Religion und eine umfassende "Andersartigkeit" spezifischer Gruppen eine Rolle. Koexistenz oder Konflikt religioser Gruppen in
einer Stadt ist sicherlich ein spezifisches Thema, aber man muss anmerken,
dass in einer Reihe europaischer Regionen die Staatsreligion in bohem MaBe
den nicht konstituierten Begriff des "Staatsvolks" ersetzte. Auf bedeutsame
Weise und fi.ir eine historisch lange Zeit trat diese Verschmelzung ethnischsprachlicher und religios-identifikatorischer Prinzipien gerade in der mitteleuropaischen Region in der Begegnung des slawischen und des germanischen
Elements auf. Sie war aber auch - in speziellen regionalen Auspragungen fi.ir andere Teile Europas typisch.
Als anschauliches Beispiel seien russische GroBsilidte angefi.ihrt. Den Massen
westeuropaischer Immigranten, ohne deren Kenntnisse und Fahigkeiten das
russische Reich und seine Gro/3stadte bis Ende des 19. Jahrhunderts nicht
auskommen konnten, offnete sich bis zum Ersten Weltkrieg durch den pflichtgema/3en ůbertritt zur Orthodoxie die Tiir in den Staatsdienst - und umgekehrt
wurden formal dem orthodoxen Glauben angehorige Personen unabhangig
von ihren Namen, Geburtsorten und kulturellen Kontexten immer als Russen
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angesehen (dies gilt auch noch fiir die heutige russische Geschichtsschreibung). Das Problem der Koexistenz mit nationalen Minderheiten wurde in
russischen Stadten also vor allem als Problem des Zusammenlebens mit
Andersglaubigen akzentuiert, die allerdings dariiber hinaus vom Herrscher
haufig spezielle Privilegien erhalten hatten (bsp. das Selbstverwaltungsrecht)
und sich auch durch ho heren Lebensstandard und spezifische Qualifikationen
oder professionelle und finanzielle Moglichkeiten von der Masse der Mehrheitsbevolkerung abhoben. Die Tradition der privilegierten Fremdensiedlungen oder -viertel zieht sich dabei im Zarenreich von den friihneuzeitlichen
Handler- und Handwerker-"Freiheiten" in Moskau bis zu den deutschen evangelischen oder katholischen Pfarren in Petersburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dabei ist interessant, dass die religiosen Unterschiede auch die Minderheit selbst innerlich differenzierten. Die katholisch-evangelischen und
christlich-jiidischen Trennlinien innerhalb der deutschsprachigen Petersburger
Minderheit (von den orthodox russifizierten Eliten ganz zu schweigen) waren
manchmal bedeutender als die sprachliche und kulturelle Nahe bzw. Zusammengehorigkeit ihrer Angehorigen. Wichtig ist, dass die angefůhrten Momente
keineswegs ein Spezifikum der deutschen Minderheit in Russland waren, sondem zeitlich und geographisch eine weit allgemeinere Giiltigkeit besitzen.
Dies gilt auch fiir die Feststellung, dass keineswegs die Einfiihrung einer
privilegierten oder im gegebenen Kontext mit dem natiirlichen Monopol des
Spezialisten fiir diese oder jene professionelle "Nische" begabten Minderheit
ein Problem darstellte. Problematischer wurde die Situation zu dem Zeitpunkt,
an dem die Mehrheitsbevolkerung sich den professionellen Qualitaten und
dem sozialen Niveau der Minderheit annaherte und so die gegenseitige Konkurrenz zunahrn. Dieses "Krisenrnoment" taucht auch in der umgekehrten
Situation auf, wenn namlich eine bisher professionell schwachere oder im
sozialen Sinn nach oben hin scharf abgegrenzte Minderheit qualitativ und
zahlenmal3ig die bisher iiberlegene, ethnosozial anders strukturierte Mehrheit
zu erreichen beginnt. Diese Situation finden wir im spatmittelalterlichen Prag
genauso vor wie im Chicago der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts. Neue
stadtische Territorien "erobem" aus annahemd gleichen Griinden nicht nur
iiberzahlige Angehorige der gut ausgestatteten a! ten Eliten der Muttergemeinde,
sondem auch die armsten Schichten der alten Gesellschaft, die in entfemten
oder milieufremden stadtischen Zentren die letzte Hoffnung auf Úberleben
oder Verbesserung ihres sozialen Status sehen. ltalienische und franzosische
Stadte der Gegenwart erleben di es zur Zeit in Zusammenhang mit der Migration aus Nordafrika und im 19. Jahrhundert fiillten wiederum vor Hungersnot
und landlichem Elend gefliichtete Iren und ltaliener die Stral3en New Yorks.
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Die folgenden vier Thesen sollen als Grundlage fiir eine mogliche Diskussion
dienen:
(1) Fiir die Entstehung einer Stadt mit iiberregionaler Bedeutung bzw. fiir ·
den ůbergang einer Stadt der lokalen Kategorie in den Rang einer GroBstadt
mit breiterem Wirkungsfeld (im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen etc.
Sinne) ist das Zusammenwirken von national (ethnosozial) differenzierten
Einwohnergruppen zwingend notwendig. Die Existenz von Minderheiten bzw.
das Zusammentreffen von Minderheit und Mehrheitsbevolkerung gehort zu
den notwendigen Voraussetzungen fiir die Entstehung einer wirklichen
GroBstadt.
Diese These geht nicht von der spezifischen Problematik antiker oder
auBereuropiiischer Stiidte aus, obwohl sie auch dort in den meisten Fiillen
anwendbar wiire. Sie stebt eher im Kontext des europiiischen Mittelalters, wo
sich die Stadt - wenn auch hiiufig auf antiker oder allgemein gesagt vormittelalterlicher Basis - als multifunktionales Zentrum von Verwaltung, Produktion,
Tausch und vielseitigem intellektuellen Leben, als Verteidigungszentrum oder
als Residenz fiir einen von Wiirdentriigem verschiedensten Typs urngebenen
Hofund damit auch als Zentrum fiir Konsum von Luxus- oder um so intensiver gebraucbten Alltagsgiitem konstituierte. Wir sprechen immer noch von
einer Stadt, die der Kategorie nach Prag vergleichbar ist - also von einer
Metropole der Makroregionen, nicht etwa von einer kleinen Lokationsgemeinde, die zwar Stadtrecht besitzt, aber erst langsam stiidtische Funktion
und Charakter gewinnt.
Die differenzierten Funktionen der Stadt und ihre Stellung im Netz iiberlokaler Beziehungen scheint den inhomogenen Charakter der Einwobnerscbaft
bereits seit dem Friihrnittelalter geradezu berauszufordem. Fiir Aufbau und
Erhaltung von Multifunktionalitiit war die dauerhafte Inhomogenitiit der Bevolkerung vielleicht sogar Voraussetzung. Dies ergibt sicb aucb aus der lang
andauemden Ungesiittigtbeit bzw. dem ungleichen Siittigungsgrad der mittelalterlichen und friibneuzeitlichen - in Ziinften und Gilden organisierten - stiidtischen Gesellschaft, was das Vorhandensein von professionellen Kriiften aller
Art anbetrifft. Eine wicbtige Rolle spielte auch das hiiufige Bediirfnis der
Herrscher, grundsiitzlicbe, nicht nur in der rechtlicben oder politischen Stellung
erkennbare Differenzierungen vorzunehrnen bzw. beberrschte und repressive
Schichten und Gruppen voneinander zu trennen. Das dauerhafte Bevolkerungsdefizit aller mittelalterlichen, aber auch neuzeitlichen Stiidte fiihrte dagegen
dazu, dass die Stiidte ihre Tore sowohl fiir die nicht allzu qualifizierte Bevolkerungsmehrheit aus dem stiidtischen Hinterland wie fiir professionell nicbt
gut vorgebildete, aber zur ůbemahme untergeordneter Tiitigkeiten bereite,
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arme Immigranten aus entfemteren Regionen offnen musste. Dadurch intensivierte sich die Vermischung verschiedener Gruppen- wiederum mit unterschiedlicher rechtlicher und sozialer Stellung und Funktion im Organismus
der Stadt - und die Anspriiche an den Aufbau einer kommunalen Infrastruktur mit Verwaltungs- und Dienstleistungscharakter (also an die Entwicklung
stadtischer Qualitaten eines urbanen Zentrums) stiegen.
(2) Die Minderheiten sind fiir die erfolgreiche Entwicklung einer GroBstadt,
besonders fiir ihre funktionelle (wirtschaftliche, administrative, kulturelle)
Expansion und fiir die Erweiterung ihres Einzugsgebiets notwendig. Repressionen gegeniiber Minderheiten oder sogar Versuche, sie zu liquidieren, sind ein
Wamsignal oder aber Begleiterscheinung einer stadtischen Krise bzw. einer
Krise besonders wichtiger Sphiiren des stadtischen Lebens.
Die Homogenisierung der stadtischen Gesellschaft reduziert das Innovationspotenzial der Stadt, schrankt das MaJ3 ihres Dienstleistungspotenzials ein
und durchtrennt Faden zu Regionen und Milieus jenseits der Stadtgrenzen. So
wird die alltiigliche Gruppen- oder Individualkonkurrenz minimiert, aber dies
gilt auch fiir die natiirliche Trainiertheit der stadtischen Bevolkerung hinsichtlich des Ausgleichs mit den verschiedenartigen Anspriichen der nachbarlichen Andersartigkeit- sei es gegeniiber den Kommunitaten der Mehrheit oder
der Minderheit. Nach Durchfiihrung nationaler Sauberungen (und wir sollten
uns vergegenwartigen, dass es niemals um rein ehtnische Sauberungen geht,
sondem zugleich um die Liquidierung spezifischer ethnokultureller und sozioprofessioneller Gruppen) wird eine Stadt in jeder Hinsicht grauer.
(3) Auch nach der Durchfiihrung ethnischer Sauberungen und nach der
nationalen Homogenisierung einer GroBstadt entstehen nach einem emeuten
Wandel der Verhaltnisse und nach Beginn einer neuen Revitalisierung der
Stadt neue oder altbekannte nationale Minderheiten als Begleiterscheinung
oder vielleicht auch a! s Voraussetzung fiir die Riickkehr der Stadt zu iiberlokalen Bindungen, zur Kategorie der GroBstadt- besonders der GroJ3stadt mit
zeitgenossischer Metropolenbedeutung.
Diese These kann sowohl durch den Verweis auf die explosi ve Entwicklung
Prags nach seiner Óffnung gegeniiber der Welt Mitte des 16. Jahrhunderts, als
es endgiiltig die erzwungene ethnische und religiose Homogenisierung der
hussitischen und nachhussitischen Epoche iiberwand und als die Stadt oder
genauer gesagt die Prager Agglomeration den Weg zur rudolfinischen Metropole Mitteleuropas betrat, als auch durch die heutige blitzartige Verwandlung
des intemationalisierten Prag innerhalb weniger Jahre nach dem Fall des Kommunismus dokumentiert werden.
(4) Minderheiten, ethnische Gruppen und Fremde miissen in der Stadt nicht
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zwingend und immer eine positive bzw. von den Zeitgenossen als positiv
empfundene Rolle spielen.
Di es gilt besonders fiir Minderheiten, die gegeniiber der Mehrheit der stiidtischen Gesellschaft sozial schwiicher, von der Migration her schwiicher, sozial
weniger in den Organismus der Stadt integriert sind; es gilt fiir Minderheitengemeinden innerhalb der Stadt, die in groJ3em MaJ3 als Verteidigungs- und
soziale Schutzgemeinschaft am Rand der reicheren und miichtigeren Mehrbeitsbevolkerung der GroJ3stadt wirken. Gerade in solchen Minderheitengemeinschaften- denken wir an die italieniscben, chinesischen, irischen oder
russischen Viertel und dann an die "farbigen Vorstiidte" oder die innerstiidtischen Slums der Schwarzen und Hispanos in den amerikanischen GroJ3stiidten
sowie an die Keime solcher Kommunitiiten im heutigen Prag- konzentrieren
sich (oder lassen sich zumindest besonders anschaulich demonstrieren) soziokulturell negative Erscheiungsformen, eventuell auch allgemeinere Probleme
der ganzen Stadt, die im Spiegel der Minderbeit wesentlich deutlicher zum
Vorschein kommen. Anderswo funktionieren die Minderheiten als Katalysator fiir schmerzliche Veriinderungen oder halten der Mehrbeit durch ihre
"Schwierigkeit" zumindest einen Spiegel zum Erkennen der Gefahr vor, uber
die die Mehrheitsbevolkerung nicht einmal zu sprechen wagt. Auch diese
"Schwierigkeit" von Minderheiten ist eine fiir das Ganze der stiidtischen Gesellschaft sehr wichtige Funktion - zumindest in der liingeren historischen
Perspektive. Sie erlaubt es niirnlich, einige allgemeine Probleme noch irn Keim
und modellhaft an einer kleinen, klar abgegrenzten Population zu losen.
Wir haben versucht, die Aufmerksarnkeit von dem klassischen Prager
Dreieck Tscbecben - Deutsche - Juden abzulenken. Die Prager Geschicbte
und ihre Probleme sind vom Typ her vor allem, aber nicht nur historische
Standardprobleme jenes Teils der Welt, der iiberwiegend von Menschen unserer Kulturgruppe bewohnt wird. Die Stiidte sind historisch entstandene soziokulturelle Ókosysteme. Und jedes Ókosystem ist um so widerstandsfáhiger
und mit gr6J3erem Entwicklungspotenzial ausgestattet, je bunter es innerlich
ist und je mehr komplizierte Situationen es zu bewiiltigen versteht.
(zusammengefasst vom Autor)

