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NA CESTU STARONOVÉHO SVAZKU AUC-HUCP 

Ctenářům se dostává do rukou nový svazek časopisu k dějinám pražské univerzity, kte
rý však nese velmi opožděné označení ročníku. Redakce se rozhodla tímto neobvyklým 
způsobem zaplnit bibliografickou mezeru v ediční řadě našeho periodika. Svazek obsahuje 
jak starší příspěvky, které čekaly na vydání celou dobu, po kterou ročník 33-34/1993-94 
zůstával ve skrytu redakce, tak o něco mladší práce, které doplnily objem svazku. U obou 
skupin však nebylo možné aktualizovat jejich poznámkový aparát adekvátně k dnešním 
bibliografickým novinkám. Přesto jsme se rozhodli všechny tyto studie přivést na světlo 
světa odborné veřejnosti, neboť jsme přesvědčeni, že je v nich uloženo pracovní úsilí 
a poznatky jejich autorů, které i po letech neztrácejí na své ceně. Prosíme proto čtenáře 
o shovívavost, pokud přítomné články nereflektují nejnovější literaturu, a doufáme, že 
svým pramenným základem a faktografií i tak přinesou nové poznání. 

V Praze v prosinci 2006 Redakce AUC-HUCP 
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Články 



ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE -HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS 
1993-1994 Tomus XXXIII.-XXXIY. Fasc. 1-2 Pag. 13-43 -
DOPLŇKY K DĚJINÁM MISTROVSKÝCH KOLEJí 
PRAŽSKÉ UNIVERZITY DO ROKU 1420 

fRANTIŠEK ŠMAHEL 

Volba tématu vždy nevychází jen z vnitřního zájmu badatele. Pozvání k účasti na 10-
vaňském kolokviu v dubnu 1992 o lexiku univerzitních kolejí mne zavazovalo k příspěvku 
o této speciální terminologii v počátečním období pražského studia generale. Potřeba 
orientačního úvodu pro účely mezinárodního srovnávacího studia se přitom rozuměla 
sama sebou. Snaha ujasnit si některé méně sledované otázky a přispět tak vlastní hřivnou 
k výsledkům dosavadního studia mne přivedla k dílčím poznatkům, jež sice přesáhly 
rámec vyžádaného sdělení, jež však posloužily při přípravě souhrnných dějin Univerzity 
Karlovy.! Přes jistou mozaikovitost předloženého souboru spojuje všechny jeho části 
nejen jeden úhel pohledu, ale i předivo vzájemných vazeb. 

1. "Školy", koleje a bursy pražského obecného učení 

Za necelá tři desetiletí od svého založení v roce 1348 se pražské studium generale sta
lo jednou z nejnavštěvovanějších evropských univerzit.2 V 80. letech 14. století se jen na 
jeho osarnostatnělé právnické univerzitě průměrná imatrikulace pohybovala kolem 
140 studentů ročně. Ještě vyšší průměr dosahoval v téže době počet udělených bakalář
ských gradů artium na třífakultní univerzitě, kde ani čísla přesahující dvě stě promocí roč
ně nebyla výjimkou. Jelikož matriky třífakultní univerzity se nedochovaly, lze k celkové 
frekvenci pražského studia generale dospět jen hypotetickými propočty. Počet univerzit
ních profesorů a studentů, kteří současně přebývali v Praze, se odhaduje na 2500 až 
3000 osob. Ještě na počátku 15. století, kdy pražské vysoké učení již muselo čelit kon
kurenci Vídně, Heidelberku, Kolína nad Rýnem, Erfurtu i Krakova, činila jeho frekvence 
Ininimálně tisíc osob.3 V aglomeraci čtyř pražských měst s celkovým počtem zhruba čty-

1 Dějiny Univerzity Karlovy 1. 1347/48-1622, red. František Kavka a Josef Petráň, Praha 1995; lovaňský pří-
spěvek byl publikován v konferenčním sborníku: František Šmahel, Scholae, collegia et bnrsae universitatis. 
Ein Beitrag zum Wortschatz der mittelalterlichen Universitaten, in: Vocabulaire des colleges universitaires 
(XIIIe-XVIe siecles). Actes du colloque Leuven 9-11 Avril 1992, ed. par Olga Weijers, Tournhout 1993, 
s. 115-130 (Études snr le vocabulaire intellectuel du moyen age, Bd. 6). 

2 Literaturu o pražských mistrovských a studentských kolejích do roku 1975 evidují Miloslava Melanová
Michal Svatoš, Bibliografie k dějinám pražské univerzity do roku 1622, Praha 1979, s. 81-84. 

3 Celkové údaje dosti spolehlivě uvedl již Václav Vladivoj Tomek, Děje university pražské, Praha 1849, 
s. 311-312. Dále srov. Heinz Zatschek a kol., Studien zur Geschichte der Prager Universitat bis 1409, Mittei
lungen des Vereines fiir Geschichte der Deutschen in den Sudetenlandern 77, 1939, s. 14-28 a pro období 
1399-1419 František Šmahel, Pražské universitní studentstvo v předrevolučním období 1399-1419, Praha 1967 
(Rozpravy ČSAV, ŘSV 77-3), tab. I-III. Zde také na s. 16-37 hypotetický výpočet celkové frekvence. Pro před
cházející období viz Hana Václavů, Počet graduovaných a negraduovaných studentů na pražské artistické fakul
tě v letech 1367-1398 a jejich rozdělení podle původu do univerzitních národů, AUC-HUCP 17/1, 1977, s. 7-32. 
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řiceti tisíc obyvatel nebylo snadné tak vysoký počet studentů ubytovat. Nejprve si proto 
povšimneme, kde všude mohli pražští profesoři a studenti nalézt střechu nad hlavou. 

Vše nasvědčuje, že král Karel N. přenechal starost o hospodářské zabezpečení univer
zity jejímu kancléři, kterým byl pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Díky jeho ne
únavné snaze neskončila fundace prvního vysokého učení na sever od Alp a na západ od 
Rýna fiaskem. První profesoři teologie a zčásti též in artibus nalezli živobytí v mužských 
klášterech, jichž bylo v Praze celkem 18, a výjimečně též při některé z pěti místních kapi
tul. Zvlášť významná role v tomto ohledu připadla starším i nově vzniklým řeholním 
generálním studiím. Co do významu patřilo prvenství generálnímu dominikánskému stu
diu u sv. Klimenta, jež bylo 8. prosince 1383 inkorporováno do univerzitního svazku. 
Podle dostupných pramenů působilo do roku 1420 jen na tomto studiu 29 profesorů nebo 
lektorů teologie. Značný počet lektorů (22) se podařilo zjistit i při generálním studiu 
augustiniánských eremitů u sv. Tomáše na Malém Městě pražském. Nejspíše jen vinou 
nedostatečných svědectví je zatím jmenovitě známo pouze 8 lektorů neméně významné
ho studia minoritů u sv. Jakuba. Méně početné jsou soupisy lektorů dvou zbývajících 
generálních studií, která byla založena z podnětu císaře Karla IV. v 70. letech 14. století. 
Cisterciácká kolej u sv. Bernarda (založena 1374) byla působištěm nejméně čtyř a studi
um karmelitánů u P. Marie Sněžné (založeno 1379) pěti učitelů teologie.4 

I když studium teologie bylo v počátečním období pražské univerzity poměrně dobře 
zajištěno, nebyla jeho jednostranná vázanost na řeholní instituce v očích arcibiskupa 
Arnošta zcela uspokojivým řešením. Proto již roku 1349 založil se souhlasem pražské 
kapituly prebendu pro profesora teologie při metropolitním chrámu sv. Víta.5 Jelikož však 
většina beneficiátních míst při pražských kapitulách byla do budoucna obsazena papež
skými provizemi, vyřešila se podpora teologického studia pro světský klérus až založe
ním Karlovy koleje v roce 1366 a postupným přenesením prebend hradní kapituly Všech 
svatých na zasloužilé profesory. 
Neméně prestižní součástí pražského studia generale od počátku byla právnická fakul

ta, která se roku 1372 proměnila v univerzitu se samostatným rektorem.6 Prvním profe
sorem kanonického práva byl arcibiskupův stálý vikář Štěpán z Roudnice, jehož hmotné 
požitky byly zajištěny příslušnou prebendou. Vedle něho působil jako lector ordinarius 
decretalium ženatý doktor Bonsignore de Bonsignori, jemuž se o plat i příbytek postaral 
sám Karel IV, který ho do Prahy pozval. Příznačné je, že v soupisu 28 zjištěných profe
sorů kanonického práva z let 1349-1419 figuruje 14 kanovníků anebo na roveň jim 
postavených církevních hodnostářů a tři protonotáři v panovnických službách.? Vysoký 
společenský status ostatně vyznačoval nejen profesory a rektory, ale i značný počet stu
dentů. Mezi 3563 posluchači právnické univerzity z let 1372-1418 se předběžným 
výzkumem podařilo zjistit na 250 osob, které při nejmenším dosáhly kanovnické pre-

4 Zevrubně k tomu Jaroslav Kadlec, Řeholní generální studia při Karlově univerzitě v době předhusitské, 
AUC-HUCP 7/2,1966, s. 63-108. 

5 Viz Michal Svatoš, Hospodářské zázeIlÚ pražské univerzity v době Karla IV., AUC-HUCP 18/2, 1978, 
s. 8-17 a nověji týž, Dějiny Univerzity Karlovy I, s. 42-58. . . . .... 

6 Separaci pražské právnické univerzity z nového úhlu postihl Peter M~raw, Dle Junstenuruversltat ~n Pr.ag 
(1372-1419) verfassungs- und sozi~geschi.chtlich betr~chtet,. in: J. Fned (Hg.),. Schulen und StudIUm 1m 
sozialen Wandel des hohen und spaten Mlttelalters, Slgmarrngen 1986 (Vortrage und Forschungen 30), 

s.442-456. . dl U" I' , . k' "_l~'lty 
7 Podkladem mého propočtu byl soupis Rostislava Zeleného - Jaroslava Ka ece, cite e pravruc e HlhU 

a právnické univerzity pražské v době předhusitské, AUC-HUCP 18/1, 1978, s. 68-100. 
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bendy, a kolem dvou set farářů. 8 Vzhledem k tomu, že řada studentů byla urozeného 
původu (nobiles), ubytování všech těchto výše postavených osob bylo jejich privátní zále
žitostí. Na právnické fakultě byli ovšem zapsáni též četní graduovaní a negraduovaní čle
nové artistické fakulty, kteří již předtím někde bydleli.9 Krátce po svém osamostatnění 
právnická univerzita získala od císaře Karla výstavný dům za 150 kop pražských grošů, 
o jehož určení se zmíním později. 
Lékařská fakulta zaostávala za právnickou univerzitou především nepatrným počtem 

svých posluchačů. V 80. letech 14. století současně studovalo na této fakultě dvacet až 
třicet mediků ročně, což ve srovnání s okolními univerzitami nebylo málo. 1D Jelikož pro
fesoři byli většinou dobře honorovanými královskými lékaři, mohli výuku snadno zajis
tit ve svých výstavných domech.!1 Nicméně i lékařská fakulta potřebovala pro své úřed
ní výkony vlastní dům. Také v tomto případě lze důvodně předpokládat, že dobrodincem 
fakulty byl krátce před smrtí sám císař Karel N.12 Zvláštním případem tu bylo předání 
přední městské školy u P. Marie před Týnem královskému lékaři mag. Waltherovi. Karel 
IV. tímto aktem mínil v samém počátku univerzity podpořit nejen výuku medicíny, ale 
i svobodných umění. 13 

Konkurence nově vzniklých univerzit v Krakově (1364) a zejména ve Vídni (1365) při
měla císaře Karla urychleně řešit i hmotné zabezpečení mistrů nejpočetnější artistické 
fakulty. Listinou vydanou 30. července 1366 Karel N. založil pro dvanáct mistrů svo
bodných umění zvláštní kolej, pro kterou věnoval dům po Lazaru židovi a postupně i dal
ší zboží, které rozmnožilo její pozemkový majetek zakoupený již dříve z výnosu sbírky 
českého duchovenstva. I když arenga zmíněné listiny kladla prvořadý důraz na podporu 
studia sacre doctrine, zakladatel jen u dvou kolegiátů vyžadoval potřebné teologické 
vzdělání k povinným výkladům Bible a Sentencí Petra Lombarda. Ostatních deset mist
rů mělo se sice věnovat studiu bohosloví, jejich hlavním úkolem však byla výuka in arti
bus liberalibus. 14 

Další listinou z téhož dne 30. července 1366 Karel N. navíc stanovil, aby každé uvol
něné místo prelátů a kanovníků v kapitule při královské kapli Všech svatých na Pražském 
hradě bylo nadále vyhrazeno pouze nejdéle působícímu mistru z nově zřízené koleje. 15 

Tato znamenitě dotovaná kapitula, kterou Karel založil ještě před svým nástupem na čes
ký trůn, měla dvě prelatury a jedenáct kanovnických beneficiLl6 Jmenování probošta král 
vyhradil sobě nebo svým následovníkům, druhého preláta, jímž byl děkan, nadále měla 
volit kapitula. Každý nový děkan byl před nástupem do funkce zavázán přísahou, že do 

8 Srov. Moraw, Die Juristenuniversitat, s. 460-461. 
9 K vysokým nákladům studia na právnické univerzitě Šmahel, Pražské universituí studentstvo, s. 44-47. 

10 Více k tomu František Šmahel, Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419, AUC-HUCP 20/2, 
1980, s. 46-48. 

