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Prezentace knihy Markéty Růčkové 

 

„Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče“ 
STUDIUM A KORESPONDENCE KNĚŽSKÉHO DOROSTU  

JEDNOTY BRATRSKÉ V LETECH 1610–1618 
 

Kultura města Mladá Boleslav – Galerie Templ, nakladatelství Scriptorium, spolek pro 
nekomerční vydávání odborné literatury, a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
uspořádají ve středu 14. ledna 2015 od 17.30 hodin prezentaci knihy Markéty Růčkové 
„Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče“. Studium a 
korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618, která proběhne 
v prostorách městského paláce Templ v Mladé Boleslavi (Krajířova 102) za účasti autorky, 
jež dílo představí. Úvodní slovo pronese vedoucí Katedry pomocných věd historických a 
archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. PhDr. Marie 

Bláhová, DrSc. V pořadu zazní ukázky z knihy v podání členů divadelního souboru 
Lauriger, hudební doprovod zajistí skupina Amnis.  

 
Nedávno publikována kniha Markéty Růčkové byla vydána jako druhý svazek ediční 

řady Archiv Matouše Konečného. Tato ediční řada zpřístupňuje po odborné stránce 
unikátní nález písemné pozůstalosti jednoho z posledních předbělohorských biskupů 
Jednoty bratrské Matouše Konečného (1569–1622). Nález učiněný v srpnu roku 2006 
během rekonstrukčních prací v bývalém minoritském klášteře Na Karmeli v Mladé 
Boleslavi – někdejším sídle bratrských biskupů a dnes sídle Škoda Auto Vysoké školy – se 
skrýval ve dvou dřevěných truhličkách v zásypu stropní klenby v prvním patře. 
Truhličky, uschované za mimořádných okolností na počátku třicetileté války snad 
samotným Matoušem Konečným nebo jeho pomocníkem Janem Brosiem, obsahovaly 
písemnosti vesměs z let 1610–1618 vzniklé z úřední činnosti bratrského biskupa nebo jemu 
adresované.  

Největší část mladoboleslavského nálezu tvoří korespondence, sepsaná v českém a 
latinském jazyce, mezi níž se nachází dopisy studentů vysílaných biskupy Jednoty na 
zahraniční studia do Herbornu, Brém, Marburku a dolnoslezské Bytomi nad Odrou, kde 
navštěvovali tamní protestantské akademie či akademická gymnázia i jejich předstupeň – 
pedagogia, a také korespondence pedagogů těchto studentů. Zprávy studentů jsou navíc 
doplněny rejstříky peněžních výdajů podávající vyúčtování financí, kterými nejen senioři 
Jednoty zaopatřili své adepty na kněžství při studiích, a sliby, jimiž se budoucí studenti 
zavazovali k poslušnému návratu k bratrskému řádu.  

Výše uvedený soubor písemností studentů a pedagogů se stal předmětem práce Markéty 
Růčkové, jež v rozsáhlé úvodní studii podává jejich zevrubnou analýzu, zasazuje je do 
širších dobových souvislostí a zpřístupňuje je ve druhé části knihy v podobě plnotextové 
edice odborné i laické veřejnosti. Autorka nastiňuje výchovný a vzdělávací proces 



v prostředí Jednoty bratrské, seznamuje čtenáře se zahraničními institucemi, na kterých 
budoucí bratrští duchovní nabývali své vědomosti, vysvětluje celý průběh zahraničního 
studia svěřenců bratrských biskupů a načrtává obraz života bratrských mládenců během 
jejich studií. Na zpracování ediční části se podílel Jiří A. Čepelák, který provedl filologický 
rozbor korespondence. 

Již v roce 2010 bylo autorce za zpracování výše zmíněné části Archivu Matouše 
Konečného v podobě diplomové práce uděleno několik cen, mimo jiné cena Jana Palacha, 
udělovaná děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, či cena Česká hlava 
v kategorii Gaudeamus. 

Prezentovanou publikaci, která z uvedené diplomové práce Markéty Růčkové vychází, 
ale jež je značně doplněna a rozšířena (nejen o další historické prameny, ale i o částečnou 
německou jazykovou mutaci), vydalo nakladatelství Scriptorium, spolek pro nekomerční 
vydávání odborné literatury, ve spolupráci s vydavatelstvím Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Obsahuje 640 stran a 31 černobílých vyobrazení. Na vydání 
knihy finančně participoval Česko-německý fond budoucnosti a Jednota bratrská. 

 
 
Knihu je možné zakoupit: 
- v internetovém knihkupectví Kosmas http://www.kosmas.cz/  
- v e-shopu FF UK https://e-shop.ff.cuni.cz/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krátce o autorce knihy:  
PhDr. Markéta Růčková (1984) vystudovala obor archivnictví a pomocné vědy historické na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v témže oboru pokračuje v rámci doktorského 
studia. V současné době působí jako archivářka v Archivu hl. města Prahy. Věnuje se církevním 
dějinám, dějinám Jednoty bratrské a městským a kulturním dějinám v raném novověku. 

 
 
Kontakt: 
Alena Nastoupilová, Kultura města Mladá Boleslav – Městský palác Templ,  Krajířova 102, 293 01 

Mladá Boleslav, tel: 326 109 403, email: templ@kulturamb.eu  
 