Radim Seltenreich, Der rechtliche Status des Fremden in der mittelalterlichen und friihneuzeitlichen Welt unter besonderer Beriicksichtigung der stadtischen Problematik (S. 17-24)
Die ůberlegungen zum Status des Fremden in den Rechtsnormen des Mittelalters und der Friihen Neuzeit versuchen einige grundlegende Entwicklungstendenzen dieser Problematik unter Beriicksichtigung der Situation in den
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bohmischen Stiidten sichtbar zu machen. Der Rechtsstatus des Fremden wurde
irn Mittelalter in der Regel nicht durch spezielle rechtliche Regelungen gelost.
Eine Ausnahme bildete nur die Friihzeit, als das Personalitatsprinzip in Form
einer Kollisionsnorm anerkannt wurde; man erkannte also die Tatsache an,
dass der Fremde bei einem Rechtsstreit nach den Normen seines eigenen Rechts
beurteilt wurde. Allmahlich wurde dieser Grundsatz durch die Anwendung
des Territorialitiitsprinzips iiberformt, bei dem man die Souveriinitat der Rechtsordnung des jeweiligen Territoriums respektierte.
Mit der Entwicklung der Stiidte trat die Frage nach der Standeszugehorigkeit in den Vordergrund, die als Unterscheidungskriterium fiir das Recht gr6J3ere
Bedeutung hatte als die ethnische Zugehorigkeit.
Aus dem Anwendungsgebiet des Stadtrechts wurden im untersuchten Zeitraum einige Subjekte wie beispielsweise der Adel, die Universitat und die
Juden ausgeklammert, aber als Fremde im Rechtssinne identifiziert der Autor
Gruppen, die sich am Rand der stadtischen Gesellschaft bewegen (d. h. Obdachlose, Bettler und Zigeuner).

Leszek Belzyt, Sprachlich-kulturelle Pluralitat in Prag und Krakau
im 15. und 16. Jahrhundert. Topographie und Entwicklungstendenzen
im Vergleich (S. 25- 36)
Die Studie verfolgt die Entwicklung der Prager und der Krakauer Agglomeration seit Mitte des 14. Jahrhunderts, als beide Stiidte durch herrscherliche Eingriffe wesentlich ihre Gestalt veriinderten. Zur Prager Agglomeration
kam die Neustadt hinzu und bei Krakau wurde die Stadt Kazimierz gegriindet, der als weitere Lokalitiit Kleparz folgte. lm 14. Jahrhundert entwickelten
sich die beiden mittelalterlichen Stadte allmahlich dank baulicher Veriinderungen, der Erweiterung der Stadtfliiche und anderen Stifungen der Herrscher,
die ihren Hohepunkt in Universitatsgriindungen fanden, zu Metropolen. Diese
Tatsachen wurden bereits im 14. Jahrhundert zu einem machtigen Impuls fur
die Zuwanderung neuer Bevolkerungsgruppen, die auch aus dem Ausland
stammten.
Der Autor datiert die Festigung der Positionen des tschechischen Elements
in Prag und des polnischen in Krakau auf diesen Zeitraum. Er macht aber
auch darauf aufmerksam, dass die soziale und religiose Zugehorigkeit der
Einwohner beider Stadte die dominierende Rolle spielte und die ethnische
Zugehorigkeit zu einem zweitrangigen Attribut wurde. Deshalb spricht er im
Zusammenhang mit der multiethnischen Gemeinschaft, die sich in beiden
Metropolen niederlieJ3, von sprachlich-kultureller Pluralitat.
Die erwahnte Pluralitiit unterstiitzte in beiden Zentren die kulturelle und
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wirtschaftliche Entwicklung. In Prag wurde dieser giinstige Trend aber durch
die Hussitenkriege gestoppt, so dass er mit zunehmender religioser Toleranz
wieder neu aufgebaut werden musste, um seinen Hohepunkt dann in der Zeit
Rudolfs II. zu finden. Dank einer Entwicklung ohne emsthafte militiirische
Auseinandersetzungen war die Situation in Krakau wesentlich giinstiger. In
beiden Metropolen lebten aber alle sprachlich-kulturellen Gruppen schiedlich-friedlich zusammen und kooperierten auch aufwirtschaftlichem und kulturellem Gebiet. Zu rein national begriindeten Konflikten kam es damals im
Grunde nicht, denn die fuhrende Rolle spielten konfessionelle Zusammensto/3e.
Hana Jordánková -Ludmila Sulitková, Ethnische Zugehorigkeit und
sprachliche Kommunikation der Briinner Bevolkerung in Mittelalter
und Friiher Neuzeit (S. 37- 57)
Der Beitrag skizziert a uf der Basis ausgewerteter Quellen die Entwicklung
der ethnischen Zugehorigkeit der Briinner Bevolkerung zwischen dem 13.
Jahrhundert und der Zeit nach der Scblacht am Wei/3en Berg. Die Stadt wies
bereits zu Beginn des Untersuchungszeitraums eine erhebliche Konzentration
von Einwohnem unterschiedlichster Herkunft auf. In den Quellen kann man
sowohl Tschechen wie Deutsche, aber auch eine romanische Kommunitiit und
seit den sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts eine jiidische Gemeinde identifizieren. Die Zuwanderung im 14. Jahrhundert verstiirkte deutlich den deutschen Charakter des Briinner Patriziats. Die Stadt machte damals keine stiirkeren Einschriinkungen gegeniiber Zuwanderem aus dem Ausland geltend,
was sich auf ihren multiethnischen Charakter auswirkte. Die ethnische Zusammensetzung der vollberechtigten Biirger fand ihren Niederschlag in der
dreisprachigen Amtsfuhrung der mittelalterlichen Stadtverwaltung.
Das tschechische und das deutsche Element glichen sich zahlenmii/3ig erst
zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Úbereinstimmung mit der Tschechisierungswelle in den miihrischen Stiidten an. Fiir die ho heren biirgerlichen Schichten blieb das Deutsche aber die Umgangsspracbe. In der Kommunikation der
iibrigen Einwohner konnte keine Gesetzmii/3igkeit ausgemacht werden. Bei
niiherer Untersuchung der damaligen Handwerkergesellschaft ergab sich das
Bild einer intemationalen Gemeinschaft, bei der ein Trend zur Kommunikation
in deutschen Sprache sichtbar wurde. Tschechisch blieb Umgangssprache fur
die Bewohner der Vorstiidte. In diese bilinguale Polarisierung der Brii.n ner
Bevolkerung griff nur die italienische Zuwanderungswelle im letzten Drittel
des 16. Jahrhunderts stiirker ein.
Die Hinwendung zum Luthertum trug in Briinn zu einer allmiihlichen und
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unbeabsichtigten Germanisierung bei. Da hier in der Zeit vor der Schlacht am
Wei13en Berg die Mehrheit der Bevolkerung eine Kommunikation aufDeutsch
als natiirlicher empfand, kam es hier zwangsliiufig nicht zum Erwachen eines
Nationalbewusstseins aufSeiten des tschechischen Ethnikons, obwohl dieses
Element von einigen mit Briinner Hausbesitz ausgestatteten Adeligen verstiirkt wurde.
Existenzmoglichkeiten und gesellschaftliche Stellung waren fiir die Stadtverwaltung und die einzelnen Biirger praktisch wiihrend des ganzen untersuchten Zeitraums wichtiger a! s die Unterscheidung der Gemeindemitglieder nach
ihrer ethnischen Zugehorigkeit. Deshalb gelang es auch nicht, ethnisch begriindete Konflikte unter der Bevolkerung festzustellen. Alle Schichten der
stiidtischen Gesellschaft waren dagegen stark von dem Problem der konfessionellen Zugehorigkeit gepriigt. Die Atmosphiire des mittelalterlichen und friihneuzeitlichen Briinn wird daher von den Autorinnen als multiethnisch bezeichnet.