II Podrobněji k tomu Karel Beránek, O počátcích pražské lékařské fakulty 1348-1622, AUC-HUCP 9/2, 1968, 
S.54-55. 

12 Existenci lékařské koleje již v roce 1380 přesvědčivě prokázal Karel Beránek, Příspěvek k nejstarším ději
nám pražských univerzitních kolejí, AUC-HUCP 2311, 1983, s. 57-63. 

13 Srov. Beránek, O počátcích, s. 44-45 a Svatoš, Hospodářské zázem.í, s. 8. . . . 
14 Zakládací listina in: Monumenta historica Universitatis Carolo-Ferdmandeae Pragensls. Codex dlplomatJcus 

Universitatis eiusdem (dále MUPR) II-I, Pragae 1834, s. 231-234, č. V. K hmotnému zabezpečení nové kole
je Rostislav Nový, Koleje mistrů pražské university do r. 1409, AUC 1959, Philosophica et Hist. 2, s. 83-84 
a Svatoš, Hospodářské zázeI1Ú, s. 9-10 a 18-20. 

15 Codex diplomaticus, MUPR II-I, s. 236-240, Č. VI. 
16 Přehledně k této kapitule Václav Bartůněk, Stručné dějiny kolegiátní kapituly a královské kaple Všech sva

tých na Pražském hradě, Litoměřice 1979, s. 8-13. 
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kanovnického důstojenství uvede pouze seniory z mistrů Karlovy koleje prezentované 
panovníkem. Požitky plynoucí z obročí byly doživotní, pouze však za předpokladu, že 
noví kanovníci budou až do stáří či nemohoucnosti plnit své učitelské závazky. Aby jim to 
usnadnil, Karel těmto kanovníkům cum officio lecture věnoval dům proti faře sv. Mikulá
še na Menším Městě pražském (dnešní Malé Straně). Výslovně však svou donaci podmí
nil tím, že kanovníci přepustí svá místa s platy v Karlově koleji jiným potřebným a schop
ným mistrům. Postupem času tak v malostranském domě kanovníků z hradní kapituly 
Všech svatých vznikala další profesorská kolej, která převážně sdružovala doktory a staré 
bakaláře teologie. Na počátku 80. let nejméně devět ze dvanácti kanovnických míst již 
obsadili kolegiáti Karlovy koleje.J7 Nejspíše také z tohoto důvodu kanovníci dvakrát 
během poměrně krátké doby přenesli své sídlo do větších a vhodnějších domů na Starém 
Městě pražském. Před červnem 1380 koupili nebo směnili dům z majetku nepomuckého 
kláštera v sousedství lékařské koleje. Spokojeni však byli až s dalším sídlem, které krátce 
na to získali v bývalém paláci olomouckého biskupa a mecenáše Jana ze Středy.l8 

Záhy po nástupu Václava IV na římský a český trůn se pražské univerzitě naskytla 
možnost převzít vůdčí roli pařížské Alma Mater v zemích obedience římského papeže 
Urbana VI. Zamýšlenou translaci teologického studia z Paříže do Prahy, kterou na říš
ském sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem v září 1381 uvedl ve známost pražský arcibis
kup Jan z Jenštejna, panovník v předstihu podpořil založením nové mistrovské koleje, 
zvané pak kolej krále Václava. Jelikož její zakládací listina se nedochovala, nejvíce úda
jů poskytuje mladší listina krále Václava z 30. ledna 1396 o osvobození koleje od všech 
dávek a poplatků. 19 Třebaže podle tohoto pramene se dobrodiní vztahovala na mistry 
i studenty (magistri et scholares seu studentes in prefata domo), v zásadě šlo o kolej urče
nou pro mistry artistické fakulty.2D Do spojitosti s příchodem řady pařížských profesorů 
a studentů do Prahy lze klást i přenesení Karlovy koleje do výstavného paláce Jana Rot
leva. Teprve tímto aktem z 28. srpna 1383 a následnou přestavbou Karolina, jak se zača
lo budově říkat, Karlova kolej, artistická fakulta i celá třífakultní univerzita na věky zís
kala skutečně reprezentativní sídlo.21 

Většina mistrů svobodných umění, kterých na artistické fakultě současně působilo 
mnohem více, než bylo míst v profesorských kolejích, se musela spokojit s ubytováním 
v dočasných příbytcích anebo v tak zvaných bursách. Slovo bursa se do univerzitního 
lexika dostalo dvojím přenesením základního významu, jímž byl kožený měšec či váček 
na peníze, cenné předměty i střelný prach.22 Peníze vydané z měšce za udělení univerzit
ní hodnosti se začaly nazývat rovněž bursa. 23 Nejinak tomu bylo i s dalšími poplatky, 
včetně obnosu za byt a stravu v nájemných studentských bytech a domovech. Souběžně 

17 Více k tomu níže v 3. kapitole. 
18 K dvojímu přenesení domu kolegiátů Všech svatých Beránek, Příspěvek, s. 60-61. Dějiny posledního sídla 

této koleje podal Karel Chytil, Dům Andělské koleje na Starém Městě II, Zprávy památkového sb?ru hlav
ního města Prahy 5, 1913, s. 65-125, většinu dokladů vydal Josef Teige, Základy starého IIÚstOplSU Praž
ského. Staré Město pražské II, Praha 1915, s. 181-183. 

19 Codex diplomaticus, MUPR II-I, s. 374-377, č. XLVI. 
20 Více k tomu Nový, Koleje mistrů, s. 85 a k budově Michal Svatoš, Kolej krále Václava pražské univerzity, 

Památky a příroda 1977, s. 257-262. . 
21 Srov. listinu z 28. srpna 1383 v Archivu Univerzity Karlovy, sign. Listiny 1/17 a papežskou konfirmaCI 

z 9. prosince 1384 v Codex diplomaticus, MUPR II-I, s. 278-282, č. XIX. 
22 Srov. Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum (dále LMA Lexicon) I, Praha 1985, s. 452--453. 
23 Nejstarší doklad přináší Liber decauorum Facultatis philosophicae, MUPR 1-1, Pragae 1830, s. 135. Srov. též 

s. 154 a 267. 
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se však slovo bursa v tomto významu začalo vztahovat na studentské příbytky pod sprá
vou univerzitních mistrů, při čemž pro vlastní poplatek se vyskytuje odvozené slovo bur
salía. 24 Ještě před přijetím statutu De conductura bursarum z roku 1385 rektoři třífakult
ní univerzity spolu s děkany artistické fakulty přísně sledovali chování studentů v jejich 
ubytovnách. Bez povolení rektora nesměli studenti bydlet jinde než u některého mistra 
anebo bakaláře. Naopak zase conventores, conductores či rectores bursarum měli k sobě 
přijímat na byt a stravu pouze řádně imatrikulované příslušníky univerzity. Pro nájemní 
smlouvy anebo přestěhování z jedné bursy do druhé byly oběma stranám určeny termíny 
na sv. Jiří (23. dubna) a sv. Havla (16. října). Statuta pod přísnými tresty zakazovala sjed
návat nájemní poměry na úkor bydlících kolegů, což nasvědčuje, že nabídka volných míst 
v bursách neodpovídala větší poptávce. Povinností správců burs bylo vybírat od studen
tů předepsanou univerzitní dávku (collecta), napomenout dlužníky a případně na ně uva
lit vazbu25. Podle statut artistické fakulty měl každý kandidát k bakalářským zkouškám 
za povinnost písemně uvést, kde v kterém pololetí bydlel, ut per hac de vita et moribus 
uniuscujusque examinandi plenius inquiratur. 26 Bylo to pravděpodobně nutné, jak doklá
dá výpověď jednoho osadníka z farnosti sv. Mikuláše na Starém Městě pražském z pro
since 1380. Nejen v této, ale i v jiných farních osadách byly studentské příbytky v mno
ha domech, v nichž se s oblibou usazovaly nevěstky. 27 

Četné bursy se nalézaly v pronajatých příbytcích mistrů, kteří si brali za podnájemní
ky studenty. V ojedinělých případech se několik mistrů spojilo ke koupi domu, v němž 
pak společně hospodařili jako conductores bursarum. V jednom známém případě z červ
na 1380 se podílníky stali dva mistři, kteří později získali místa v mistrovských kole
jích.28 Zatímco po bursách v dějinné paměti zpravidla zůstaly jen názvy,29 poněkud více 
je známo o charitativních studentských příbytcích poloinstitucionální povahy a několika 
studentských kolejích. V srpnu 1379 např. Vincenc Nydeck ze Zhořelce odkázal osm hři
ven polské měny na zakoupení domu pro chudé studenty pražské univerzity. Do jaké míry 
se jeho záměr uskutečnil, není známo.3D Jiný z těchto příbytků je zmíněn v soudobé for
mulářové sbírce, kde vystupuje pod označením conventus sociorum scole in Praga circa 
S. Benedictum. 31 Většina hospiců pro chudé studenty záhy zanikla. Zhruba padesát let se 
udrželo při životě jen Collegium pauperum Christi, které bylo nejspíše určeno pro nema
jetné studenty z Uherského království.32 

Od konce 14. století začaly díky národnostně probudilým mecenášům z řad vzdělanců 
i pražských měšťanů přibývat nadace ve prospěch univerzitní korporace domácí Nacio 

24 K odvozeným slovům bursalis, bursa/es, bursalia viz LMA Lexicon I, s. 453. 
25 Statuta Universitatis Pragensis, edd. Antonius Dittrich et Antonius Spirk, MUPR III, Pragae s. d., s. 12-13 

a Tomek, Děje, s. 46. Formulář rektorské vyhlášky o vybírání kolekty vydal Ferdinand Tadra, Příspěvky 
k dějinám university Pražské ve čtrnáctém století, VKČSN 1890, XIII, s. 295, Č. 1-7. 

26 Statuta facultatis artium studii Pragensis, MUPR I-I, s. 53. 
27 Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum 

Pragensem factae, edd. Ivan Hlaváček et Zdeňka Hledíková, Praha 1973, s. 79. 
28 Srov. Beránek, Příspěvek, s. 59-62. Hermannus Ghesing byl již v únoru 1381 kolegiátem koleje krále Vác

lava (viz Ferdinand Tadra, Soudní akta konsistoře pražské II, Praha 1893, s. 87, Č. 68), Nicolaus de Rakow
nik byl v roce 1384 proboštem Karlovy koleje (ib., s. 301, Č. 282). 

29 Několik burs uvádí Smahel, Pražské universitní studentstvo, s. 58-59, pozn. 120. 
30 Srov. Codex diplomaticus, MUPR II-I, s. 257, č. XlI. 
31 Podle Tomek, Děje, s. 54, pozn. 3. . 
32 Jiného IIÚnění byl F. M. Bartoš, Collegium Pauperum na Karlově universitě, (Příspěvky k dějinám Václa

va IV., 9), VKČSN 53, 1944, Č. 2, s. 7-9. 
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Bohemorum. Během deseti až patnácti let tato korporace získala nejméně tři domy, v nichž 
se odehrávaly její schůze a různá jednání úřední povahy. Příznačné je, že nejstarší prameny 
bez ohledu na objekty mluví o "domu", nikoli ,,koleji" Národa českého.33 Jeden z těchto 
domů zvaný U černé růže sloužil k ubytování mistrů a studentů nejpozději od roku 1411, 
kdy se v něm se svolením mistrů Českého národa usadili se svými studenty mistři tzv. Dráž
ďanské školy.34 Druhý se krátce po husitských válkách proměnil v institucionální student
skou kolej Národa českého (Collegium Nacionis).35 Konečně třetí dům, který z jedné stra
ny sousedil s právě uvedenou kolejí a z druhé strany s mistrovskou kolejí krále Václava, se 
roku 1413 stal sídlem nedávno založené studentské koleje litevské královny Hedviky.36 

Vedle čtyř studentů a sedmi bakalářů artium patřil k prvním obyvatelům této koleje, 
zkráceně zvané Collegium Reginae, jeden nedávno promovaný mistr artistické fakulty. 
Kolejní statuta tuto možnost připouštěla po dobu jednoho roku. Třebaže u stolu si byli 
graduovaní i negraduovaní studenti rovni, pro mistra byla určena zhruba dvojnásobná 
částka z ročního úroku. Zakladatel tímto způsobem honoroval ekonomickou správu kole
je a stálý dozor nad studenty.37 Vrchní dohled a právo jmenovat nové kolegiáty připadlo 
správci Betlémské kaple. A protože naopak správce této kaple úzce spjaté s vývojem 
husitského reformního hnutí navrhovali čtyři starší mistři Českého národa, navzájem se 
tím umocňovaly národnostní zájmy české pospolitosti na univerzitě i v pražském měš
ťanstvu. Kromě toho při Betlémské kapli v roce 1412 z různých odkazů vznikla další bur
sa či studentská kolej zvaná Nazaret, která poskytla zaopatření nejméně pro čtyři chudé 
studenty bohosloví.38 Shrnuji: poměrně hustá síť pražských kolejí a burs nemohla uspo
kojit nároky všech mistrů regentů, zejména pak v období vrcholné návštěvnosti vysoké
ho učení. K zásadnímu zlomu došlo až po roce 1409 v důsledku hromadného odchodu 
mistrů a studentů tří "cizích" národů. 