Pavel Štěpánek, Spanier im Prag des 16. Jahrhunderts (S. 59- 65)
Das 16. Jahrhundert ist die Zeit, in der sich die intensivsten Kontakte
zwischen Bohmen und Spanien entwickelten. Die spanische Anwesenheit in
Bohmen beeinflusste nicht nur das politische Geschehen, sondern auch die
Gedankenwelt und die geistigen Aktivitiiten eines bedeutenden Teils des bohmischen Adels und der Geistlichkeit. Der erste intensivere Kontakt mit dem
spanischen Milieu kam schon durch die Wahl Ferdinands I. zum bohmischen
Konig zustande. Bohrnen selbst beeinflusste aber mehr die Hochzeit Vratislavs von Pernstein mít Maria Manrique de Lara, durch die das Eindringen
des spanischen Lebensstils nach Bohmen gefórdert wurde. Eine weitere wichtige Quelle fiir den spanischen Einfluss war der Hof Rudolfs II. , der seine
Kontakte zu Spanien nie abbrach. "Spanisch" wurde von der damaligen Gesellschaft im Sinne von "aul3ergewohnlich" und "luxurios", aber auch "katholisch" verstanden.
Der spanische Einfluss verbreitete sich im 16. Jahrhundert in Bohmen auf
zwei Wegen. Der Erste betrifft Herrscher und Aristokratie, der Zweite Religion
und Politik, die iiber die piipstliche Kurie und die einzelnen Orden (besonders
die Jesuiten) umgesetzt wurden.
Jaroslav Pánek, Italiener, Niederliinder und Deutsche im rudolfinischen
Prag- einige Formen und Probleme des Zusammenlebens (S. 67- 74)
lm 16. und in den ersten beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts war Prag
keine einfache Provinzstadt,jedoch in den Jahren 1583 bis 1612, wo es zur
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Residenzstadt Kaiser Rudolfs II. wurde, hatte seine politische, kulturelle und
wirtschaftliche Bedeutung wesentlich zugenommen. Fiir diese Zeit war charakteristisch, dass sich im iiberwiegend tschechischen Prag viele Ausliinderinsbesondere Deutsche, ltaliener und Niederliinder, aber auch Franzosen, Engliinder, Schotten u. a. - niederlieBen. lm Kontrast zwischen dem ehemaligen
eindeutig tschechischsprachigen und dem neuerlich entstandenen multiethnischen Milieu suchten die tschechischen Humanisten eine neue Losung der
Beziehungen zwischen den einzelnen Ethnien. Die iiltere Generation der Humanisten (Jan Kocín von Kocinét, Daniel Adam von Veleslavín) betonte die
privilegierte Stellung der tschechischen Sprache in Bohmen, die jiingere (Pavel
Stránský, Pavel Ješín) sah die Probleme der Assimilierung aller Fremdsprachigen viel komplexer und versuchte vor allem Kirchen und Schulen in den
Prager Stiidten fiir die tschechische Bevolkerung zu reservieren, der sich auch
alle Immigranten anschlieBen soli ten.
Die reale Entwicklung sah natiirlich ganz anders aus. Die stiirkeren Minderheiten - die ltaliener, Deutschen und Niederliinder- konzentrierten sich
gerade auf die Bildung eigener Institutionen, wobei die italienische Minoritiit
am aktivsten war. Ihr standen die von den Prager Jesuiten geleitete Welsche
Kongregation, die Welsche Kapelle, ein Spita!, eine SchuJe, danach sogar eine
eigene Kirche und ein Friedhofzur Verfiigung. lm zweiten Jahrzehnt des 17.
Jahrhunderts folgten auch die Deutschen und Niederliinder dem italienischen
Vorbild und bauten eigene Kirchen; fiir die Deutschen existierte auch ein unter siichsischem Einfluss eingerichtetes Gymnasium in Prag. lm Kontrast zu
den Vorstellungen der tschechischen Intelligenz entfalteten sich in den Prager
Stiidten geistige Zentren der italienischen (katholischen), deutschen (iiberwiegend lutherischen) und niederliindischen (calvinistischen) Minderheit.
Die Immigration der Ausliinder bedeutete fiir Prag eine wesentliche wirtschaftliche und kulturelle Bereicherung. Die Durchsetzung ihrer okonomischen und gesellschaftlichen Interessen bedingte enge Kontakte mit der
Majoritiitsgesellschaft und fiihrte die Fremdsprachigen zur allmiihlichen freiwilligen Assimilation. Dagegen wirkte eine andere Entwicklungstendenz, die
breitere Kontakte mit der urspriinglichen Heimat stiirkte und die sprachlichkulturelle ldentitiit der Minderheit betonte. lm Alltagsleben der fremdsprachigen Bewohner Prags spielte die konfessionelle und die dadurch ausgepriigte
politische Orientierung eine besondere Rolle, die nach 1620 fiir die niederliindischen Calvinisten und die deutschen Lutheraner in Prag vemichtende Folgen
hatte.
Die langandauemde Koexistenz des kaiserlichen Hofs und des biirgerlichen
Hinterlandes beschleunigte die Entwicklung beider Elemente - einerseits die
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teilweise Bohemisierung des Hofes und andererseits die kosmopolitische Verbreiterung des stadtischen Milieus. Beide Prozesse endeten mít der Niederlage
des bčihrnischen Standeaufstands im Jahr 1620. Die multikulturelle, mittel-,
si.id- und westeuropaische Elemente vereinigende Gemeinschaft wurde fiir
drei Jahrhunderte durch das Zusammenleben der tschechischen und deutschen
(sowie ji.idischen) Bevolkerung Prags ersetzt.
(ii.bersetzt vom Autor)

Jaroslav Čechura, "Prager Mieter 1608." Ein Bild des multiethnischen
Alltags im rudolfmischen Prag (Ein Fundbericht) (S. 75- 80)
Das Verzeichnis der Altstadter Mieter von 1608, das sich friiher in der verbrannten Handschrift Nr. 324 im Archiv der Hauptstadt Prag befand, konnte
von dem Autor des Beitrags in dem heute im Archiv des Nationalmuseums
verwahrten Nachlass Franz Palackýs identifíziert werden. Unter Prager Mietem hat man fiir das rudolfínische Prag Personen zu verstehen, die ke ine Hausbesitzer waren, soudem fiir die Zeit ihres Aufenthaltes nur ein Zimmer mieteten . Die Ausrichtung der Quelle auf die Zahlung von Gebi.ihren fiir die
vermieteten Zimmer begrenzt zwar ihre Aussagekraft, aber trotzdem kanu
man auf der Grundlage der bruchsti.ickhaften lnformationen belegen, dass Prag
zur Zeit Rudolfs II. in ethnischer Sicht ein bemerkenswert buntes Gemeinwesen war. Eine ethnische Trennlinie konnte der Autor nur in Bezug auf die
ji.idische Bevolkerung feststellen . Das ethnische Prinzip beeinflusste zu dieser Zeit das Alltagsleben der Hauptstadt und damaligen europaischen Metropole nicht wesentlich.
Jaroslava Mendelová, Die Bewohner der Prager Neustadt an der Jahreswende 1585/86 (S . 81- 84)
Die Autorin stellt eine neu entdeckte Quelle aus dem Bestand des Archivs
der Hauptstadt Prag vor - ein bisher unbekanntes Verzeichnis der Bewohner
der Prager Neustadt aus der Zeit von Oktober 1585 bis Januar 1586. Das Verzeichnis wurde auf Grund eines Landtagsbeschlusses von 1585 zu Gesinde
und Untertanen erstellt und sollte die nicht vollberechtigte Neustadter Bevolkerung erfassen.
Die eigentliche Evidenz wurde nach Herkunftsort und im Besitz dieser Personen befíndlicher Papiere in vier Teile unterteilt und erfasste in der Neustadt
insgesamt 2601 Bewohner. Es handelte sich um Vertreter der verschiedensten
Handwerke, die i.iberwiegend aus Bohmen stammten. Nur ca. 9 % waren aus
anderen Landem oder aus anderen Regionen der bohrnischen Kronlander zugewandert (die Halfte von ihnen aus deutschsprachigen Gebieten). Bei einem
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Vergleich dieses Verzeichnisses mit der Evidenz des vollberechtigten Neustadter Biirgertums wird deutlich, dass die Position des tschechischen Elements hier schwacher war, denn von den neu angenommenen Biirgem bildeten
Deutsche und andere Nationalitaten bereits 22 %.
Zdeněk

Hojda - Jaroslava Kašparová, Romanische Literatur in den
Bibliotheken Altstiidter Biirger im 17. Jahrhundert (S. 85- 100)
A uf der Grundlage von Verlassenschaftsinventaren verfolgt der Beitrag die
Frequenz romanischer Literatur in den Biirgerhaushalten der Prager Altstadt
zwischen 1627 und 1700, um so die kulturelle Hierarchie der verwendeten
Sprachen im biirgerlichen Milieu des friihbarocken Prag anzudeuten.
Den Autoren ist es gelungen, in den Quellen 330 Biicher in romanischen
Sprachen zu identifizieren, deren Auftreten sich aufim letzten Drittel des 17.
Jahrhunderts verfasste biirgerliche Verlassenschaften konzentrierte. Das Interesse der Biirger an der Lektiire italienischer, franzosischer und spanischer
Literatur wurde vor allem durch ihren Beruf, ihre Bildung und die Zugehorigkeit zu einem bestimmten Kulturkreis beeinflusst.
Das zahlreiche Auftreten von Sprachlehrbiichem und Worterbiichem belegt, dass sich die Altstadter biirgerliche Elite im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts erst mit der franzosischen Sprache vertraut machte, wahrend Italienisch schon giingig gelesen wurde. In Italienisch und Franzosisch tauchten in
den biirgerlichen Bibliotheken aber auch historische, politische und geographische Ti tel auf. Die Auswahl dieser Literatur blieb dabei von der religiosen
und politischen Zensur weitgehend unbeeinflusst. Auch die These, dass bestimmte literarische Genres im biirgerlichen Milieu nicht vertreten waren,
konnte nicht bestatigt werden.
Die Werke spanischer Autoren drangen in erhohter Anzahl erst seit Mitte
des 16. Jahrhunderts in die bohmischen Lander vor. Die Leser waren dabei an
Werken der zeitgenossischen spanischen Literatur iihnlich interessiert wie in
den iibrigen europaischen Landem.
Mit der weiteren Entwicklung der Buchkultur setzte sich in den Prager Stadten im 18. Jahrhundert auch das Interesse der biirgerlichen Eliten an romanischer Literatur fort, aber diese Titel konzentrierten sich immer haufiger auf
groBe spezialisierte Bibliotheken.
Wlodzimierz Zientara, Die Fremden im Danzig des 17. und der ersten Hiilfte
des 18. Jahrhunderts (S . 101 - 108)
Polen galt seit dem Mittelalter in der Beziehung zu anderen Nationalitaten
und Konfessionen als toleranter Staat, da sich auf seinem Territorium eine
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ganze Reihe vor allem religioser Minderheiten befanden. Danzig - die gr6/3te
Stadt in der polnischen Provinz Kgl. Preu/3en und in Polen - bildete in dieser
Hinsicht keine Ausnahrne. Ganz im Gegenteil - dank seiner Position im Handei mít dem Ausland und seiner Kontakte zur Hanse wurde die Stadt zum Ziel
vieler Fremder.
Obwohl die Voraussetzungen ffir den Erwerb des Biirgerrechts in Danzig
recht locker formuliert waren und sich blo/3 auf eine ehrliche und freie Herkunft bezogen, waren Angehorige anderer Nationalitaten und religioser Gruppen in der Praxi s von di esem Recht ausgeschlossen. Die in Danzig angewandten Rechtsnormen verstanden den Begriff des Fremden als Biirger, die nicht
im Kgl. Preu/3en, in den polnischen Stadten oder in Hansestadten geboren
waren.
Zu den bedeutendsten Minderheiten, die als fremdes Element angesehen
wurden, gehorten in der Stadt der Friihen Neuzeit die Juden und die Mennoniten. Gegen beide Gruppen ffihrte der sog. "trzeti ordynek" (die Vertreter der
Handwerker und der kleinen Gewerbetreibenden) in der Stadt einen intensiven Kampf, da er die Minderheiten als starke Konkurrenten im eigenen Gewerbe begriff. Diese Konflikte beruhten allerdings aufwirtschaftlichen und nicht
etwa aufkonfessionellen oder sogar ethnischen Ursachen.
Erwahnt wird noch eine spezifische Kategorie der Danziger Einwohner,
die sog. cives honorarios (Prediger, Lehrer des hiesigen Gymnasiums, Árzte
etc.), die allerdings aus Sicht des Stadtrechts nicht als Fremde galten.
Tomáš Jelínek, Die stadtische und staatliche Politik gegeníiber den Roma
in den bohmischen Landern (16.-18. Jahrhundert) (S. 109- 112)
N ach ihrer Ankunft in den bohrnischen Lan dem im 15. Jahrhundert passten
sich die Roma recht schnell der Mehrheitsgesellschaft an, die sie mehr oder
weniger tolerierte. Ihre Art, sich den Lebensunterhalt durch Kleinhandwerk,
Musizieren oder Handel (erganzt durch gelegentliches Betteln) zu verdienen,
wurde im Leben der Gesellschaft nicht als storendes Element empfunden.
Unter dem Einfluss politischer Veranderungen und einer zuriickgehenden
Toleranz entfemte sich das soziale Verhalten der Roma aber vom Standard
der Mehrheitsgesellschaft, bis diese sich bedroht zu ffihlen begann. Daraus
ergaben sich dann Repressionen gegen die Roma und deren gesellschaftliche
Isolation, die aber niemals vollstandig war. Die Roma brauchten die iibrigen
Bewohner vor allem wirtschaftlich, da sie niemals ein eigenes abgeschlossenes
wirtschaftliches System bildeten. Auch die Beziehung der Umgebung- besonders einiger Schichten - zu den Roma war nicht immer ablehnend. Grund
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der Repressionen war namlich nicht die ethnische Zugehorigkeit, sondem die
Lebensweise, die in der Struktur der zeitgenossischen Gesellschaft storend
wirkte oder sich von ihr abhob. In diesem Sinne kann auch die Bezeichnung
Zigeuner vor allem auf ein soziales Verhaltensmuster bezogen werden, denn
wenn ein ethnischer Roma seine Lebensweise aufgab und in einer Herrschaft
sesshaft wurde, konnte er nicht mehr als Zigeuner im Sinne der gegen die
Zigeuner gerichteten Patente verstanden werden.
Diese Patente betrafen vor allem Zigeuner, die aus Ungam nach Bohmen
kamen, sowie nicht sesshafte Roma-Gruppen. Aufgrund der erheblichen Mobilitat dieser Ethnie, des gegenseitigen Zusammengehorigkeitsgefiihls, der
Vermischung dieser Gruppen und Schichten sowie der negativen Einstellung
der Roma zu den machtausiibenden Organen der Mehrheitsgesellschaft konnte
es aber zum Gefiihl einer Bedrohung kommen.
(zusammengefasst vom Autor)
Jiřina Šedinová, Das Schicksal der Prager Juden zwischen Ende des 16.

und Mitte des 17. Jahrhunderts in der zeitgenossischen hebraischen
Literatur (S. 113- 122)
Der Beitrag erwahnt mit Hilfe von Quellenbeispielen einige Ereignisse, die
sich in Prag gegen Ende des 16. und in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts
abspielten und die von hiesigen hebraischen Quellen behandelt werden. Es
handelt sich dabei um zwei grundlegende Typen der zeitgenossischen jiidischen Literatur mít belletrisierendem Charakter, die in der aschkenasischen
Diaspora entstanden sind: I . Chroniken, wobei eine davon zu den erst vor
kurzer Zeit entdeckten Texten gehort, und 2. synagogale Poesie- historische
Elegien, die fiir eine spezielle Erinnerungsliturgie geschaffen worden waren.
Die Autorin hat zu dieser Problematik eine Reihe von Artikeln publiziert, auf
die in der folgenden kurzen Skizze verwiesen wird.
Von den synagogalen Kompositionen, die fiir den Vortrag im Gottesdienst
aru Jahrestag des Ereignisses, das sie beschrieben und in Erinnerung riefen,
bestimmt waren, werden die Elegien der Prager Gelehrten Šelomo Efraim
Luntschitz (t 1619) und Jom Tov Lipman Heller (1579- 1654) angefiihrt. Die
drei Kompositionen von Luntschitz beziehen sich auf den Einfall der Passauer Truppen nach Bohmen und Prag im Jahr 1611 (in der Prager jiidischen
Liturgie der Fastentag 2.Adar) und die zwei Elegien von Heller entstanden als
Reaktion auf den bohmischen Standeaufstand und die Schlacht am WeiBen
Berg im Jahr 1620 (Fastentag 14. Chešvan, sog. Prager Purim). Beide Texte
hat die Autorin schon friiher bearbeitet und einen Teil auch in Ůbersetzung
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ins Tschechische publiziert; die Úbersetzung von Hellers erster Komposition
wird hier aber zum ersten Mal vollstandig ver6ffentlicht, wahrend auf die
anderen Texte verwiesen wird.
Áhnlich wurde auch die hebraische Chronik der schwedischen Belagerung
im Jahr 1648 bearbeitet und publiziert ( einschlie13lich von Textausziigen), die
in diesem Beitrag nur mít den entsprechenden Verweisen erwahnt wird. Dagegen wird eine bisher fast unbekannte und sehr interessante hebraische Quelle
aus der Zeit um 1600 vorgestellt. Die anonymen Chronisteneintrage haben
sich in einer erst vor 15 Jahren entdeckten Handschrift in der Bibliothek des
Jiidischen Theologischen Seminars in New York erhalten und der Text steht
jetzt in einer hebraischen kommentierten Edition mit englischer Úbersetzung
zur Verfiigung (A Hebrew Chronicle from Prague, c. 1615. Edited by Abraham
David, The University of Alabama Press 1993). Die langste Passage ist dem
Einfall der Passauer Truppen von 1611 gewidmet und wie die úbersetzung zeigt,
stimmt die Schilderung im Grunde mít denen anderer Quellen iiberein.
(zusammengefasst von der Autorin)
Pavla Horská, Ethnische und nicht-ethnische Minderheiten in Prag
um 1900 (S. 123- 127)
Die Konfrontation statistischer Angaben zur Zusammensetzung der Prager
Bevolkerung um 1900 mít literarischen Quellen und Erinnerungen von Zeitgenossen prazisieren das traditionelle Bild von Prag als einer Agglomeration,
in der das tschechische Element dominierte und die deutsche Minderheit nur
5 %der Bevolkerung ausmachte. Die zeitgenossische Literatur wie auch Memoiren machen deutlich, dass diese deutsche Minderheit vor allem von Menschen aus den hochsten Gesellschaftskreisen gebildet wurde. Diese Gruppe
unterstiitzte intensiv deutsche Studenten, Intellektuelle, aber auch in erster
Linie national abgegrenzte Vereine, die alle zusammen die Basis ihrer eigenen gesellschaftlichen Posíti on waren.
Die Existenz der deutschen Minderheit besal3 entgegen der zahlenma13igen
Úberlegenheit der tschechischen Bevolkerung in Prag um 1900 vor allem deshalb eine unzweifelhafte Bedeutung, weil sie den tschechischen politischen
Parteien im Zentrum ihres Einflusses in der Monarchie die Notwendigkeit zur
Losung der nationalen Frage im Bohmischen Konigreich vor Augen fuhrte.
Stanislav Balík, Die Koexistenz von tschechisch- und deutschsprachigen
Anwiilten in Prag (1848-1918) (S. 129- 134)
Die Entwicklung der Beziehungen zwischen tschechisch- und deutschsprachigen Anwalten in Prag grenzt der Beitrag durch den Erlass der sog. proviso-
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rischen Anwaltsordnung von 1849 und die Annahrne einer neuen Tagungsordnung der Anwaltskammer im Bohmischen Konigreich im Jahr 1904 ein.
Zu Beginn des untersuchten Zeitraums schriinkte die erwiihnte Ordnung fiir
zwanzig Jahre nicht nur den Zugang zum Anwaltswesen, sondern auch den
Umfang der anwaltlichen Rechte ein. Deshalb konservierte sie die giinstigere
Position der deutschen Anwaltschaft. Zu einer Veriinderung kam es erst durch
eine Óffnung der Anwaltschaft, die durch den Erlass der Anwaltsordnung
von 1868 kodifiziert wurde. Damals erhielt auch die Anwaltskammer, in deren
Organen tschechische wie deutsche Anwiilte wirkten, gr6Bere Vollmachten.
Die Position der tschechischen Anwaltschaft wurde dann grundlegend durch
die Aufnahrne der Lehre an der tschechischen juristischen Fakultiit in den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts beeinflusst. Die neue Generation tschechischer Anwiilte, die an dieser Fakultiit ihre Ausbildung erhalten hatte, strebte
seit den neunziger Jahren eine Gleichberechtigung innerhalb der Anwaltskammer an, die aber erst 1904 erreicht wurde - damals erhielt die Kammer
ihren ersten tschechischen Priisidenten. Ein Gleichgewicht auf dem Gebiet
der nationalen Beziehungen wurde also im Rahrnen der Anwaltskammer erst
zu Beginn des 20. Jahrhunderts erreicht.
Den nationalen Auseinandersetzungen zum Trotz war die Anwaltschaft
wiihrend des ganzen Untersuchungszeitraums im Grunde bilingual und in der
Praxis musste die gedachte tschechisch-deutsche Grenze nicht allzu scharf
gezogen werden. lm Gegenteil - gerade in der Koexistenz der tschechischen
und deutschen Anwiilte zu Beginn des 20. Jahrhunderts sieht der Autor eine
Reihe moglicher Inspirationsquellen fiir die heutige Anwaltschaft.
Jan Novotný, Das Casino und die Prager deutsche Elite bis zum Ersten
Weltkrieg (S. 135- 146)