2. Slova, významy a pojmy v lexiku pražských kolejí 

Z letmé evidence nejstarších univerzitních budova příbytků vyšla najevo značná' roz
kolísanost někdejší terrninologie.39 Přesto lze jisté jazykové konvence, na které bylo tře
ba brát zřetel zejména v právních pořízeních, v pramenech postihnout. Vzhledem 
k základnímu sémantickému poli slova collegium nepřekvapuje, že vůbec nejstarší ozna
čení budovy ve vlastnictví univerzity nebo její části bylo domus. Podle tzv. Kroniky Uni-

33 Tak např. Codex diplomaticus, MUPR, II-I, s. 406, č. LIlI a Mgri Stephani de Páleč Antihus ed. Jan Sedlák 
ffiídka 30, 1913, příloha, s. 115. Nejstarší doklady ve vztahu k domus Nationis u F. M. Bart~še, Zapomenutý 
do~m,:~~ Husovy činnosti v universitní Natio Bohemica, Jihočeský sborník historický 12, 1939, s. 102-103. 

34 NeJnoveJl k tomu Romolo Cegna, La scuola della Rosa Nera e Nicola detto da Dresda Mediaevalia Philo-
sophica Polonarum 30, 1990, srov. zvl. s. 12-37. ' 

35 Srov. Zikmund Winter, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje, Praha 1899, s. 240-241. 
36 ":šechny základní údaje u Míchala Svatoše, Litevská kolej pražské univerzity (1397-1622), in: Praha - Vil-

mus, Praha 1981, s. 19-25. . 
37 Statuta koleje ~0.vny H~dviky vydala C. Zawodzmska, Kolegium królowej Jadwigi przy Uniwersytecie 

Karola w Pradze 1 Jego plerwszy statut, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagielloIÍskiego 56, Prace Histo. 
ryczne 9, 1962, s. 31-36. 

38 Dokumenty vydal z větší části Teige, Základy ll, s. 761-762 a 866, k Nazaretskékoleji viz F. M. Bartoš, 
První století Betléma, in: Betlémská kaple, Praha 1923, s. 9-21 a Hus jako student a profesor Karlovy uni
versity, AUC 1958, Philosphica et Historica ll, s. 15-20. 

39 K nejstarším označením pražského vysokého učení jako celku srov. Dana Martínková, Výrazy označující 
pražskou univerzitu v bohemikáIních latinských památkách 14. a 15. století, LF 104, 1981, s. 208-211. 
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verzity pražské se první sídlo univerzity nalézalo in domo contingua cimiterio sancti 
Francisci. 4O O tomto domu je odjinud známo, že ho arcibiskup Arnošt původně zakoupil 
pro studenty artistické faku.lty.41 Ko~orací, kt~rá tuto nemovitost ~ískal.a, byl~ univ~rsi~ 
tas magistro rum et scholanum studu Pragenszs anebo facultas artzum lzberalzum, mkoh 
nějaké užší collegium. V lexiku středověké latiny v českých zemích totiž slovo collegium 
v prvé řadě znamenalo congregatio, conventus hominum eiusdem conditionis a teprve 
druhotně také dům určený k přebývání jedné specifické kongregace, kterou bylo colle
gium magistro rum anebo případně též collegium studentium. 42 

Ne všechny doklady jsou zcela jednoznačné. V soudních aktech konsistoře pražské 
vystupuje v zápisu ze 6. července 1375 jako svědek Jan z Dohalic, studens in jure cano
nico Pragensis collegii. 43 Podle autorů Slovníku středověké latiny v českých zemích tu 
jde o přenesení významu slova collegium na celé studium generale. 44 Tento výklad měl 
podpořit další zápis z téhož pramene ze 17. července 1375, kde svědčí Johannes dictus 
Lupus, magister in artibus collegii Pragensis. 45 Dosavadní bádání předpokládalo, že se tu 
míní Kolej Karlova jako jediná, která v té době přicházela v úvahU.46 Obdobně by to mělo 
platit o dalších dvou mistrech collegii Pragensis, kteří svědčili ve sporu projednávaném 
před soudem konsistoře 20. října 1377. V tomto případě však alespoň jeden z nich jistou 
spojitost s Karlovou kolejí mě1.47 

V případě tří svědků s titulem mistra in artibus collegii Pragensis nelze zcela jedno
značně říci, zda tak byla vyznačena příslušnost ke sboru kolegiátů Karlovy koleje, či jen 
k mistrům artistické fakulty, která měla v této koleji rovněž své sídlo. Snadnost záměny 
jedné korporace s druhou dokládá poměrně častý výskyt označení Karlovy koleje jako 
collegium artistarum. 48 Pochybnosti v tomto ohledu odpadají u výše uvedeného studenta 
kanonického práva Jana z Dohalic, neboť v jeho případě výraz collegii Pragensis zname
nal příslušnost k právnické univerzitě pražského studium generale. Osamostatněná práv
nická univerzita získala sice vlastní dům již o dva roky dříve, ten však neměl statut mist
rovské nebo studentské koleje. Vše podstatné o něm zaznamenaly pamětní zápisy rektorů 
v matrice právnické fakulty. 
Dům poblíž kostela sv. Jakuba na Starém Městě v kupní ceně 150 kop pražských gro

šů věnoval Karel IV. právnické univerzitě na konci dubna nebo počátkem května roku 
1373. Bezprostředně nato se do něho přestěhoval profesor Wilhelmus Horborch, který 
zde po tři roky působil jako lector ordinarius Decretalium. 49 I když se in scolis jurista-

40 Chronicon uníversitatis Pragensis, ed. Jaroslav Goll in Fontes rerum bohemicarum V, Praha 1893, s. 567. 
41 K tomu Svatoš, Hospodářské zázemí, s. 10. 
42 LMA Lexicon I, s. 746-747. 
43 Tadra, Soudní akta I, Praha 1893, s. 131, č. 124. 
44 LMA Lexicon I, s. 747. 
45 Tadra, Soudní akta I, s. 133, č. 134. 
46 Srov. Tomek, Děje, s. 307 a Dějepis města Prahy V, 2. vyd., Praha 1905, s. 294 a Josef Tříška, Životopisný 

slovník předhusitské pražské univerzity 1348-1409, Praha 1981, s. 274. 
47 Srov. Tadra, Soudní akta II, s. 230, č. 270. Jde o Bruna de Osenbrughe (srov. Příloha I, sub. 14), který je jako 

svědek doložen v Karlově koleji (V. J. Nováček, Několík listin týkajících se Kolleje Karlovy z let 
1367-1424, VKČSN 1895, XII, Praha 1896, s. 13, č. 5). 

48 Např. dominis et magistris de collegio artistarum z roku 1378 (Tadra, Soudní akta I, s. 293, č. 280), trans· 
latum est collegium artistarum de domo Lazari in domum Rotlebi (Chronicon monasterii Coronae Spinae, 
ed. 1. V. Šimák, Balbínovy výpisky z dvou ztracených kronik, in VKČSN 1913, III, s. 4) a in domo collegii 
artistarum quod Caroli nuncupatur (Kronika Vavřince z Březové, ed. Goll, FRB V, s. 499). 

49 Srov. Album seu Matricula Facultatis juridicae Universitatis Pragensis, MUPR II-I, s. 25 a Zelený - Kadlec, 
Učitelé, s. 73. 
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rum nejpozději od roku 1376 odehrávaly promoce50 a nejspíše též jiné úřední akty, záhy 
vyvstala potřeba dílčích i větších stavebních úprav. V roce 1378 byla vydlážděna ulička 
k hlavní bráně, která spolu s vedlejším vchodem byla vyzdobena malbami. O pět let 
později rektor nechal vystavět v prostorném dvoře novas scholas určené pro výklad Gra
cianova Dekretu a mimořádné lekce. Nad těmito posluchárnami byla vystavěna klenutá síň 
(camera) pro communi auditorio universitatis, jež byla dále určena pro zasedání samo
správných orgánů a pro volbu rektorů i profesorů ordinarie legencium. Reprezentační síň 
byla vybavena pevným zámkem, závorou, mřížemi a v neposlední řadě též lavicemi. 51 Kdo 
sedával in scamnis studentium platil méně, než se vyžadovalo za lavici nobilium.52 

Povědomí o starých a nových "školách" v sídle právnické univerzity bylo natolik běž
né, že se mezi nůstry a studenty záměnou části za celek mluvilo o scolae iuristarum. 53 Ješ
tě menší zábrany měli v tomto ohledu pražští měšťané, pro něž všechny velké budovy spja
té s oběma univerzitami by ly prostě kolejemi. Domy poblíž sídla právnické univerzity se 
tak zhusta v listinách nebo městských knihách označovaly polohou vůči collegium iuris
tarum.54 Obdobně tomu bylo i v případě domu lékařské fakulty, který rovněž nebyl kolejí 
v pravém smyslu slova. Je možné, že již před rokem 1420 se mluvilo o ,,koleji lékařské" 
(collegium medicorum), jak tomu bylo po válkách husitských. 55 V dochovaných prame
nech se zhruba ve stejné míře objevují názvy domus, schola nebo scholae medicorum.56 

Zakladateli první skutečné koleje záleželo na tom, ut collegium CaroU perpetuis tempo
ribus appelatur.57 nebaže, jak již víme, se v některých dokumentech uvádí jako collegium 
artistarum a později též jako collegium magnum,58 její základní název naprosto převládl. 
Také Václav IV. ustanovil, aby nový dům, který zřídil pro mistry a studenty, se po něm nazý
val collegium regis Wenceslai. 59 Proč se koleji v 16. století přezdívalo "císařská", zůstává 
malou záhadou.60 Čím více času uplynulo od zakládacích aktů, tím více se ve slově colle
gium vytrácel původní kongregační význam ve prospěch metonymického označení domu 
nebo sídla příslušného kolegia mistrů a studentů. Přispěl k tomu i prudký útlum univerzit
ního života následkem husitských válek. Pro nedostatek mistrů actu regentes se původní 
sbory kolegiátů více méně rozpadly a některé kolejní budovy se změnily v nájemní domy.61 

Zvláštním případem bylo v pražském prostředí Collegium Omnium sanctorum. V zása
dě nešlo o nové nadání, nýbrž o přenesení požitků z prelatur a bene:ficií hradní kapituly 
Všech svatých na sbor kolegiátů Koleje Karlovy s přidruženým darováním zvláštního 

50 Album seu Matricula, MUPR II-I, s. 27. 
51 Ibid. s. 26-27. 
52 Ibid. s. 163. 
53 Srov. výpověď svědka Joh. de Voburg: "lnterrogatus, ubi audiverit illa, dicit, quod in quodam hospicio suo 

pro tunc prope scolas iuristarum" (Processus iudiciarius contra Jeronimum de Praga habitus Viennae 
a. 1410-1412, ed. Ladislav Klicman, Praha 1898, s. 19). 

54 Srov. např. Johann Neuwirth, Peter Par1er von Gmtind, Prag 1891, Urkundliche Nachweise, s. 141 a dva 
doklady ze staroměstských knih v LMA Lexicon I, s. 747. 

55 Winter, O životě, s. 42, 59, 67. 
56 Domus medicorum: srov. Beránek, Příspěvek, s. 61 a Liber decanorum, MUPR 1-2, s. 85-87. Schola, seho

lae medieorum: srov. V. V. Tomek, Základy starého místopisu pražského I, Praha 1906, s. 224 a F. M. Bar
toš, Rektor Jan Šindel, VČA 46, 1947, s. 28, pozn. 7. 

57 Codex dip1omaticus, MUPR II-I, s. 232, č. V. Srov. ib. s. 236, Č. VI a Nováček, Několik listin, s. 9, č.l. 
58 Poprvé, pokud je QŮ známo, v roce 1490 (LMA Lexieon I, s. 747). Druhý doklad z roku 1499 má Josef Tei

ge, Zprávy o statcích venkovských z archivu města Prahy, Archiv český XXVI, Praha 1909, s. 373a. 
59 Srov. Codex dip1omaticus, MUPR II-I, s. 376, Č. XLVI. 
60 První doklad z roku 1536 viz u Teigeho, Zprávy, Arehiv český XXVI, s. 375a. Dále srov. Winter, O životě, 

podle rejstříku na s. 592. 
61 Více k tomu Wmter, O životě, s. 42n. 
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domu pro nové kanovníky cum officio lecture. Terminologicky vznikala možnost ~ámě
n dvou svým posláním odlišných korporací, jednak starší kapituly, jednak vytvářejícího s: kolegia lektorů. V obojím případě totiž bylo legitimním označení collegium. 62 Pro nově 

a1oženou kapitulu ho užil ve své autobiografii sám Karel IV.,63 který se mu naopak z . 
vyhnul v translační listině z 30. července 1366.64 Když po roce 1366 noví kanovníCi ve 
tále větším počtu bydleli a působili ve svém nadačním domě, rozšířilo se významové 

:pektrum názvu Collegium Omnium sanctorum i na tento objekt. Za povšimnutí stojí 
datační formule listiny z 26. října 1381, která důmyslně vyloučila možné záměny význa
mů slova collegium: in domo habitacionis honorabilium virorum dominorum magistro
rum de collegio Omnium sanctorum.65 Jakmile pak od přelomu 14. a 15. století kapitulu 
Všech svatých tvořili bývalí kolegiáti Karlovy koleje, začalo postupně pro tuto kongre
gaci převládat označení Collegium Omnium sanctorum.66 

Přiznačné je, že mistři Karlovy koleje, kteří získali obročí v kapitule Všech svatých, se 
převážně titulovali jako canonici, nikoli jako collegiati. Teprve po husitských válkách, 
během nichž církevní důstojenství ztratila svou prestiž, toto rozlišení ustoupilo ve pro
spěch označení magister collegii anebo collegiatus. 67 Variantou zcela shodného významu 
bylo slovo collega.68 V čele všech pražských kolejních komunit stál probošt - prepositus, 
volený na jeden rok, jenž za zvláštní příplatek (salarium) byl mimo jiné odpovědný za 
správu nemovitostí i důchodů.69 Podle dochované redakce statut Karlovy koleje z 2. polo
viny 16. století byli po investituře nového probošta o sv. Havlu voleni z řad kolegiátů dva 
jeho pomocníci, tzv. aeditui. 70 Pod tímto označením nelze vidět pouhé domovníky,71 nýbrž 
spíše poradce - consiliarii. Povinnosti domovníka ostatně vykonával vrátný (portulanus) 
dosvědčený v Karlově koleji roku 1414,72 Svého probošta měla sice i kapitula Všech sva
tých, ten však byl spolu s děkanem spjat se stejnojmennou hradní kaplí. Při sporu mistrů 
Karlovy koleje s děkanem tohoto kostela byly upřesněny rozdíly mezi canonicatus a deca
natus. Zatímco první prebenda vyžadovala laborem et residenciam in universitate, videU
cet in collegio Omnium sanctorum, děkan měl povinnou residenci při hradní kapli stejné
ho jména. Z tohoto důvodu také kolegiáti odmítli spojení obou prebend v jedné osobě,73 
Přenesením Karlovy koleje a přestavbou nově získaného Rotlevova paláce získala 

reprezentační sídlo také artistická fakulta. Některé místnosti byly společné nejen pro 
obě korporace, ale i pro celou třifakultní univerzitu. V prvé řadě šlo o lectorium ordi-

62 LMA Lexicon I, s. 746-747, sub 3b a 4a. 
63 Vita Karoli Quarti, Praha 1978, Cap. XIV, s. 124: " ... creavi collegium ad Omnes Sanctos in capella regia in 

castro Pragensi". 
64 Codex dip1omaticus, MUPR II-I, s. 236-240, Č. VI. 
65 Tadra, Příspěvky, s. 298, Č. II-I. 
66 Srov. např. Codex dip1omaticus, MUPR II-I, s. 438 (před 1410) a Jaroslav Weber - Josef Tříška - Pavel Spu-

nar, Soupis rukopisů v Třeboni a v Českém Krumlově, Praha 1958, s. 110 (po 1457). .... 
67 Magistri collegii Caroli srov. v Codex diplomaticus, MUPR II-I, s. 320, Č. XXXI a s. 438. MagIstr! collegu 

Omnium Sanctorum po prvé v roce 1429 (Teige, Základy II, s. 183b, ur. 8), collegiati Omnium sanctorum 
vystupují v roce 1499 (Statuta universitatis, MUPR III, s. 64). 

68 Např. 1387: collega collegii regis Wenceslai (Codex dip1omaticus, MUPR II-I, s. 287, Č. XXI). Označení col
lega nebo magister collega převládá ve statutech Karlovy koleje v redakci po roce 1459 (ed. Josef Tříška, 
Starší pražská univerzituí literatura a karlovská tradice, Praha 1978, s. 75-81). 

69 Více k tomu Winter, O životě, s. 43-48 a Václav Vaněček, Kapitoly o právních dějinách Karlovy university, 
2. vyd. Praha 1946, s. 116-118. Dále srov. Karel Hrdina, Seznam proboštů koleje Karla IV. , VČA 57, 1948, s. 5-15. 

70 Statuta Collegíi Caroli, ed. Tříška, Starší pražská univerzituí literatura, s. 77. 
71 LMA Lexicon I, s. 83 sub 2: aedituus = custos domus, ostiarius. 
72 Václav Novotný, M. Jana Rusi korespondence a dokumenty, Praha 1920, s. 201, Č. 83. 
73 Argumentationes e jure communi et privato v Codex diplomaticus, MUPR II-I, s. 437, Č. LX. 
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narium disputacionum,74 zvané také magna aula, kde se mimo jiné odehrávaly výroč
ní disputace de quolibet, promoce a celouniverzitní zasedánL75 V koleji byly ještě dal
ší posluchárny (lectoria, auditoria), z nichž dvě se jmenovaly po starověkých učencích 
Aristotelovi a Platonovi.16 Pro schůze rektorovy rady, fakultních orgánů i mistrů kole
giátů byla určena stuba facultatis (artium), jinak též stuba major superior nebo stuba 
communis.17 Další větší místnost s názvem stuba magistrorum yemalis,78 byla nejspíše 
totožná s aestuarium magnum, které bylo rovněž vytápěno.79 Zvláštní místnosti v kole
ji snad měly též korporace univerzitních národů, čemuž nasvědčuje název stuba Saxo
num. 80 Otázkou je, kde byla umístěna kolejní knihovna. Vzhledem k jejímu rozsahu 
nelze vyloučit samostatnou místnost (libraria).81 Každý z dvanácti mistrů měl v koleji 
své vlastní obydlí (commodum seu conclavium), jejichž přidělení upravovala statuta. 82 

V neposlední řadě byly v koleji příbytky pro služebníky afamuli, tj. studenty, kteří za 
stravu a nocleh byli po ruce kolegiátům.83 Tyto skrovné příbytky se i v Karlově koleji 
nazývaly "burse". Jedna z nich se nalézala v blízkosti kolejní kuchyně.84 Zvláštní pokoj 
měli mistři kolegiáti i v obou dalších kolejích. Dílčí doklady jsou pouze pro Kolej krá
le Václava, kde se mistři scházeli in stuba magistro rum a kde s podporou artistické 
fakulty bylo zřízeno i společné lectorium. 85 

Husitskou revolucí se počáteční období rozmachu pražského studium generale defi
nitivně uzavřelo. Zánik všech tří vyšších fakult, ztráta některých důchodů a zejména 
prudký pokles počtu mistrů i studentů hluboce zasáhly do sítě pražských univerzitních 
"škol", kolejí a burs. Mnohé z nich zcela zmizely, jiné byly prodány nebo změnily své 
poslání. Všechny tyto proměny se zčásti odrazily i v univerzitním slovníku, který se 
výrazně počeštil. 86 

3. Mistři kolegiáti Karlovy koleje 

Prvních šest míst v Karlově koleji obsadil z příkazu císaře Karla IV. a pražského arci
biskupa Jana Očka z Vlašimě roudnický probošt a vicekancléř obecného učení Mikuláš 
již k 1. červnu 1365. Jmenováním tří domácích a tří "cizích" profesorů byla nejspíše dána 

74 Viz Klicman, Processus, s. 18,22 a 26. 
75 Tomek, Děje, s. 62. 
76 Srov. Liber decanorum k roku 1463: "de muris lectoriorum, Aristotelis videlicet et Platoni an debeant destrui 

vel reedificari" (MUPR 1-2, s. 81). 
77 Srov. Statuta universitatis k roku 1397: "in stuba majori superiori, stuba facultatis alias nuncupata, in quam 

Universitas studii Pragensis pro consiliis et ad tractandum consilia convenire consuevit" (MUPR III, s. 31). 
Odkázat je třeba i na Codex diplomaticus, MUPR II-I, s. 295, č. XXIII: "in stuba communi dominorum 
magistrorum collegiatorum". Srov. též Novotný, M. J. Husi korespondence, s. 95, č. 31: "in stuba facultatis 
collegii Karoli" a Klicman, Processus, s. 16. 

78 Nováček, Několik listin, s. 21, Č. ll. 
79 Statuta universitatis, MUPR III, s. 39 a LMA Lexicon I, s. 93. 
80 Srov. Tomek, Děje, s. 62 a Winter, O životě, s. 51-52. 
81 Statuta Collegii Caroli ed. Tříška, Starší pražská univerzitní literatura, s. 80, nejsou v tomto ohledu jedno

značná. Ke knihovně Karlovy koleje zevrubně Ivan Hlaváček, Z knižní kultury doby Karla IV. a Václava IV. 
v českých zemích, AUC-HUCP 18/1, 1978, s. 33-47. 

82 Srov. Nováček, Několik listin, s. 21, Č. 11, Novotný, M. Jana Husi korespondence, s. 5, Č. 4 a Statuta Colle-
gii Caroli, ed. Tříška, Starší pražská univerzitní literatura, s. 78, 81-82. 

83 Více k tomu Bartoš, Hus jako student, s. 11-12. 
84 Nováček, Několik listin, s. 18, Č. 9 a Liber decanorum in MUPR 1-2, s. 135. 
85 Liber decanorum, MUPR I-I. s. 322 a 336. 
86 Podrobně k tomu Winter, O životě, I, kap. 2-4. 
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instrukce k alikvotní nominaci šesti zbývajících kolegiátů podle příslušnosti k univerzit
ním národům. S tímto principem však kupodivu nepočítají statuta Karlovy koleje, jež 
v odstavci O volbě nového kolegy zájmy univerzitních národů zcela pomíjejí. 87 Dvojí 
vysvětlení, jež se nabízí, je ryze hypotetické povahy. Předně je možné, že v šedesátých 
letech 14. století korporace čtyř univerzitních národů zdaleka ještě neměly takovou váhu 
jako o několik let později. Úprava zásad v tomto ohledu je ostatně ojedinělá i v univer
zitních statutech.88 Příznačné rovněž je, že ustanovení dbající na zastoupení univerzitních 
národů se zpravidla objevují až v novelách původních statut artistické fakulty.89 Kromě 
toho je třeba vzít v úvahu, že nejstarší dochovaná verze statut Karlovy koleje vznikla až 
po roce 1459, kdy pravidlo o zastoupení jednotlivých univerzitních národů mohlo již být 
jako bezpředmětné vypuštěno. 90 

Do jaké míry se původní rozdělení míst mezi příslušníky čtyř univerzitních národů 
uplatnilo již při volbě zbývající poloviny kolegiátů, nelze spolehlivě říci. Václav Vladivoj 
Tomek, jenž sestavil první a dodnes nepřekonané soupisy kolegiátů Karlovy koleje, jme
novitě doložil dalšího, v jeho pořadí sedmého profesora až k roku 1375.91 Je jím mistr Jan 
Vlk (Iohannes Lupus), jehož členství v kolejní komunitě může být zpochybněno, jakjiž 
víme, významovým odstínem slovního spojení collegium Pragensis vyznačujícím pří
slušnost k celému studium generale. Ve stejné míře to platí o Janovi Widembrughe a Bru
novi z Osnabrlicku.92 

Se zmíněným Janem Vlkem je spojena další komplikace. V seznamu proboštů Karlovy 
koleje z počátku 17. století je k roku 1400 uváděn "Lupus", jímž se podle vydavatele Kar
la Hrdiny pravděpodobně míní svatovítský kanovník Blažej Vlk.93 Ten sice byl již v roce 
1376 kolegiátem Karlovy koleje, jelikož však nejpozději koncem března 1383 postoupil 
mezi kanovníky kapituly Všech ~vatých, nemohl podle ustanovení císaře Karla z 30. čer
vence 1366 současně pobírat důchody obou mistrovských kolejí.94 Proti identifikaci pro
bošta Vlka se stejnojmenným mistrem kolegiátem z roku 1375 zase mluví délka jeho 
pobytu v Karlově koleji. Na základě téhož ustanovení přecházelo totiž uvolněné místo 
v kapitule Všech svatých na mistra, jenž dobou strávenou v Karlově koleji byl seniorem 
tamějšího dvanáctičlenného sboru. Jelikož podle hrubých propočtů průměrná délka poby
tu v Karlově koleji nepřesahovala osm let, je téměř vyloučeno, aby mistru Janu Vlkovi 
nepřipadlo lépe dotované místo kanovníka Všech svatých ani za trojnásobnou dobu.95 

87 Srov. Statuta Collegii Caroli, ed. Tříška, Starší pražská univerzitní literatura, s. 75 (úvodní pasáž s nomina
cí) a s. 79 (15. De electione novi collegae). 

88 Nejstarší univerzitní statuta v redakci z roku 1385 počítala s korporacemi čtyř národů zejména při volbě rek
tora a jeho rady (MUPR III, s. 2 a 10-11). 

89 Novela statut o volbě dispensátorů je z roku 1370, obdobné ustanovení o dohlížitelích na dodržování statut 
až z roku 1400 (LD I, s. 78-79, rubr. V, 21 a s. 113-114, rubr. X, 20). Více než výmluvné z naznačeného 
hlediska je složení komisí při bakalářském examenu. Původně zkoušeli dva, po roce 1371 tři mistři-regenti 
bez ohledu na příslušnost k univerzitním národům. Teprve ustanovením z 21. dubna 1378 tvořili zkušební 
komisi v čele s děkanem čtyři profesoři, po jednom z každého "národa" (LD I, s. 42, rubr. II, 1, přesný 
výklad již u Tomka, Děje, s. 38). 

90 Datace redakce post quem vyplývá ze 17. článku o přísaze nově přijatých kolegiátů na kalich, jež se stala 
závaznou přijetím na konvokaci 13. prosince 1459 (Statuta Collegii Caroli, ed. Tříška, Starší pražská uni
verzitní literatura, s. 80). 

91 Prvni Tomkův seznam uvádí 19 kolegiátů (Děje, s. 307), druhý 23 včetně proboštů (DP V, s. 294). 
92 Další údaje v příloze I, pod Č. 9, 13 a 14. 
93 Hrdina, Seznam, s. 5 a 10. 
94 Srov. listinu Karla N. v MUPR II-I, s. 237-239, Č. VI a základní údaje o Blažeji Vlkovi v příloze I, Č. ll. 
95 Lze sice namítnout, že Petr ze Znojma byl rovněž kolegiátem v Karolinu po čtvrt století (viz přil. I, Č. 22), 

v jeho případě však lze počítat s tím, že kanovnické obročí získal nmohem dříve než v roce 1410. 