Die Griindung des deutschen Casinos war eine Folge der Zusammenst6Be,
zu denen es zwiscben den biirgerlichen politischen Vertretern der Tschechen
und der Deutschen in Prag bei den Gemeindewahlen im Miirz 1861 gekommen war. Der Sieg der tschechischen Liberalen und damit der Verlust der
bisberigen deutschen Hegemonie in der Stadtverwaltung riefbei den Vertretern der Prager Deutschen das Gefiihl einer nationalen Bedrohung hervor und
veranlasste sie zu aktivem Handeln. Durch die Griindung des Casinos 1862
sollte ein bisber feblendes gesellschaftliches und politisches Zentrum der Prager
Deutschen geschaffen werden, das seiner Satzung nacb das nationale Selbstbewusstsein der Deutschen ermutigen und festigen sollte. Zu den Griindern
des Casinos gehorten iiberwiegend Vertreter der neuzeitlichen Prager deutschen
gesellschaftlichen Eliten (Unternehrner, Finanziers, Angeborige der freien
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Berufe- vor allem Anwalte etc.) Dieser Personenkreis bildete zusammen mit
anderen Vertretern der hi:iheren Mittelschicht in der Folgezeit den dominierenden Teil der Mitgliederbasis (um 80 %). Der Obmann des Casinos war seit
seiner Griindung bis 1894 der politische Fiihrer der deutschen Liberalen in
Bi:ihmen, der Prager Anwalt Franz Schmeykal. Er machte aus dem Casino
nicht nur ein politisches Zentrum des austrodeutschen Liberalismus im Land,
sondern auch einen wichtigen Mittelpunkt des deutschen i:iffentlichen, gesellschaftlichen und kulturpolitischen Lebens, der in seiner Bedeutung den
Prager Rahmen iiberschritt.
1873 erhielt das deutsche Casino einen eigenen Sitz im Stadtzentrum, als
ein Palast mit grof3em Garten am Graben(Na Příkopech) gekauft wurde. Nach
langjahriger Renovierung, Modernisierung und Erweiterung entwickelte sich
das Casino zu einem wirklich reprasentativen Sitz der Prager deutschen Minderheit (Ende des 19. Jahrhunderts ca. 10% der damaligen Stadtbevi:ilkerung),
wo sich ein grof3er Teil ihres gesellschaftlichen, politischen und i:iffentlichen
Lebens konzentrierte. Das Casino war ein ausschlie/3lich biirgerlicher Verein
und seine Mitgliederbasis reflektierte im Grunde die spezifische Zusammensetzung des deutschen Teils der Prager Bevi:ilkerung um 1900, fiir die eine
hohe Konzentration biirgerlicher Nobilitaten und hi:iherer Mittelschichten charakteristisch waren. Dem entsprach auch der hohe Anteil des deutsch-jiidischen Elements unter den Mitgliedern des Casinos (vor 1914 bis zu 48 %).
Dank seiner Zusammensetzung widerstand das Casino als wichtiges Zentrum
der deutschen Liberalen in Bi:ihmen den Einfliissen und dem Druck der radíkal nationalistischen und antisemitischen Stimmungen, die seit Ende des 19.
Jahrhunderts auch die deutschen Einwohner von Prag erfassten. Mit der Differenzierung des politischen und i:iffentlichen Lebens und mít dem Riickzug
der Liberalen sank die Bedeutung des Casinos seit der Jahrhundertwende,
aber es stand weiterhin an der Spitze des gesellschaftlichen Lebens der Prager
Deutschen.
lm Hinblick auf die tschechisch-deutschen Beziehungen beteiligte sich das
Casino durch seine ausgepragte und streng iiberwachte nationale Ausrichtung
in nicht geringem Ausmaf3 an der Schaffung einer biirgerlichen Barriere, am
Prozess der gegenseitigen Desintegration und Separierung, dessen Voranschreiten in Prag bereits seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts im
i:iffentlichen, politischen und kulturellen Leben zu beobachten war.
(zusammengefasst vom Autor)
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Václav Maidl, Die Gestalt Prags in der deutschen Literatur gegen Ende
der Monarchie (S. 147- 155)

Prag nahm in den Werken deutsch schreibender Autoren (Watzlik, Strobl,
Kafka, Meyrink, Rilke, Kisch und Perutz) gegen Ende der Monarchie vielfliltige Formen an, wobei die Motive der Stadt als nationaler Brennpunkt, als
Gegenpol zur Waldidylle des Heimatromans, als geheirnnisumwitterter Ort
und schlieBlich a1s Raum der Halb- und Unterwelt im Vordergrund standen.
Diese Motive tauchen in den einzelnen literarischen Werken mit unterschiedlicher Intensitiit auf, aber ihr Auftreten war eine nahezu allgemeine Angelegenheit.
Das Motiv "Prag als Ort nationaler Zusammenstol3e" gehort zu den frequentiertesten. Die nationale Konfrontation des tschechischen und des deutschen Milieus oszillierte in den literarischen Werken zwischen Unverstiindnis
fur das andere sprachliche Milieu und zugespitzten rassischen Argumenten
hinsichtlich der deutschen Wurzeln der bohmischen Kultur. Die konfrontative
Verteidigungshaltung der mit dem deutschen Milieu verbundenen literarischen
Helden ging in di esem Fall von Unsicherheit und Unverstiindnis fur die andere
Welt aus, die fur sie fremd und damit feindlich wurde.
Das Thema "Prag als antiidyllischer Ort" stand zumeist in engem Zusammenhang mit der Schilderung von Menschenrnassen als feindlichem und unberechenbarem Element. Hiiufig benutzt wurde die Stadt als Hintergrund fur
die Schaffung einer geheirnnisvollen, sich zwischen Traum und Wirklichkeit
bewegenden Szenerie, die wohl das bekannteste Motiv der Prager deutschen
Literatur ist. In diese Atmosphiire reiht sich dann das letzte der fur Prag gegen
Ende der Monarchie typischen literarischen Charakteristika ein - die hiesige
Unterwelt.
Alle vorgestellten literarischen Blicke aufPrag werden durch ein gemeinsames Moment zusammengehalten - es gelang ihnen nicht, von der existierenden nationalen Spannung in der Gesellschaft abzusehen. Die einzige Ausnahrne bildet hierbei das Werk von Franz Kafka.
Miloslava Melanová, Die tschechische Minoritiit im Zentrum der
Deutschen. Die Veriinderungen in der Stellung der tschechischen
Minderheit in Reichenberg von 1880 bis 1907 (S. 157- 170)

Der Beitrag befasst sich mit den Veriinderungen im Leben und in der StelJung der tschechischen Minoritiit zur Zeit des zunehmenden Nationalismus
und der tschechisch-deutschen Entfremdung. Einen bedeutenden Faktor fur
die Entwicklung der Tschechen in Reichenberg bildete die Tatsache, dass gerade in di esem deutschen Zentrum Projekte entstanden, die ein geschlossenes
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Gebiet und eine nationale und letztlich auch administrative Einteilung Bohmens
zum Ziel hatten. Obwohl die offiziellen Statistiken anhand der Umgangssprache
keinen zahlenmiiBigen Anstieg der Tschechen in der Stadt aufwiesen, wird er
doch durch andere Tatsachen belegt (Zahlen der tschechischen Vereine, Sebulen und Schiiler, zeitgenossische Druckschriften). Den scheinbaren Riickgang
verursachten Druck und direkte Verfolgung von Angestellten und Mietem,
die sich zum Tschechentum bekannten. Dazu kam es besonders seit 1885, als
die Stadtverwaltung von nationalen Parteien beherrscht wurde. Die Reichenberger Gesellschaft und Stadtleitung war auch bedeutend durch den Nationalismus im Zuge der Deutschbohmischen Ausstellung von 1906 beeinflusst.
Die Analyse der tschechischen Minderheit beweist ihren wirtschaftlichen,
ku1turellen und politischen Aufstieg. In kultureller Hinsicht wurde er durch
die tschechischen Schulen (1881 SchuJe des Tschechischen Zentralschulvereins, 1885 offentliche SchuJe, 1887 Gewerbefortbildungsschule, 1897 Fortbildungsschule fur Miidchen) und zahlreiche Vereine unterstiitzt. Der wirtschaftlichen Entwicklung halfen Vereine und die Tschechische Sparkasse
(1891 ). Einen groBen Anteil am politischen Aufschwung hatte der Arzt Václav
Šamánek, der seit Mitte der achtziger Jahre an der Spitze der Reichenberger
Tschechen stand. Er war ein ausgezeichneter Organisator des Minderheitenlebens und zugleich brachte er die Angelegenheiten der Reichenberger Tschechen auf dem Boden des Landtags und des Reichsrates vor - zuerst uber Abgeordnete aus den Reihen der Jungtschechen, spater selbst als Abgeordneter
(1893-97 im Reichsrat, 1895- 1907 im Landtag).
Der Verlauf der Besuche von Kaiser Franz Joseph I. in den Jahren 1891 und
1906 dokumentiert den U nterschied in der Stellung der tschechischen Minderheit in der Stadt. Wiihrend die Tschechen 1891 an der BegriiBung des Herrschers gehindert und bei dieser Gelegenheit physisch angegriffen wurden,
musste 1906 ihre offizielle Anwesenheit wenigstens auf den StraBen respektiert werden.
Die giinstigere Lage der Minderheit war jedoch nicht die Folge besserer
Beziehungen zwischen den Nationalitaten, sondem die Folge stiirkeren Drucks
von auBen. Er kam von den Sprechem und Repriisentanten beider Nationalitaten und daran ankniipfend von Seiten der Staatsorgane, die so auf den wachsenden konfrontativen Nationalismus reagierten. Ein tieferer Einblick in das
Leben der Reichenberger tschechischen Minderheit zeigt zugleich eine immer
gr6Bere Trennung beider Volksgemeinschaften. Eine Chance auf Ánderung
der Beziehungen kam im Zeitraum nach 1907, des sen Analyse in der Zukunft
mehr Aufrnerksamkeit gewidmet werden sollte.
(ubersetzt von der Autorin)
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II.
PRAG- STADT DER NACHRICHTEN
UND DES NACHRICHTENWESENS