23 



Nedůvěru k nejstarším šesti údajům z let 1399-1404 v uvedeném seznamu proboštů dále 
zvyšují jména Jana z Borotína a Prokopa z Plzně, kteří by svůj údajný úřad zastávaliješ
tě před nabytím mistrovského titulu a dovršením tzv. biennia jako podmínky pro získání 
statusu řádného profesora.96 

Jisté potíže v Tomkově soupisu způsobuje identifikace kolegiátů Fridmana de Sytha 
a Mikuláše z Moravy. Zatímco Moravanem mezi prvními šesti kolegiáty se nepochybně 
míní pozdější děkan artistické fakulty Mikuláš z Jevíčka,97 ztotožnění Fridmana ze Žitavy 
s Fridmanem z Prahy, synem Mikuláše z Ústí, není zcela spolehlivé. O prvém z obou Frid
manů není jinak nic známo, což je v případě jednoho ze šestice prvních kolegiátů na pová
ženou. Naproti tomu druhý Fridman měl jako pařížský mistr více než postačující kvalifi
kaci, nehledě na to, že z titulu kanovníka kapituly Všech svatých byl tak jako tak před 
rokem 1375 kolegiátem v Karolinu.98 Mezi sporné kolegiáty řadím i Dětřicha Misdruog
hena, jehož role svědka v Karlově koleji mohla být dána zcela nahodilými okolnostmi.99 

Nedostatek přímých dokladů zřejmě badatele odradil doplňovat Tomkovy soupisy. 
Kupodivu zůstala až dosud nevyužita možnost, jež se od počátku sama nabízela, tj. roz
šířit počet kolegiátů Karolina o kanovníky kapituly Všech svatých v souladu s několikrát 
již zmíněnou Karlovou translační listinou z 30. července 1366. Výhody plynoucí senio
rům Karlovy koleje nemohly ovšem být využity bezprostředně, neboť bylo nutno vyčkat 
na uvolnění některého obročí úmrtím nebo rezignací jeho dosavadního držitele. Z prvních 
šesti kolegiátů si nejdříve polepšil Jindřich z Winterswicku (1371), po něm zřejmě přišli 
na řadu Fridman z Prahy (1375) a Jenek Václavův z Prahy (1378).100 Oba posledně jme
nované nejspíše předstihl Wibold Stutte z Osnabrlicku, který získal obročí v kapitule 
Všech svatých již před 3. květnem 1371.101 Spolu se záhadným mistrem Wigandem, 
jehož Tomek uvádí k roku 1373 jako kanovníka téže kapituly,102 pravděpodobně patřil 
k šesti mistrům zvoleným prvními nominovanými kolegiáty. Nepřímo tak lze mít za to, 
že k doplnění počtu dvanácti kolegiátů Karolina došlo záhy po 1. červnu 1366. 

Záhadou nadále zůstává, kteří mistři domácího národa dostali příležitost trvale na uni
verzitě zakotvit, neboť mezi děkany, examinátory a promotory 2. poloviny 60. let vystu
pují pouze mistři Fridman z Prahy, Mikuláš z Jevíčka a Jenek Václavův z Prahy. Třebaže 
počet graduovaných bakalářů a mistrů se dvoj- až trojnásobně zvýšil až od poloviny 
70. let,103 přece jen zaráží nepatrný počet mistrů regentů domácího národa. Lze dokonce 
důvodně předpokládat, že korporace Nacio bohemica nebyla po nějakou dobu s to volná 
místa v Karlově koleji obsadit. Příležitost tudíž dostávali mladší mistři-regenti ostatních 
tří univerzitních národů, kteří nedostatečné hmotné zajištění kompensovali zvýšenou 

96 Oba pozdější mistry také mezi předhusitské kolegiáty nepočítám (viz pruohu I za Č. 39 a 41). Podminky při
jetí mezi řádné profesory a kolegiáty objasnil František Kavka, Mistři-regenti na artistické fakultě pražské 
uníversity v letech 1367-1420, in: Z českých dějin. Sborník in memoriam prof. V. Husy, Praha 1966, s. 78-80. 

97 Ještě Tříška, Životopisný slovník, s. 392 a 407, oba Mikuláše odlišuje. Doklad uvádějící věc na pravou míru 
viz v pru. I, č. 4. 

98 Viz pru. I, č. 2. Proč Statuta Collegii Karoli uvádějí Žitavu jako místo Fridmanova původu, si nedovedu 
vysvětlit. 

99 Viz příl. I, Č. 12. 
HlO Viz phl. I, Č. I, 2 a 3. 
lOl Ibid. Č. 7. 
102 Srov. Tomek, DP V, s. 193. Tento údaj se mi nepodařilo ověřit. Právě tak zaráží, že mistra Wiganda neznají 

pro dané období ani univerzitní prameny. 
103 Viz Tomek, Děje, tabulka na s. 312 a desetileté intervaly u Václavů, Počet, tabulka 4 na s. 20. Příznačné je, 

že t~é mezi graduovanými studenty tvořili domácí posluchači v desetiletí 1367-1378 zhruba jen jednu 
osmmu. 
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pedagogickou činností. Tím si zvyšovali nejen příjem, ale i neformální prestiž. V souvis
losti s tím by si bylo možné snáze vysvětlit spory o místa v mistrovských kolejích, které 
vyvrcholily v letech 1384--1385. 

Bývalí kolegiáti Karlovy koleje získali v kapitule Všech svatých početní převahu nad 
kanovníky sine officio lecture nejspíše na přelomu 70. a 80. let.104 V březnu 1383 již 
z někdejších prelátů a obročníků kapituly Všech svatých zůstali na živu jen probošt Petr 
z Rožmberka (t1384), děkan Oldřich ze Sulzbachu (t1392) a kanovník Jan z Boskovic, 
který se roku 1383 pokusil zajistit svou prebendu pro synovce Jana z Boskovic.l°5 Tepr
ve volbou mistra Blažeje Vlka za děkana kolegiátní kapituly Všech svatých na konci roku 
1391106 se naplnil původní záměr Karla IV., aby pro profesory teologie a svobodných 
umění bylo vyhrazeno vedle dvanácti kolegiátních míst v Karolinu dalších dvanáct bene
ficiÍ v kapitule Všech svatých. 

Ustanovení císaře Karla vylučující souběh obou důchodů se pravděpodobně dodržova
lo až do potvrzení Blažeje Vlka za děkana kapituly Všech svatých. Jelikož Blažej musel 
již od počátku března 1392 obhajovat před soudem pražské konsistoře právoplatnost své 
funkce proti nárokům jinak málo známého bakaláře Jakuba Mawera,l07 nevzdal se pro 
všechny případy svého kanovnického důchodu. Zdvojení příjmů z prebendy a prelatury 
se mu zřejmě natolik zamlouvalo, že se o tuto výhodu nechtěl připravit. Kolegiáti z Karo
lina záhy jeho záměr prohlédli a soudním sporem se domáhali uprázdněné prebendy cum 
officio lecture pro svého seniora. Právnické argumenty žaloby spolu s replikou proti 
námitkám Vlkova prokurátora byly do té míry přesvědčivé, že kolegiáti své zájmy uháji
li. 108 Za povšimnutí stojí, že po Vlkově smrti byly o volbách následujících dvou děkanů 
pořízeny podrobné zápisy109 a že se značnou pravděpodobností byli volbou poctěni noví 
kanovníci, na něž přešly důchody z uvolněné prelatury. Tím se zamezilo zdvojení důcho
dů, neboť počet členů kapituly odpovídal počtu beneficií a prelatur.11O 

104 V listině ze 4. listopadu 1377 (viz Libri erectionum archidiocesis Pragensis saeculo XIV. et XV., ed. Kle
ment Borový, Lib. II, Pragae 1878, s. 155-156, Č. 283) vystupují mezi šesti kanovníky dva mistři (Heřman 
z Winterswiku a Fridman z Prahy), nejméně další tři však již museli být členy kapituly (Blažej Vlk, Matouš 
z Krakova, nejspíše též ještě Wibold z Osnabriicku). V notářském instrumentu z 18. prosince 1381 čteme 
jména čtyř dalších kanovníků bývalých kolegiátů Karolina, tj. Konráda Soltaua, TiImana z Hombergu, Jana 
Marienwerdera a Mikuláše z Gubinu (viz Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Wenceslai IV, Tom. I-I, ed. 
Věra Jenšovská, Pragae 1967, s. 254, Č. reg. 1084). 

105 Listina z 31. března 1383 (Borový, LE II, s. 205, Č. 349) uvádí osm kanovníků Všech svatých cum officio 
lecture v pořadí, jež neodpovídá sledu jejich přijetí do kapituly. Fridmannus de Praga, Tilmannus de Kas
sel, Conradus de Soltau, Nicolaus de Gubin, Johannes Marienwerder, Blasius Lupus, Menso de Beckhusen 
a Mattheus de Cracovia. Devátým zůstával Jenek Václavův z Prahy (1400-1404). Jak dopadla žádost Jana 
z Boskovic o přenesení prebendy na synovce Jana, není známo (viz k tomu Tadra, Soudní akta II, s. 334, 
Č. 126). 

106 Srov. papežský mandát z 19. ledna 1392 a konfirmaci volby Blažeje Vlka v Monumenta Vaticana res gestas 
Bohemicas i1Iustrantia, Tom. V, ed. Kamil Krofta, Pragae 1903, s. 343-344, Č. 602. 

107 Viz Tadra, Soudní akta II, s. 17, Č. 74, s. 19, Č. 85, s. 22-26, Č. 98,104,111,115,119 a s. 29, Č. 130. Spor
né údaje o bakaláři Jakubu Mawerovi u Tříšky, Životopisný slovník, s. 200. 

108 Tak si vykládám rozepři, o které zpravují právnická podání v MUPR II-I, s. 431-444, Č. LX. Jako pravdě
podobnou dobu vzniku obou dokumentů vydavatelé uvedli rok 1410. Nelogičnost tohoto vročení odmitl 
Václav Novotný, M. Jan Hus. Život a dílo 1-1, Praha 1919, s. 306, pozn. 4, podle něhož nejspíše ke sporu 
došlo již roku 1392. Proti tomu však mluví skutečnost, že dochovaná soudní akta pražské konsistoře z let 
1392 a 1393 spor mezi Vlkem a kolegiáty Karolina neuvádějí. Ke konfliktu patruě došlo až s jistým zpož
děním, a to nejdříve po půli listopadu 1393, kdy na dobu zhruba dva a půl roku umlkají zápisy soudních akt. 

109 Zápisy o volbách Zdeňka z Labouně a Štěpána ze Staňkova v Libri conflrmationum ad beneficia ecclesias
tica Pragensem per archidiocesim, VII, ed. Josef Emler, Pragae 1886, s. 6-7 a 47-48. 

110 Svou domněnku nemohu jednoznačně prokázat, neboť ani při jedné volbě nebylo přítomno všech dvanáct 
členů kapituly. Hypotetické povahy je i můj předpoklad, že mistři Zdeněk z Labouně a Štěpán ze Staňkova 
se stali kolegiáty Karolina až po odchodu cizích mistrů v květnu 1409. 
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Přechod z Karolina do kolegiátního domu kanovníků Všech svatých přinášel nejen 
prestižní důstojenství, ale i hmotný prospěch. Dochované prameny umožňují postihnout 
pouze poměrnou, nikoli faktickou výši důchodů všech tří pražských mistrovských kolejí. 
Při jednání o výši povinného příspěvku na úhradu tax za dvě papežská privilegia bylo na 
konvokaci mistrů třífakultní univerzity 30. června 1397 rozhodnuto, aby každý kanovník 
Všech svatých zaplatil 16 grošů, kolegiáti z Karolina po 12 a mistři z koleje krále Václa
va po 8 groŠích. lll I když uvedené poměry 16 : 12: 8 nemusely být zcela přesné, přece 
jen přibližně odrážely skutečný stav. Zatímco kolegiát z Karolina měl při dobrém zdraví 
reálnou perspektivu postupu na lépe dotované misto v koleji Všech svatých, mistr z kole
je krále Václava nárok na uvolněné místo v Karolinu se značnou pravděpodobností ne
mohl uplatnit. Soudím tak podle toho, že z jedenácti jmenovitě doložených kolegiátů 
naposled uvedené koleje přešel do Karolina pouze Štěpán Páleč. 112 Podobných případů 
mohlo být ovšem více, zvláště krátce po secesi cizích mistrů v květnu 1409, kdy lze před
pokládat uvolnění několika mist v Karlově koleji. 

Zlomkovitý soupis kolegiátů koleje krále Václava je pozoruhodný nejen slabým zastou
pením mistrů domácího národa (3), ale i jmény řady pedagogicky aktivních profesorů. 
Výše jsem již naznačil, že zvýšenou pedagogickou činnost lze mimo jiné vysvětlit nedo
statečným existenčním zajištěním početných mistrů-regentů artistické fakulty. Skutečně se 
také v děkanské knize setkáváme s mnoha dlouholetými profesory, jejichž členství 
v některé ze tří kolejí se nepodařilo doložit. Nejeden z nich přitom byl zvolen za děkana 
fakulty nebo rektora třífakultní univerzity, takže byl s Karolinem úzce spjat sídlem svého 
úřadu. Přesto ani tito osvědčení a úspěšní profesoři neměli vždy naději na stálé zabezpe
čení v mistrovských kolejích.113 Jestliže např. v letech 1383-1388 jen na artistické fakultě 
současně působilo 30 až 34 mistrů-regentů, není divu, že do Heidelberku i jinam odchá
zeli též nezajištění profesoři, kteří na novém působišti záhy. zaujali čelné postavení.1l4 

Soupis 54 kolegiátů Karlovy koleje do roku 1420 zdaleka není úplný, neboť zahrnuje 
nanejvýš tři čtvrtiny členů celkového souboru. Proto také jeho statistické vyhodnocení má 
pouze omezenou platnost. Vysoké zastoupení kvalifikovaných bohoslovců mezi kolegiáty 
nepřekvapuje, neboť studium sacre doctrine patřilo k jejich základním povinnostem. Cel
kem 22 kolegiátů v pramenech vystupuje s titulem profesora, mistra nebo doktora boho
sloví. Sedm dalších dosáhlo nejméně jednoho z obou bakalářských stupňů téže fakulty, 
dva se stali doktory a jeden bakalářem lékařství. Ještě vyšší kvalifikaci vykazuje podsku
pina seniorů, kteří přešli do kapituly Všech svatých. Z celkového počtu 31 kanovníků cum 
officio lecture mělo 18 nejvyšší grad in theologia a jeden in medicina. Kromě nich je tře
ba ještě zaznamenat tři bakaláře bohosloví a jednoho bakaláře lékařské fakulty. Přesnou 
polovinu (11) z mistrů teologie tvořili příslušníci domácího národa, jichž bylo mezi kole
giáty celkem 29. Na první pohled by se mohlo zdát, že tento poměr mezi kolegiáty z čes
kých zemí a tří cizích "národů" přibližně odpovídal původním záměrům zakladatele. Ve 
skutečnosti se však vzájemné poměry mezi příslušm1cy univerzitních národů v jednotli-

111 Srov. MUPR III, s. 31-33 a výklad u Tomka, Děje, s. 127-129. Přibližnou výši důchodu každého kolegiáta 
z Karolina odhadl Nový, Koleje, s. 84, na 15 až 19 kop pražských grošů ročně, což byl slušný příjem. 

112 Usuzuji tak na základě Pálčovy prebendy v kapitule Všech svatých (viz příl. III, č. 9). 
113 Jejich výčet by zahrnnl na 25 jmen zhruba z dvojnásobného počtu dominantuích učitelských postav, které 

do roku 1409 uvádí Kavka, Mistři-regenti, s. 92-94. 
114 K počtu regentů srov. opět Kavka, Mistři-regenti, s. 85. O některých mistrech, kteří v 2. polovině 80. let ode

šli z Prahy, se zmíním v následující kapitole. 
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vých obdobích dosti výrazně lišily. Zatímco v 80. letech 14. století zaujímali Bohemi zhru
ba jednu čtvrtinu mist, po roce 1409 naopak měli jen výjimečně mezi sebou cizince. Polo
viční zastoupení dosáhli kolegiáti domácího národa již před koncem století. S menším 
časovým odstupem se obdobná tendence prosadila i v kapitule Všech svatých.1l5 

4. Spory o místa v mistrovských kolejích 1384-1390 

povšechné zjištění teritoriálního původu jmenovitě doložených kolegiátů Karolina vyvo
lává otázku, zda lze z jejich soupisu získat poznatky, jež by přispěly k objasnění interních 
sporů o uvolněná mista v mistrovských kolejích.116 Shodou okolností soupis poskytuje pro 
80. léta 14. století více jmen, než pro druhé kritické období před a po roce 1409. Soubory 
kolegiátů k roku 1384 a 1390 uvádím podle zastoupení jednotlivých univerzitních národů: 

1384 
1. Boh. Nicolaus de Rakownik, praepositus 
2. Boh. Petrus de Znoyma 
3. Boh. Nicolaus de Luthomysl 
4. Boh. Iohannes Lupus (?) 
5. Pol. Bartholomeus Torgelow 
6. Pol. Nicolaus Prowin 
7. Pol. Iohannes Winkler 
8. Pol. Mathias de Legnitz (?) 
9. Sax. Bruno de Osenbrughe 

10. Sax. Iacobus Brizen 
ll. Sax. Henricus de Ribenicz 
12. Bav. Albertus Engelschalk (?) 
Otazníkem jsem označil tři mistry, v jejichž případě nemohu prokázat, zda ještě, či již 

byli v roce 1384 kolegiáty Karolina. 
Tak jako tak stojí za povšimnutí shodné zastoupení mistrů českého a polského náro

da na úkor členů bavorské korporace. Sbor kolegiátů k roku 1390 lze sestavit se znač
nou spolehlivostí. ll7 

1390 
1. Boh. Stephanus de Colonia, praepositus 
2. Boh. Conradus de Benessow 
3. Boh. Przibislaus de Jesenicz 
4. Boh. Nicolaus de Luthomysl 
5. Boh. Petrus de Znoyma 
6. Boh. Nicolaus de Rakownik t 

115 Mezi doloženými preláty a kanovníky Všech svatých od srpna 1409 do března 1412 byl cizího původu pou
ze prof. Jan z Hildesheimu. Srov. Emler, Libri confirmationum VII, s. 7 a 48. 

116 Ze starší literatury k tomuto konfliktu srov. mimo jiné V. V. Tomek, Dějepis města Prahy III, 2. vyd. Praha 
1893, s. 331-335, F. M. Bartoš, Čechy v době Husově, Praha 1947, s. 64-66 a Jiří Spěváček, Václav IV. 
1371-1419. K předpokladům husitské revoluce, Praha 1986, s. 179-181 a 378-379. 

117 Je tomu tak díky seznamu sedmi kolegiátů Karolina v listině z 20. dubna 1390 (MUPR II-I, s. 292, č. XXIII). 
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6. Pol. Mathias de Legnicz (?) 
7. Pol. Iohannes Winkler 
8. Pol. Bartolomeus Torgelow 
9. Pol. Nicolaus Prowin 

10. Bav. Albertus Engelschalk 
11. Bav. Henricus Perching 
12. Sax. Henricus de Ribenicz (?) 

Vyšší počet jmen je dán úmrtím mistra Mikuláše Rakovníka v Římě na počátku květ
na 1390.118 Sporná volba mistra Konráda z Benešova se odehrála již v dubnu, takže 
v témže roce se uvolnilo nejméně ještě jedno další místo v Karolinu. Kdo zaujal místo po 
Mikuláši z Rakovníka, není známo, nejspíše však opět příslušník domácího národa. Tolik 
úvodem k vleklým sporům, jejichž průběh se nyní pokusím zachytit. 

Hypotetická rekonstrukce "národnostního" složení sboru kolegiátů Karolina v kritic
kém roce 1384 je v souladu s předpokládaným menšinovým zastoupením mistrů-regentů 
Nacionis bohemice v rámci celé třífakultní univerzity. Mistři tří "cizích" národů si toho 
také byli vědomi a sebevědomě prohlašovali, že jejich spolky početně převyšují domácí 
korporaci ne dvoj-, nýbrž desateronásobně.119 Jelikož nejstarší statuta Karlovy koleje vol
bu kolegiátů podle příslušnosti k univerzitním národům nejspíše neupravovala, domácí 
profesoři se časem ocitli v menšině a nebyli s to prosadit volbu kolegy z vlastní korpora
ce. Vyhlídky pro mistry-regenty z českých zemí se ještě více zhoršily příchodem paříž
ských profesorů na počátku 80. let, mezi nimiž byla řada výrazných osobností. 

Arcibiskup Jan z Jenštejna původně zamýšlel přenést pařížské teologické studium do 
Prahy. Souhlas papeže Urbana VI. z 20. února 1384 se zřízením teologické fakulty ve 
Vídni zmařil však jeho záměry. Již předtím pařížští profesoři za jeho zády hledali lepší 
podmínky ve Vídni, kam část z nich v čele s teologem Jindřichem z Oyty také přešla. 120 

Jenštejn, jenž se mezitím dostal do ostrých rozepří s králem Václavem, začal více naslou
chat stížnostem domácích mistrů. Blízko k němu měl zejména mistr Mikuláš z Rakovní
ka, jenž v roce 1384 zastával funkci probošta Karlovy kolejeJ21 

Jistému panu Mikulášovi je také věnována veršovaná latinská skladba nadepsaná Pra
ga civitas apostrophat in Theotunicos. Více než prozaická dedikace zaujmou vlastní ver
še, v nichž hořekující Praha svolává svědky, aby před konsistoří čestně přísahali, 

"jakými mě Germáni, 
běda, ponížili 
neřestnými skvrnami 
bídně ublížili. "122 

!l8 Viz Jaroslav Kadlec, Mistr Mikuláš Rakovník, Studie o rukopisech 19, 1980, s. 24. 
!l9 Viz první apelaci z prosince 1384 u Tadry, Příspěvky, s. 305, č. V. 
120 Více k počátkům vídeňské teologické fakulty Gustav Sommerfeldt, Aus der Zeit der Begriindung der Uni

versitat Wien, MIŮG 29, 1908, s. 291-322. Radu cenných dodatků ve vztahu k pražským poměrům připo
jil Bartoš, Příspěvky, s. to. Z počátků teologické a lékařské fakulty University Karlovy, s. 12-17. 

121 O blízkých vztazích tohoto profesora k Jenštejnovi naposled Kadlec,.Mistr Mikuláš Rakovník, s. 24. 
122 Na spojitost této skladby s univerzítními spory o místa v kolejích upozornil Josef Tříška, Studie a soupisy 

k starší pražské univerzitě, Praha 1980, s. 46-47, který ji také spolu s dedikací vydal ve Výboru ze starší 
pražské univerzitní literatury, Praha 1977, s. 35-43. V textu citace znamenitého překladu Dagmar Tenorové, 
in: Sestra Múza. Světská poezie latinského středověku, uspořádala Anežka Vidmanová, Praha 1990, s. 475. 
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Jelikož ve sporech před konsistoří rovněž figuroval generální vikář Mikuláš Puchník, 
nelze zcela vyloučit, že dedikace byla určena jeho osobě. Do třetice by bylo možné vzít 
v úvahu ještě dalšího Jenštejnova důvěrníka, jímž byl roudnický probošt Mikuláš. Vzhle
dem k tomu, že tento Mikuláš zemřel již 11. února 1383, musela by protiněmecká agita
ce zaznívat v Praze již delší dobu.123 Na Němcích náš pamfletista nenašel nic dobrého. 
Přece jen ho však nejvíce hnětla přezíravost ze strany německých mistrů: 

"Slyšte neutlumeně 
zlověstný řev hlasný 
germánského plemene, 
jehož senát vlastní 

nestydí se postihnout 
nás jak tlupu Hunů 
a své ruce pozdvihnout 
k nebeskému trůnu."124 

Výrazem senát - senatus se tu zřejmě míní společné porady představitelů tří "cizích" 
národů, na nichž pravděpodobně tu a tam padly málo lichotivé výroky o domácích pro
fesorech. I když tato skladba na rozdíl od současného pamfletu De Theutunicis bonum 
dictamen vzešla z univerzitního prostředí, 125 nelze ji jednoznačně vřadit k jedné fázi vlek
lého konfliktu z let 1384 až 1390. 

Zostřené napětí na třífakultní univerzitě nepochybně přispělo k tomu, že při volbě rekto
ra 16. října 1384 příslušníci tří "citich" národů zvolili Konráda Soltaua, průbojného saské
ho profesora teologie a držitele několika vysokých obročí. 126 Rektorovi stáli zejména po 
boku doktoři teologie Jindřich z Oyty, Matouš z Krakova a Jan Marienwerder, bakaláři 
bohosloví Menso z Beckhusen a Bartoloměj Torgelow, doktor medicíny Bruno z Osen
brughe a mistři svobodných umění Mikuláš Storch a Mikuláš z Meppen.127 Proti této silné 
skupině hájili zájmy domácího národa profesor teologie Jenek Václavův z Prahy, zmíněný 
již bakalář bohosloví Mikuláš Rakovník a mistři svobodných umění Mikuláš z Litomyšle, 
Stěpán z Kolína a Martin Bohemus (= z Plzně?). Spoluúčast kolegiátů z koleje krále Václa
va dokládá, že se soudní spor vztahoval i na tuto nedávno založenou mistrovskou kolej.128 

Vše nasvědčuje, že představitelé Nacionis Bohernice získali kancléře Jenštejna na svou 
stranu ještě před zahájením soudního procesu. Jinak by se sotva mohlo stát, že arcibiskup 
hned při prvním stání 2. prosince 1384 dal písemný příkaz svým generálním vikářům 
Matějovi z Chrástu (jinak též ze Skramníků), zderazskému proboštovi Janu Ondřejovu 
a oficiálu Mikuláši Puchníkovi, aby zamezili volbě do mistrovských kolejí, pokud by ne
šlo o příslušníky domácího národa. 129 Prokurátoři tří postižených národů okamžitě sepsali 

123 K oběma Mikulášům viz Zdeňka Hledíková, Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době před-
husitské, Praha 1971, s. 121 a 127-128. 

124 Vidmanová, Sestra Múza, s. 479. V originále však místo Hunů"ad instar latronum". 
125 O pamfletu naposled František Graus, Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter, Sigmaringen 

1980, Beilage XIV, s. 221-223, který nepřesně postihl má stanoviska v knize Idea národa v husitských 
Čechách, České Budějovice 1972, s. 28-29. 

126 Politickou dráhou a mnohoobročnictvím tohoto teologa se zabýval Hans-Jiirgen Brandt, Universitat, Ge
s,ellschaft, Politik und Pfriinden am Beispiel Konrad von Soltau (1407), in: Les universités a 1a fin du Moyen 
Age, Louvain 1978, s. 614-627. Srov. též pru. J, č. 19. 