Kamil Boldan, Passio Pragensium- eine gedruckte Relation zum Prager
Aufstand 1483 (S. 173- 180)
Das Passio Pragensium, eine gedruckte Nachricht uber den utraquistischen
Aufstand in der Prager Alt- und Neustadt im September 1483, ist der erste
bekannte Druck, der inhaltlich aus dem Prager Geschehen schopft. Dem Autor
ist es gelungen, insgesamt funf Ausgaben dieser Nachricht zu identifizieren.
Neben zwei kleineren Leipziger und einer Magdeburger Druckerei i.ibemahmen ihre Herausgabe wohl nach dem Widerhall der Ereignisse in den deutschen Landem zwei beri.ihmte Drucker- der StraBburger Johann Pri.iss und
der Nfunberger Anton Koberger. Alle Ausgaben erschienen vermutlich 1484.
Inhaltlich und forma! weichen die Relationen zwar nicht vom Charakter
iihn1icher Zeitungen der damaligen Zeit ab, die sich meist auf eine bloBe
Beschreibung des Ereignisses beschrankten, aber ihre Bedeutung beruht auf
der Tatsache, dass es sich um die altesten bohemikalen Nachrichtendrucke
han delt.

Ivan Martinovský, Prag 1517 mit den Augen Niirnberger Boten gesehen.
Ausziige aus einem Reisebericht (S. 181- 193)
Der Thronwechsel1516 machte die Bestatigung der bohmischen Lehen fur
Numberg und seine Burger erforderlich und wurde zum Anlass fur eine
"Dienstreise" zweier Numberger Burger in die Prager Stadte, die ein Jahr
spater erfolgte. Die erhalten gebliebenen Reiserechnungen, die von einem umfangreichen Kommentar begleitet wurden, stellen eine in ihrem Wert kaum
einzuschiitzende Quelle dar, da sie den Blick von zwei Fremden auf das Leben in der Prager Agg1omeration zu Beginn des 16. Jahrhunderts bieten. Ihre
Informationen zu Teuerungen, legaler Korruption auf verschiedenen Ebenen
und ihre Kritik an der Xenophobie der hiesigen Bevolkerung sollte man unter
Beri.icksichtigung des Zwecks der Quelle korrigieren. Die Rechnungen soli ten
namlich u. a. die ungewohnlich hohen Ausgaben der Nfunberger Boten begri.inden, die ihren Reiseetat erheblich uberschritten hatten. Da ihre Mission aber
erfolgreich verlaufen war, wurde ihnen die ausgegebene Summe nachtraglich
genehmigt.
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Karen Lambrecht, Buchdruck und Kommunikation - Prag und Krakau
an der Schwelle zur Neuzeit (bis 1550) (S. 195- 210)
Der Beitrag beschiiftigt sich mít dem Buchdruck als einem der wichtigsten
Bestandteile der Kommunikation in der friihneuzeitlichen Gesellschaft. Als
Beispiel werden zwei Zentren - Prag und Krakau - von den Anfangen des
Buchdrucks bis zu seiner Institutionalisierung Mitte des 16. Jahrhunderts verfolgt. Die Autorin wendet auf den Entwicklungsprozess eine Kommunikationstheorie an, in der zwischen drei Stufen von Kommunikation unterschieden wird. Die erste Ebene steht in beiden Stiidten mít den Anfangen der
Rezeption des Buchdrucks in Verbindung: Dabei spielt die Ankunft solcher
Personen eine Schlusselrolle, die ihre Kenntnisse des neuen Mediums weitergeben konnen. Wiihrend die Rezeption der Neuerung in Krakau uber Fremde
erfolgte, standen in Prag einheirnische Drucker im Mittelpunkt, die irn Ausland
ausgebi1det worden waren. Die zweite Ebene basiert aufZusammenarbeit und
Austausch von Informationen. Beide Metropolen wurden damals zu Verrnittlerinnen von Innovationen fiir weitere Buchdruckzentren. Die letzte Kommunikationsstufe, die von einer Zusammenarbeit ausgeht, die zu Veriinderungen
und Umformungen fiihrt, ist schwerer nachzuweisen. Hier geht es um die
Feststellung direkter Einflusse verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und
Institutionen auf die Gestalt der Buchproduktion. Der Beitrag bringt diese
letzte Stufe vor allem mít Drnek und Verbreitung von Literatur in Volkssprachen in Verbindung. Hier spielte Prag durch den Buchdruck in tschechischer
Sprache eine bedeutende Rolle, wiihrend die sprachliche Produktion in Krakau die ethnische Pluralitiit der Stadt widerspiegelt. Die beiden Zentren wiesen auch in der Beziehung einzelner gesellschaftlicher Gruppen und Institutionen zurn Buchdruck wesentliche Unterschiede auf. Wiihrend in den Prager
Stiidten in der ersten Hiilfte des 16. Jahrhunderts Adel und Burgertum die
dominierende Rolle im Kontakt mít dem neuen Medium spielten, galt dies in
Krakau eher fiir die Universitiit sowie fiir das hofische Milieu und die Kirche.
Olga Fejtová- Jiří Pešek, Der Horizont der geographischen Literatur in
der Prager Neustadt des 16. und 17. Jahrhunderts (S. 211-224)
Die Sonde in den friihneuzeitlichen Quellenbestand von Verlassenschaftsverzeichnissen der vollberechtigten Biirger der Prager Neustadt soll das Interesse der Biirger an geographischer Literatur vermitteln. Die Autoren werteten
insgesamt 375 Verzeichnisse burgerlicher Bibliotheken aus, von denen ungefahr ein Funftel Verrnerke uber geographische Literatur enthielt. Diese Hinweise konzentrierten sich in den untersuchten Verzeichnissen auf die Jahre
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1583- 1625 und 1657- 1686, wobei im ersten Zeitraum in den Neustiidter
Buchsammlungen die klassische Produktion der bohmischen und deutschen
Druckeroffizinen dominierte, die durch bedeutende Komplexe ausHindischer
Reisebeschreibungen, Kosmographien und historisch-geographischer Literatur ergiinzt wurde. Zumeist traten sie in Bibliotheken mit einem Maximum
von vier Titeln auf.
lm Zeitraum vor der Schlacht am WeiBen Berg vermittelte die geographische
Literatur den Neustiidter Biirgem ein Bild von der Welt, dessen Reichweite
durch die Entdeckungsfahrten bestimmt wurde. Ihr Interesse konzentrierte
sich allerdings vor allem aufBohmen, danach auf die Nebenliinder der bohmischen Krone, das Reich und im Zusammenhang mit der tiirkischen Gefahr
auch aufSiidosteuropa. Das 17. Jahrhundert brachte in dieses Lektiireumfeld
der Neustiidter Biirgerbibliotheken keine umfassenderen Innovationen.
lm Kontext der europiiischen Entwicklung der biirgerlichen Buchkultur
niiherten sich die geographischen Interessen der Neustiidter Biirger der Situation in den benachbarten deutschen Staaten an. Dabei verband sie nicht nur
die Intensitiit eines solchen Interesses, sondem auch seine Orientierung auf
das heimische Milieu.

Alena Richterová, Prag in geschriebenen Zeitungen vom Beginn des 17. Jabrhunderts (S . 225- 232)
Prag als lnteressenobjekt des friihneuzeitlichen Joumalismus, genauer gesagt
der geschriebenen Zeitungen, wird anhand von drei Empfángerkreisen vorgestellt. Der erste Komplex geschriebener Zeitungen entstand fiir Ladislav
Seid1ic von Šenfeld in den Jahren 1607-1615. Es handelte sich um einen bohmischen Adeligen, der in militiirischen Kreisen und am Kaiserhofnicht ohne
Einfluss war und dem die Zeitungen durch einen Novellanten mit einigen
Zuarbeitem vermittelt wurden. Sie informierten ihn in Form zusammenfassender Nachrichten bzw. Nachrichten von einem Ort (z. B. aus Prag). Prag
taucht in di esem Nachrichtenkomplex auf zwei Ebenen auf- als N achrichtenzentrum und als Ort, an dem sich verschiedenste Ereignisse zutragen.
Der zweite Empfánger von Nachrichten aus Prag war in den Jahren
1577-1618 der Gorlitzer Biirgermeister und Wissenschaftler Bartholomiius
Scultetus. Die N achrichten trugen hier entweder den Charakter von Zusammenfassungen oder es handelte sich um Einzelheiten, die hiiufig eher die Form eines
Briefes annahmen. Beim Vergleich der beiden Nachrichtenkomplexe tritt die
Áhnlichkeit des zusammenfassenden Nachrichtenwesens wie auch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Nachrichten aus Prag in den Vordergrund, was
auf die unterschiedlichen Bediirfnisse der Empfánger zuriickgeht.
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Die letzte vorgestellte Gruppe zeitgenossischer Nachrichten ist ein Bestand
aus der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbiittel (1608- 11 , 1615, 1621),
der einzelne Informationen zu den wichtigsten politischen Ereignissen in Prag
enthiilt und fur verschiedene Empfánger zusammengestellt wurde. Fiir diese
ausliindischen Empfánger in den deutschen Fiirstentiimem stellte Prag im
Gegensatz zu den beiden ersten Empfángem nicht etwa das bedeutendste,
sondem nur eines von vielen europiiischen Zentren wichtiger Ereignisse dar.
Der bei der Entstehung der Nachrichten verfolgte Zweck entsprach also in
allen untersuchten Fiillen dem Inhalt.