127 Všichni se vyskytují v zápisech soudních akt pražské konsistoře, která jsou hlavním pramenem chronolo
gické rekonstrukce univerzitního konfliktu (viz Tadra Soudní akta II, s. 440, heslo Universita). 

128 Sporů se aktivně zúčastnili zejmena Mikuláš Storch a probošt Martin Bohemus. Srov. k nim pru. III, č. 3 a 4. 
129 Viz Tadra, Soudní akta II, s. 299, č. 274. Jenštejnův list z 2. prosince 1384 je inserován do odvolání proku

rátorů tří "cizích" národů k papežské stolici, které vydal Tadra, Příspěvky, s. 305, č. V. Editorovi zřejmě ušlo, 
že tnto a následující apelaci již z téhož rukopisu zpřístupnil Konstantin Hiifler, Geschichtschreiber der hus
sitischen Bewegung II, Wien 1865, s. 128-133, č. 001-2. Arcibiskupovými plnomocníky byli kustod praž
ského kostela dr. Kuneš z Třebovle a arcijáhnové dr. Fridman z Prahy spolu s mistrem Jakubem ze Sušice. 
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odvolání k papeži, jež rektor Sohau pravděpodobně předal při druhém stání 10. prosince 
prokurátorům nacíonís Bohemice Jakubovi řečenému Aristoteles ze Sušice a Jakubovi 
z Budějovic. Vzápětí však Soltau musel sám replikovat proti arcibiskupovu mandátu ze 
4. prosince, který mu na základě stížnosti zástupců domácího národa nařizoval dodržovat 
při univerzitních poradách staré zvyklosti a vystříhat se všech novot v neprospěch domá
cích mistrů artistické fakulty.130 

Třetí stání 17. prosince nepřineslo nic nového, neboť řízení bylo odročeno o tři dny.l3l 
Ke zvratu došlo až při opožděném čtvrtém stání 23. prosince, během něhož arcibiskup 
revokoval svá předchozí rozhodnutí, avšak s tím, že přikázal německým mistrům nekonat 
žádnou volbu kolegiátů bez předchdzího pozvání a souhlasu Čechů. Kromě toho Jan 
z Jenštejna přikázal Matoušovi z Krakova a jeho kolegům, aby mu do týdne sdělili, zda 
se plně podřizují jeho jurisdikci jako řádnému kancléři obecného studia. 132 Není známo, 
zda mistři nacionum Theotunícorum, jak se souhrnně začalo říkat členům tří "cizích" 
národů, revokace využili k volbě některého svého kolegy na uvolněná místa v kolejích. 
Na tahu nyní byli jejich domácí odpůrci, jejichž jménem se prokurátor Jakub Aristoteles 
při pátém stání 4. ledna 1385 dožadoval exkomunikace německých mistrů pro neupo
slechnutí soudu ve věci kancléřovy jurisdikce. Rektor Soltau se jako prokurátor napade
né strany domáhal odkladu, jehož také dosáhl.l33 Následující, v pořadí šesté stání pro
běhlo již 7. ledna. Generální vikář Jan Ondřejův se hned na jeho počátku důrazně zeptal 
rektora Soltaua a zástupců tří národů Jindřicha z Oyty, Matouše z Krakova a Mensona 
z Beckhusen, zda uznávají kancléřovu jurisdikci v plném rozsahu. Odpověď zněla klad
ně co do osoby kancléře. Pokud však šlo o faktický rozsah jeho pravomoci, jmenovaní 
mistři si vyžádali čas k projednání sporné otázky v univerzitní radě. Naproti tomu pří
tomní zástupci nacíonis Bohemíce, mistři svobodných umění Jan (Vlk?) a Matěj (Štěpá
nův z Prahy?), vyjádřili vůči kancléři svou naprostou poslušnost. 134 Na další stání 11. led
na se zástupci německých národů nedostavili, a proto jim generální vikáři prodloužili 
termín do příští soboty. Jelikož ve stanovený den se situace opakovala, bylo řízení odro
čeno na pátek 20. ledna. Krátce nato, pravděpodobně ještě téhož dne, byly korporace 
německých národů vyhlášeny za vzpurné (contumaces) a rektor Komád Soltau byl takto 
citován již podruhé.135 

Mezitím však rektor zákazem všech přednášek, zkoušek a jiných univerzitních aktů 
ještě více proti sobě popudil domácí mistry a studenty. Roztržky se neobešly bez prudké 
výměny hanlivých slova "suchých ran", za něž rektor své odpůrce potrestal uvězněním 
v univerzitním karceru. 136 Protahováním a odročováním soudního řízení mluvčí němec
kých národů získávali čas do netrpělivě očekávaného příjezdu krále Václava, s jehož inter
vencí ve svůj prospěch předem počítali. Bez ohledu na králův návrat do Prahy dne 

130 Viz Tadra, Soudní akta II, s. 301, Č. 282. Mandát ze 4. prosince 1384 je inserován v apelaci rektora Soltaua 
u Tadry, Příspěvky, s. 306-308, Č. VI. 

131 Tadra, Soudní akta II, s. 302, Č. 285. 
132 Viz Tadra, Soudní akta II, s. 303, Č. 289. 
133 Tadra, Soudní akta II; s. 305, Č. 2. 
134 Tadra, Soudní akta II, s. 307, Č. 5. 
J35 Tadra, Soudní akta II, s. 308-309, Č. 7 a ll. Jelikož zápis s citací bezprostředně následuje, a předchází tak 

záznamům ze 16. ledna, došlo k uvedenému soudnímu aktu nejpozději 15. ledna. 
136 Bouřlivý průběh těchto sporů dokládá tzv. Kronika University pražské, ed. Goll, FRB V, s. 567. Toto svě

dectví je však třeba přijímat s nezbytnou rozvahou, neboť Liber decanorum artistické fakulty zaznamenává 
přerušení bakalářských zkoušek pouze ve dnech 13. až 18. prosince (MUPR I-I, s. 223-230). 
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11. ledna 1385, anebo krátce předtím,J37 generální vikáři vyšli vstříc žádosti prokurátora 
českého národa Ondřeje Zabitce a 20. ledna 1385 uvalili na osm mistrů "cizích" národů 
klatbu za neuposlechnutí soudu. Kromě toho kancléř téhož dne rektorovi zakázal uvrh
nout kohokoli do soukromého vězení a jako místo případné vazby určil žalář v arcibis
kupském dvoře. 138 

Teprve v následujícím týdnu se univerzitními rozpory začal zabývat král, jenž jako 
účastníka jedenáctého stání dne 27. ledna vyslal člena své rady, vévodu Přernka TěšÍn
ského. Zástupci tří cizích národů opět slíbili arcibiskupovi poslušnost jako svému kanc
léři, nikoli však v tom, "quod in mandatis non habent".139 Řízení před soudem pražské 
konsistoře se tím dostalo do patové situace, neboť nyní bylo na papežské stolici, aby 
posoudila apelace rektora Soltaua a jeho druhů o míře kompetencí kancléře pražské uni
verzity. Přenesení soudní pře ke kurii si však shodně nepřáli ani král, ani arcibiskup, 140 
a proto za blíže neznámých okolností byla ustanovena smírčí komise složená ze čtyř 
zástupců domácího národa a čtyř mluvčích tří národů ostatních.141 Výrok komise 27. úno
ra 1385 bezvýhradně přijal Menso z Beckhusen, k němuž se ještě téhož dne nebo záhy na 
to přidalo dalších sedm exkomunikovaných kolegů, vesměs dobře honorovaných profe
sorů mistrovských kolejí. 142 Ostatní mistři tří německých národů v čele s rektorem Sol
tauem dále vzdorovali, což se projevilo při dalším stání 27. února. Z tohoto důvodu ge
nerální vikáři 1. března vynesli klatbu (spojenou se zákazem vstupu do kostelů) nad 
korporacemi všech tří německých národů s vyloučením osmi rozhřešených miStrů. 143 

Mikuláš z Meppen, jeden z mistrů bavorského národa, se výroku komise podřídil již 
4. března, což mu zjevně napomohlo k funkci děkana artistické fakulty v letním semestru 
téhož roku.144 Naproti tomu další proces, který mistři českého národa vedli proti bývalé
mu rektoru Soltauovi, pokračoval až do ledna 1387. Neústupný Soltau do sporu zavlekl 
i své kolegy z teologické fakulty, kteří svou žalobu na arcibiskupa stáhli až v prosinci 
1385. Okolnosti této přidružené soudní pře zůstávají nejasné, nejspíše v něm šlo o revizi 
statut. Ani poté se však Soltau nevzdal a bez zábran se soudil dále, neboť již měl v kapse 
pozvání od rýnského falckraběte Ruprechta II. na nově zakládanou univerzitu v Heidel
berku. 145 Spolu s tímto profesorem, jenž v Praze odchoval několik desítek žáků, přešlo do 

137 Václav IV. je doložen v Praze ll. ledna, mohl se však vrátit o něco dříve. Srov. jeho itinerář, který sestavil 
Ivan illaváček, Das Urkunden- und Kanzleiwesen des bohmischen und romischen Konigs Wenzel, Stuttgart 
1970, s. 410. 

J38 Tadra, Soudní akta II, s. 310, Č. 17. 
139 Tadra, Soudní akta II, s. 311, Č. 23. 
140 Tím by si bylo možné vysvětlit, proč se obě výše uvedené apelace nedochovaly v papežských registrech. 
141 Vůdčí roli při jednání osrníčlenné korníse snad sehráli oficiál Mikuláš Puchník a rnístr Konrád Soltau, na něž 

se odvolává pozdější výrok rnístrů Bartoloměje Torgelowa a Alberta Engelscha1ka z 20. dubna 1390 (viz 
MUPR II-I, s. 294, Č. XXIII). Tomu je však na překážku pokračující soudní řízení rektora Soltaua. 

142 Tadra, Soudní akta II, s. 315, Č. 36. V zápise jde o osobní výpověď uvedeného mistra, jeho druzí se k němu při
dali později, což nepřímo plyne ze zápisu z 1. března téhož roku (tamtéž, s. 316, Č. 42). Bartoš, Čechy, s. 65, 
pozn. 1, omylem klade podepsání dohody do 28. února, ač v zápise stojí ,,secunda feria in crastina post Remi
niscere die penultima m. Februarii". Skutečnosti dále neodpovídá, že se toho dne ke konsistoři dostavil vévoda 
Přemek. Do třetice pak Bartoš v téže poznámce chybně odkazuje na přísahu, kterou údajně měli na dohodu sklá
dat členové univerzity. Text, který uveřejnil Hermenegild Jireček, Codex juris Bohemici 1I-3, Pragae 1889, 
s. 300--301, Č. 0022, se vztahuje k pozdější změně uníverzitních hlasů podle Dektretu kutnohorského. Plyne tak 
ze souvislosti rukopisného dochování s předchozím textem. Bartoš zavedl i Spěváčka, Václav IV, s. 378, pozn. 1. 

143 Tadra, Soudní akta II, s. 315-316, Č. 39 a 42. 
144 Tadra, Soudní akta II, s. 316, Č. 44, základní údaje uvádí Tříška, Životopisný slovník, s. 406-407. 
145 K vleklému procesu proti Soltauovi viz opět Tadra, Soudní akta II, zvl. s. 352, Č. 201 (profesoři teologie), 

s. 388, Č. 192 (obnovení sporu) a s. 414, Č. 18 (poslední stání). K opozičním postojům tohoto profesora 
v Heide1berku viz Rainer Christoph Schwinges, Deutsche Universitlitsbesucher im 14. und 15. Jahrhundert, 
Stuttgart 1986, s. 369-372. 
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Heidelberku celkem 23 mistrů a bakalářů. Na rozdíl od právnické univerzity se úbytek ve 
sboru mistrů-regentů artistické fakulty projevil až počínaje rokem 1388. Úměrně s tím také 
vzrostlo poměrné zastoupení domácích mistrů na 27 až 28 procent. 146 V Heidelberku měli 
bývalí pražští mistři a bakaláři více než dvoutřetinovou většinu, většina z nich však zakrát
ko přešla na konkurenční vysoké učení v Kolíně nad Rýnem.147 Tato dvojnásobná secese 
ukazuje, že pražské spory mezi univerzitními národy překrývaly hlubší nespokojenost 
existenční povahy u části nedostatečně zajištěných členů profesorského sboru. 