Tomáš Rataj, Die tiirkische Bedrohung und das friihneuzeitliche Nachrichtenwesen in Bohmen vor 1620 (S . 233- 261)
Das "tiirkische" Nachrichtenwesen bildet die zahlenrniil3ig stiirkste Gruppe
der bohmischen friihneuzeitlichen Zeitungen und bietet sich daher fiir allgemeinere Erkenntnisse iiber die Entwicklung der Nachrichtenrnedien an. Das
geschriebene wie gedruckte Nachrichtenwesen erlebte in der Zeit vor der
Schlacht am Weil3en Berg in den Prager Stiidten eine bedeutende Konjunktur,
die mit dem Residenzencharakter der Stadt in Verbindung stand. Bedingung
fur die Entwicklung des gedruckten Nachrichtenwesens war allerdings die
Existenz von Ereignissen, die eine Nachfrage nach Informationen hervorriefen
- und di es war bei den Konflikten mit den Tiirken zweifellos der Fal!. Die seit
Anfang des 17. Jahrhunderts einsetzende Stagnation des Zeitungswesens war
eine direkte Widerspiegelung der fehlenden Nachrichten iiber den Sieg der
christlichen Welt wie auch des sinkenden Interesses der Óffentlichkeit am
Krieg iiberhaupt. Dem Druck "tiirkischer" Zeitungen widmeten sich in Prag
eher kleinere Werkstiitten, die aufGelegenheitsdrucke spezialisiert waren. Sie
waren in der Lage, die N achrichten mit einer Verspiitung von ca. 18 Tagen
nach ihrer Abfassung zu drucken. Eine bedeutende Rolle bei der Vermittlung
von Nachrichten direkt von den Schlachtfeldem spielte zweifellos der Hof. Er
griff noch in der Zensurphase ein, da zum klassischen Vorgehen noch die
notige Genehmigung der gedruckten Nachrichten durch den Hofkriegsrat
hinzukam.
Aus typologischer Sicht nahm das Nachrichtenwesen iiber die tiirkische
Gefahr die Form kleinerer (Nachricht iiber ein Ereignis), gr613ererund rekapitulierender Zeitungen an. Aus inhaltlicher Sicht konzentrierten sich die Nachrichten auf die Beschreibung von Kampfhandlungen, die durch einen verallgemeinemden Kommentar und ein Gebet eingerahmt wurden. Diese Form
bestimmte auch die Art der anschlie13enden Rezeption durch den Leser, die
allerdings durch die mogliche Rezeption des Textes als Exemplum ergiinzt
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wurde. Ein untrennbarer Bestandteil des Textes war die Illustration, die zur
Abrundung der verbalen Ebene des Drucks beitrug.
Die meisten "tiirkischen" Zeitungen funktionierten also als reine Informationstexte profanen Charakters, die programmgemaB Optimismus unter der
Bevi:ilkerung verbreiten sollten. Die Zeitungen vollendeten dabei weder das
negative Bild des Tiirken noch beseitigten sie es. Diese Atmosphare wurde
von der Kirche, dem offizii:isen Schaffen und der offiziellen staatlichen Proklamation geschaffen. Erst in diese bereits vorhandene Atmosphare trat das
Zeitungswesen ein, wobei es sich in erheblichem MaBe vom friihneuzeitlichen
Nachrichtenwesen unterschied - es enthielt im Keim namlich die staatliche
Kriegspropaganda.
Václav Ledvinka, Das Prager Nachrichtenwesen in der politischen
Tiitigkeit der siidbohmischen Aristokratie vor 1620 (S. 263- 268)
Aus Sicht des Zugangs zu Informationen und dem Grad an Informiertheit
kann man fiir die Zeit vor der Schlacht am WeiBen Berg kaum von einer
Ri.ickstandigkeit oder Provinzialitat der bi:ihmischen adeligen und biirgerlichen Eliten sprechen. Zwischen ihren einzelnen Mitgliedem existierten allerdings wesentliche Unterschiede. Zu denen, die i.iberdurchschnittliche Zugangsmi:iglichkeiten zu Nachricbten hatten, gehi:irte zweifellos auch der
siidbi:ibmische Hochadel (Herren von Rosenberg, Herren von Neuhaus), deren
Vertreter die hi:ichsten Funktionen in den standischen Institutionen des bi:ihmischen Ki:inigreichs einnahmen.
lm Umkreis der si.idbi:ihmischen Magnaten verbesserten sich die Voraussetzungen fur die Zuganglicbkeit von Informationen auBerdem seit den vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts wesentlich, auch wenn sich die gewonnenen
Nachrichten durch UnregelmaBigkeit und erhebliche Buntheit auszeichnen.
Joachim von Neuhaus und sein Sohn Adam II. von Neuhaus verfiigten bereits
uber Nachrichten aus dem Kreis der Lan des- und Hofbeamten, von Verwandten und Freunden aus den Reihen des Adels, von Vertrauten am Herrscherhof
und von Beamten der Obersten Kanzlei oder des Obersten Burggrafenamtes
wie auch von Regenten und Hauptleuten ihres Dominiums. Dabei spielte auch
das Klientelsystem eine Rolle. Die Existenz von bezahlten Informatoren und
Agenten konnte allerdings nicht nachgewiesen werden.
Die i.iberwiegende Nachrichtenform im Umkreis der Neuhauser Magnaten
war die Privatkorrespondenz. Aus inhaltlicher Sicht widmete man neben Relationen privaten Charakters auch Informationen i.iber Naturkatastrophen,
Epidemien und i.ibematiirliche Erscheinungen erheblichen Raum. Danach fo lgten Nachrichten uber die Ti.irkengefahr und die i.iberseeischen Entdeckungen.
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Den geringsten Raum nahmen erstaunlicherweise Mitteilungen politischen
Charakters ein, die sich zudem i.iberwiegend auf das Geschehen im Ausland
konzentrierten. Daher stellte Prag fiir die si.idbohmischen Magnaten bis in die
achtziger Jahre des 16. Jahrhunderts nicht das Hauptzentrum fiir Erwerb und
Austausch von Informationen dar. Eine Schli.isselrolle spielten vor allem ausUindische Quellen aus Wien, Niimberg und Augsburg. Die Situation anderte sich
erst nach 15 85, als der Kaiserhof nach Prag iibersiedelte und ein Angehoriger
der Neuhauser Magnaten (Adam II. von Neuhaus) Oberstkanzler und danach
Oberstburggrafwurde. Damals erhielt Prag die Position von Hauptquelle und
Distributionszentrum des Nachrichtenwesens. Fiir die si.idbohmischen Magnaten stellten hier ihre untergeordneten Beamten und die Verwalter ihrer Prager
Residenzen Informationen zusammen. Gewisse Kontakte konnten in dieser
Hinsicht auch in der Beziehung der Herren von Neuhaus zu Prager Intellektuellen und Druckem aufgespiirt werden. Dagegen bieten die Untersuchungen
bisher kein klares Bild uber die Verbindungen dieser si.idbohrnischen katholischen Magnaten zu den Exponenten der katholischen Minderheit in Prag
(Erzbischof, Jesuiten, papstlicher Nuntius, spanischer Gesandter). In diese
Richtung sollte sich die weitere Erforschung des Nachrichtenwesens der siidbohrnischen Magnaten bewegen.
(zusammengefasst vom Autor)

Jaroslava Kašparová, Eine franzosischsprachige Edition kleiner Drucke
zum politischen Geschehen in Bohmen zu Beginn des Dreilligjahrigen
Kriegs (S. 269-280)
Die Autorin verfolgt fiir den Zeitabschnitt 1618-20 auf der Grundlage von
Bibliographien wie auch konkreten Studien in einheimischen und auslandischen Bibliotheken die gedruckte Gelegenheitsproduktion zur politischen
Entwicklung in Bohrnen. Drucke dieser Art erfiillten neben der aktuellen Information auch die Funktion von Unterhaltungslektiire haufig sensationsheischender Art. Insgesamt konnten 94 Drucke identifiziert werden, die sich
vor allem auf das Jahr 1620 konzentrieren. Es handelte sich zum einen um
Nachrichten offiziellen Charakters, bezogen auf einzelne oder mehrere Ereignisse, um zusammenfassende Nachrichten gesamteuropaischen Charakters wie
auch um politische Erwagungen. Fiir die urnfassende Erforschung dieses Materialtyps miisste allerdings ein bibliographisches Verzeichnis der bohemikalen Produktion einheimischer und fremder Provenienz erstellt werden, was
die Moglichkeiten dieses Beitrags iiberschreitet.
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Wlodzimierz Zientara, Die Anfiinge der gelehrten Zeitschriften im
18. Jahrhundert in Danzig (S. 281-289)

lm friihneuzeitlichen Polen gab es zwei groBe Druckzentren. Es handelte
sich um Krakau im Siiden und Danzig im Norden. Danzig als Druckort wurde
noch von Thom und Elbing begleitet - beides Stiidte in der Provinz Kg!.
PreuBen. A uf die Idee, in Danzig gelehrte Zeitschriften herauszugeben, kamen
Absolventen von meist deutschen protestantischen Universitiiten, die mit dieser Form wiihrend ihres Studiums Erfahrungen gesammelt hatten. Ein gutes
Beispiel dafiir ist Gottfried Lengnich, der Herausgeber der "Polnischen Bibliothek" und ein ehemaliger Student der Universitiit Halle. Diese kritische Zeitschrift erschien 1718119. Ihr folgte eine Reihe von historischen, moralischen
und naturwissenschaftlichen Periodika.
(ubersetzt vom Autor)
Alexandra Špiritová, Die private Post in Prag im 18. und 19. Jahrhundert
(S . 291-304)

Das 18. Jahrhundert - bzw. der Aufkauf des Postlehens durch Kaiser Kari VI.
im Jahr 1722 - schuf die grundlegende Voraussetzung fiir die Verstaatlichung
des Postbetriebs. Die anschlieBenden MaBnahmen, die die freie Befórderung
von Personen und Postsendungen entlang der HauptstraBen einschriinkten und
dem Herrscher das Recht vorbehielten, alle Postverwalter und das gesamte
Postpersonal zu emennen, spitzten diese Tatsache nur noch zu. Bereits seit
dieser Zeit verbreitete sich aber auch die private Form der Postdienstleistungen. Die Gesetze aus der ersten Hiilfte des 19. Jahrhunderts bestiitigten allerdings nach wie vor das Postregal des Staates. In den dreiBiger Jahren begann
der Staat mít dem allmiihlichen Aufkauf der Poststationen, der erst nach 1918
abgeschlossen wurde. Zu einem weiteren wichtigen Impuls fiir die Reorganisierung der Zentralverwaltung des Postwesens und anschlieBend auch der
Postverwaltung in den Provinzen wurde das Revolutionsjahr 1848. 1850 richtete man die Bohmische Postdirektion ein. Alle Postsammelstellen wurden in
diesem Jahr in einen hoheren Dienststellentyp umgewandelt, der auch die
Auslieferung der Sendungen regelte. Die letzte bedeutende Innovation im
Postwesen war ihre Verbindung mit dem Einsenbahnverkehr nach 1851.
Eine spezifische Stellung im System des Postwesens nahm die sog. jiidische
Post auf dem Gebiet der Josefstadt ein, die bis ungefáhr 1900 eine relative
Unabhiingigkeit behielt. Zu einem anderen bedeutenden Privatuntemehmen
im Rahmen des Postwesens wurden die Prager Poststiille (spater Fuhramt),
die sich in modemisierter Form bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg halten
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konnten. Die privaten Untemehmen erganzten wahrend des gesamten Untersuchungszeitraums nur die Dienstleistungen der staatlichen Post.

Roman Prahl, Anflinge und "Ende" der Kunstkritik in Prag (S. 305- 318)
Fur Bohmen fehlt eine Skizze zur Geschichte der Kunstkritik als eines spezifischen Genres des gedruckten Nachrichtenwesens. Eine wichtige Gelegenheit fiir gedruckte Nachrichten uber Kunst waren in der modemen Zeit und im
Umfeld der burgerlicben Gesellschaft Ausstellungen. Die Unterrichtung uber
diese Ereignisse nahm zwar bald eine feste formale Gestalt an, aber in den
Anfangen im 19. J ahrhundert waren die Ansichten und Urtei Je uber Kunstler
und ihre Werke bei weitem nicht so individuell und subjektiv wie heute. Daher
sind sie eine wertvolle Informationsquelle zu den Anfangen dieses literarischen Genres.
Der Beitrag vermittelt diese Anfange uber eine Diskussion, die anlasslich
der Jubilaumsausstellung der Akademie der Kunste im Jahr 1824 gefiibrt
wurde. Die Diskussion enthullte vor dem Hintergrund einer Konfrontation
mit dem Wiener Milieu die paradoxe Situation der damaligen Aufk1arer, die
die Bedeutung der nationalen Kultur durch die Betonung ihrer archaischen
Herkunft verteidigen sollten und dadurch in Widerspruch zu den damaligen
Standards von Bildung und Geschmack gerieten. Die Debatte uber die erwabnte Ausstellung verlief nicht isoliert von der europaischen Entwicklung,
soudem stimmte voli mit ihr uberein, da sie den Streit um die altdeutscbe
Stromung fortsetzte. Diskussionen und Streitigkeiten anlasslich der Ausstellung zeigten freilich auch die mangelnde Vorbereitung ihrer Teilnehmer sowie
die dauerhaften Spannungen und Konflikte. Wohl aucb deshalb fiihrten sie in
der Kommunikation zwiscben den Ki.instlem und der tschechischen Óffentlichkeit zu keinem bestimmten Ergebnis.
Blanka Soukupová, Der bohmische Deutsche und der deutschsprachige
Jude in den tschechischen Prager Periodika der Agrarier. Zur Rolle
der parteigebundenen Journalistik in den dreifliger Jahren des 20.
Jahrhunderts (S. 319- 336)
Die Autorin konzentriert ihre Aufmerksamkeit auf die Presse als Quelle
der Kommunikation und der gegenseitigen Informiertheit von Nationen. Sie
macht mit dem Monolog der tschechischen Agrarier-Presse uber die bohmischen Deutschen und die deutschsprachigen Juden auf der Grund1age einer
Untersuchung der Periodika der Republikanischen Partei der Landwirte und
Kleinbauem vertraut.
In der tschechischen rechtsorientierten Presse formierte sicb seit Anfang
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der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts die Vorstellung von einem zweifachen Deutschtum, dessen Kriterium die Beziehung der Deutschen zum neuen
tschechoslowakischen Staat war. Deshalb erschien es angebracht, ein entgegenkommendes Portriit der deutschen Bevolkerung unter Betonung einiger
positiver Charaktereigenschaften zu zeichnen; in den Gegensatz dazu riickte
man einige deutsche Vertreter des Konfrontationskurses. Seit Anfang der
drei13iger Jahre, als die Presse allgemein ein positives Bild der bohmischen
Deutschen zeichnete, wurde diese Vorstellung immer von der stereotypen
Schilderung ihrer Undankbarkeit begleitet, die in erster Linie an der Beziehung
der deutschen Minderheit zu der staatlichen Sprach- und Schul politik und an
ihrer Verhohnung der tschechischen Wehrfáhigkeit demonstriert wurde. lm
Zusammenhang mit der Entwicklung in der ersten Hiilfte der drei13iger Jahre
erhielt die Schilderung positiver Seiten der deutschen Mentalitiit in der agrarische Interessen vertretenden Joumalistik immer weniger Raum.
Nach 1933 wurden die allgemeinen Stereotypen der bohmischen Deutschen
durch Bilder der deutschen Agrarbewegung auf der einen und der "Hakenkreuzler" auf der anderen Seite ersetzt. Diese Vorstellungen wurden allerdings nicht niiher analysiert.
In Verbindung mit der radikalen Ablehnung des deutschen Nationalismus
tauchte in der tschechischen Presse aber auch ein negatives Portriit des
deutschsprachigen Juden auf, das sich allerdings auf nationale und nicht etwa
auf rassische Momente stiitzte.
Die Untersuchung des Stereotyps der bohmischen Deutschen in den Periodika der tschechischen Agrarier fiihrte die Autorin zu der Schlussfolgerung,
dass der demokratische Charakter der tschechischen Presse in der ersten Republik ein Mythos ist und die Periodika vielmehr Parteiinteressen unterstellt
waren. Zugleich gelang es der Journalistik mit der Priisentation eines ethnischen Stereotyps aber auch, Anzeichen der erwarteten Entwicklung dingfest
zu machen und diese Entwicklung in gewisser Weise zu beeinflussen.
Vojtěch Šustek, Die Monatsberichte JosefPfitzners iiber das Leben in Prag

wiihrend des Protektorats (S. 337-344)
Der Beitrag verfolgt anhand von Briefen und Situationsberichten, die dem
SS-Obergruppenfiihrer und hochsten PolizeichefK. H. Frank gesendet wurden, sowie anhand einiger weiterer Quellen das Wirken des sudetendeutschen
Historikers Professor Josef Pfitzner im Prager Rathaus, wo er die Funktion
eines Primator-Stellvertreters inne hatte.
Schon kurz nach seiner Emennung stellte Pfitzner ein klares Programm fiir
seine Tiitigkeit in der Prager Stadtverwaltung auf. Seit Anfang 1940 ging er
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zu rasanten Angriffen auf die tschechische Opposition im Rathaus uber, die in
einen Konflikt mit Primator Klapka miindeten. Energisch trat er auch gegen
die tschechische Fachliteratur auf, setzte sich fiir ein neues "aktualisiertes"
Prager Stadtwappen ein und bemiihte sich um die Beseitigung der Prager
Denkmiiler, die an die tschechoslowakische Republik erinnerten.
Besondere Anstrengungen widmete Pfitzner aber der Frage einer Germanisierung Prags, die sich in erster Linie in der allmiihlichen Ersetzung des Tschechischen durch das Deutsche als Amtssprache und einer erhohten Anzahl
deutscher Magistratsangestellten niederschlug. Hier kam es aber zu Auseinandersetzungen mit Primator Klapka, der beide Prozesse zu verhindem suchte.
Deshalb sammelte Pfitzner Beweise fiir Klapkas "antistaatliche" Tiitigkeit.
Pfitzners Reformbestrebungen fanden erst nach Amtsantritt des stellvertretenden Reichsprotektors Reinhard Heydrich Gehor. Andererseits brachte
weder dieser Umstand noch die weitere politische Entwicklung dem Prager
Primator-Stellvertreter eine Veriinderung oder Stiirkung seiner Position in der
Stadtverwaltung ein. In dieser Funktion ohne Aussicht auf einen weiteren
Aufstieg blieb er bis Kriegsende, wo sein Leben auf Beschluss eines
au/3erordentlichen Volksgerichts ein Ende fand.

Jana Pasáková, Zur periodischen Presse in der Zeit nach dem Miinchner
Abkommen, wiihrend der zweiten Republik und des Protektorats
(S. 345-352)
Bereits nach dem 2. September 1938 traten in Zusammenhang mit der zweiten Mobilisierung neue Zensurorgane ins Leben der zweiten Republik und es
kam zu einer allrniihlichen Verschiirfung der Zensur, die ihren Hohepunkt bei
Entstehung des Protektorats fand. Die Zeitschriften der verschiedenen Vereine
und Institutionen unterlagen diesem zunehmenden Drnek in unterschiedlichem Ma/3. Der Beitrag befasst sich mit der Monatsschrift Sbratření [Verbriiderung], die zwischen 1924 und 1941 mit dem Ziel erschien, zur Emeuerung
des Geistes und der Gesellschaft beizutragen.
Die von Přemysl Pitter redigierte Zeitschrift behielt eine einzigartige Qualitiit bei. Auch nach dem Miirz 1939 richtete sie die Aufmerksamkeit der Leser
auf die Gedanken von T. G. Masaryk und J. A. Comenius und trat gegen den
Antisemitismus auf. Neben der Widerstandstiitigkeit wiihrend der Besetzung
gehorte die Herausgabe dieser Zeitschrift zu den wichtigsten Untemehmungen,
die ihren Anteil an der Formierung des sittlichen Profils der Nation hatten.
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