Výrok smírčí komise z února 1385 známe jen zprostředkovaně ze dvou navzájem nezá
vislých pramenů. Podle tzv. Kroniky Univerzity pražské, na kterou se odvolává většina 
badatelů, rektor Soltau a jiní představitelé tří "cizích" národů z nezbytí "quinque collegi
atos Bohemos in collegio Karoli et sextum indiferrentem admiserunt". Obdobné řešení 
bylo prý svorně přijato i v případě koleje krále Vác1ava.l4~ Tomek tomuto místu rozuměl 
tak, že pět a pět míst v Karlově koleji mělo být od té doby výhradně vyhraženo domácím 
mistrům, zatímco šesté a dvanácté místo mohlo být obsazeno jak Čechy, tak cizinci 
z ostatních tří národů. 149 Otakar Odložilík se přidržel textu Kroniky, takže z jeho výkla
du není patrné, co se dělo se zbývajícími šesti místy.150 Podle F. M. Bartoše se Čechům 
v obou mistrovských kolejích dostalo pět profesur, zatímco šest zbývajících míst náleže
lo příslušníkům tří cizích národů. Konečně v obsazování poslední dvanácté profesury se 
měli všichni střídat. lsl Toto řešení, jež převzal Jiří Spěváček,152 zhruba odpovídá výše 
uvedené rekonstrukci personálního obsazení Karlovy koleje. Jakékoli úvahy o dvojná
sobném zastoupení domácích profesorů jsou v rozporu s faktickými poměry na třífakult
ní univerzitě v 80. letech 14. století. 
Neméně závažné je v tomto ohledu druhé svědectví, notářsky ověřený zápis o rozhodčím 

výroku, který 20. dubna 1390 na předchozí žádost znesvářených kolegiátů Karolina vyne
sli profesoři Bartoloměj Torgelow a Albert Engelschalk. Relativní poklid v mistrovských 
kolejích totiž vydržel pouze do jara 1390, kdy se v Karolinu uvolnilo dvanácté společné 
místo, jež mělo připadnout mistru domácího národa. Kolegiáti tří "cizích" národů díky své 
většině zvolili slezského Němce, bakaláře teologie Konráda z Benešova. Čeští kolegiáti 
v čele s proboštem Štěpánem z Kolína ihned podali protest, neboť Benešov v Opavském 
knížectví podle jejich zdání nepříslušel k územní sféře domácího národa.153 Na základě 
smírčího výroku mělo místo mistru Konrádovi již zůstat, avšak při každém jeho následují
cím obsazování se mělo postupovat podle předem daného, pro domácí korporaci poněkud 
výhodnějšího klíče. Podstatné je, že s odvoláním na předchozí usmíření (concordia nacio
num) uzavřené roku 1385 mezi oficiálem Mikulášem Puchníkem a Konrádem Soltauem se 

146 Srov. k tomu Kavka, Mistři-regenti, s. 86, tab. 2. 
147 Situací v Heidelberku se naposled zabýval Jiirgen Miethke, Universitiitsgriindung an der Wende zum 

15. Jahrhundert: Heidelberg im Zeitalter des Schismas und des Konziliarismus, in: Die Geschichte der Uni
versitiit Heidelberg, Heidelberg 1986, s. 20-21. K několika secesím mistrů a studentů z Prahy souhrnně Fer
dinand Seibt, Von Prag bis Rostock. Zur Griindung der Universitiiten in Mitteleuropa, přetisk v autorově 
sborníku s názvem Mittelalter und Gegenwart, Sigmaringen 1987, s. 203-206. 

148 Tzv. Kronika University pražské, ed. Goll, FRB V, s. 567. 
149 Tomek, Dějepis III, 2. vyd. s. 334. 
150 Otakar Odložilík, M. Štěpán z Kolína, Praha 1924 (Husitský archiv 1), s. 4-5. 
151 Bartoš, Čechy, s. 55. 
152 Viz Spěváček, Václav N, s. 179 a 378. Výklad o dvojí dohodě, jedné z konce roku 1384 a druhé z přelomu 

února a března je volným domyšlením Bartošovy rekonstrukce bez opory v pramenech. 
153 Přidržuji se rekonstrukce, kterou podal Václav Novotný, Dekret kutnohorský, Praha 1909, s. 12-13 a Odlo

žilík, M. Štěpán z Kolína, s. 4-5. 
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výslovně mluví o obsazování uvolněného dvanáctého místa. Napříště mělo být toto uprázd
něné místo jednou obsazeno mistrem domácího národa a dvakrát členy národů ostatních.ls4 

Výsledek sedmiletých sporů o uvolněná místa v mistrovských kolejích nebyl zanedba
telný. Za příznivých okolností kolegiáti domácího národa zaujímali polovinu míst, což 
bylo mnohem více, než jim příslušelo podle poměrného zastoupení v profesorském sbo
ru artistické fakulty. Nárok na další místa mohli uplatnit až po vydání Dekretu kutnohor
ského, kdy se v důsledku mohutné secese cizích mistrů via facti uprázdnilo několik kole
giátních obročí. 

PŘílOHY 

I. MISTŘI KOLEGIÁTI KARLOVY KOLEJE 1366-1420155 

1. Hermannus de Winterswik 
Bav. 1366-1371 - mag. art. 1361, bac. theol. 1366, mag. theo1. 1376 - rector univ. 1378 
_ coll. ce 1. 6. 1366 (Statuta ce 75) - can. 00. SS. 28. 1. 1371 (MV IV, 46--47, č. 73) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 -Tříška, 191 

2. Fridmannus de Praga Nicolai de Usk (= de Sytha) 

Boh. 1366-1375 - mag. art. 1360, bac. theo1. 1371, mag. theo1. ante 31. 3. 1383 - dec. 
fac. art. 1368 - rector univ. 1376-1377 - coll. CC 1. 6. 1366 (Statuta ce 75) - can. 00. 
SS. 2. 11. 1375 (MV IV, 605, č. 1067) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 (de Sytha) - Tříška, 114 Gako dvě odlišné osoby, viz k tomu 
výše v textu) 

3. Iohannes (Jenko) Wenceslai de Praga 
Boh. 1366-1378 - mag. art. ante 1366, bac.theo1. 1378, prof. theol. 1385 - rector univ. 
1377, 1382-1383 - coll. CC 1. 6. 1366 (Statuta ec 75) - can. 00. SS. 14. 5. 1378 
(MV V, 27, 20) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 321-322 

4. Nicolaus de Gewiczka (= de Moravia) 
Boh. 1366-1372 - mag. art. reg. 1366 - dec. fac. art. 1369 (Nicolaus de Gewiczka alias 
dictus de Moravia; LD I, 141), rector univ. 1372 - coll. CC 1. 6. 1366 (Statuta CC 75)
naposled 23. 4. 1372 (FRB V, s. 567) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 (de Moravia) - Tříška, 392 (de Gewiczka) a 407 (de Moravia) 

154 Viz text smírčího výroku v MUPR II-I, s. 292-296, Č. XXIII. Smírčí soudci stanovili následující pořadí prefe
rence: 1. nacio Bohemorum, 2. nacio Bavarorum, 3. nacio Polonorum, 4. nacio Bohemorum, 5. nacio Saxonum, 
6. nacio Bavarorum, 7. nacio Bohemorum etc. Pořadí jsem doplnil v souladu s univerzitním ordo nacionum. 

155 Od doby vzniku této studie byl publikován další soupis karolinských kolegiátů (starší pokusy citovány výše 
u textu): Wolf gang Eric Wagner, Universitiitsstift und Kollegium in Prag, Wien und Heidelberg. Eine ver
gleichende Untersuchung spiitmittelalterlicher Stiftungen im Spannungsfeld von Herrschaft und Genossen
schaft, Berlin 1999 (Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beitriige zur historischen Komparatistik, hg. 
v. M. Borgolte, Bd. 2), seznam na s. 429-430, který však nenahradil přítomnou úplnější rekonstrukci člen
stva Karolina. (pozn. red.) 
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5. Dytherus de Wydera (de Wedra) 
Pol. (?) 1366-1376 - mag. art. 1366 - dec. fac. art. 1370 - coll. CC I. 6. 1366 (Statuta CC 75) 
- praep. CC ll. ll. 1367 (Nováček, 10, č. 2) - testis in CC 16. 1. 1376 (Nováček, 13, č. 5) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 -1říška, 506 

6. Henricus Woleri de Novo ponte 
Sax. 1366-1377 (?) - mag. art. 1366 - dec. fac. art. 1369 - coll. CC I. 6. 1366 (Statuta 
CC 75) - Pragae 5. 12. 1377 (LD I, 168) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 177 

7. Wiboldus Stutte de Osenbrughe 
Sax. (?) ante 1371 - mag. art. 1362, bac. med. 1366, mag. med. ante 1371 - rector umv. 
1375 - can. 00. SS. 3. 5. 1371 (MV IV, 113, č. 189) 
Lit.: Beránek, 86 -1říška, 531 

8. Wigandus (?) 
mag. art. 1373 - can. 00. SS. 1373 
Lit.: DP V, 193 

9. lohannes Lupus (?) 
Boh. 1375-1403 - mag. in artibus collegii Pragensis 17.7. 1375 (SA I, 133, č. 134) - pra
ep. Ce. 1400 (Hrdina, 5, č. 2) 

. Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Hrdina, 5, č. 2 a 11 -1říška, 274 

10. Menso de Beckhusen 
Bav. 1376-1381 - mag. art. 1371, bac. theol. 1379, prof. theol. 1395 - dec. fac. art. 
1375 - coll. CC 1376 (1říška, 371) - can. 00. SS. 26. 10. 1381 (Tadra, 298, č. II-I) 
Lit.: 1říška, 371 

11. Blasius Lupus de Strazni 
Boh. 1376-1383 - mag. art. 1372 - dec. art. 1376, rector univ. 1379 - coll. CC 1376 
(1říška, 53) - can. 00. SS. 31. 3. 1383 - obiit ante 20. 8. 1410 (LE II, 204-205, č. 349) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Hrdina, 11 -1říška, 53 

12. Thydericus Misdruoghen de Wolin (?) 
Pol. 1376-1382 - mag. art. 1373 - dec. fac. art. 1382 - testis in CC 16. 1. 1376 (Nová
ček, 13, č. 5) 
Lit.: 1říška, 502-503 

13. lohannes Widembrughe (?) 
1377 mag. art. collegii Prag. 20. 10. 1377 (SA I, 230, č. 270) 
Lit.: 1říška, 324 

14. Bruno de Osenbrughe .. 
Sax. 1376-1386 - mag. art. 1372, bac. med. 1375, dr. med. 1379 - testis in CC 16. 1. 
1376 (Nováček, 13, č. 5), mag. collegii Pragensis 20. 10. 1377 (SA I, 230, č. 270) 
Lit.: Beránek, 73 - Šmahel, 52 -1říška, 56-57 
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15. Mattheus de Cracovia 
Pol. 1378-1381 - mag. art. 1367, mag. theol. 1381 - praep. CC 3.4. 1378 (Nováček, 14, 
č. 6) - can. 00. SS. 26. 10. 1381 (Tadra, 298, č. II-I) -18.8. 1396 (MV V, 561, č. 1020) 
_ receptus Heidelbergae 27.3. 1395 
Lít.: Děje, 307 - DP V, 294 -1říška, 358-359 

16. Nicolaus de Gubin 
Pol. ante 1381 - mag. art. 1372, bac. theol. 1379, prof. theol. 1387-1395, dec. fac. art. 
1374 - rector univ. 1378, 1385, 1387 - can. 00. SS. 26. 10. 1381 (Tadra, 298, č. II-I) 
Lít.: 1říška, 395 

17. lohannes Marienwerder 
Pol. ante 1377-1381 - mag. art. 1369, bac. theol. 1375, mag. theol. 1380 - dec. fac. art. 
1374 - can. 00. SS. 1377 (Tříška, 275), 26. 10. 1381 (Tadra, 298, č. II-I) - resignavit 
16. 8. 1387 (MUPR II-I, 287-289, č. 21) 
Lit.: 1říška, 275-276 

18. Tilmannus de Kassel (de Hannberg) 
Bav. ante 1381 - mag. art. ante 1371, bac. theol. 1381 - can. 00. SS. 18. 12. 1381 
(MV I-I, 254, č. 1084) - intitulatus Heidelbergae 1387 
Lit.: 1říška, 512 

19. Conradus de Soltau 
Sax. ante 1381- mag. art. 1368, bac. theol. 1381, prof. theol. 1384 - dec. fac. art. 1372, 
rector univ. 1384-1385 - can. 00. SS. 26. 3. 1381 (Tříška, 82),26. 10. 1381 (Tadra,298, 
č. II-I), 19.3.1390 (MV V, 172-173, č. 310) -mag. theol. Heidelbergae 1387 
Lit.: 1říška, 82 

Axuso (= Menso de Beckhusen) 
ante 1381 - mag. art., bac. theol. - can. Ce. SS. 26. 3. 1381 (Nováček, 17, č. 7) - neexi
stující osoba v důsledku chybného čtení editora 
Lit.: 1říška, 37 (uveden jako Axuso) 

20. Bartholomeus Torgelow 
Pol. 1384-1390 - mag. art. 1373, bac. theol. 1383 - rector univ. 1389 - coll. CC 2. 12. 
1384 (Tadra, 505, č. V) - 20.4. 1390 (MUPR II-I, 292, č. 23) 
Lit.: 1říška, 42 

21. Nicolaus de Rakownik 
Boh. 1384-1390-mag. art. 1375, bac. theol. 1384-rectoruniv. 1379 (SAII, 301, č. 282) 
- praep. CC 14. 12. 1384 - obiit 1390 
Lit.: DP V, 294 -1říška, 415 

22. Petrus de Znoyma 
Boh. 1384-1410 - mag. art. 1376, prof. theol. 1397 - coll. CC 14. 12. 1384 (SA II, 301, 
č. 282) - can. 00. SS. 20. 8. 1410 (LC VII, 67) - obiit post 1414 
Lit.: Děje, 303 - DP V, 294 -1říška, 468 
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23. Nicolaus de Luthomyssl 
Boh. 1374-1400 - mag. art. 1378, bac. theol. 1397, prof. theol. 1400 - dec. fac. art. 1384 
(Tadra, 305, č. V), rector univ. 1386, 1402 - coll. ce 2. 12. 1384 - can. 00. SS. 5. 10. 
1400 (SA IV, S. IX-X, pozn.) - obiit ca 1404 
Lit.: DP V, 294 - Tříška, 405 

24. Nicolaus Prowin 
Pol. 1379-1396 - mag. art. 1379, bac. theol. 1387, mag. theol. 1390 - praep. ce 12.6. 
1387 (MUPR II-I, 289, Č. 22) - can. 00. SS. 18.8. 1396 (MV V, 565, č. 1021) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 414 

25. Albertus Engelschalk de Straubinga 
Bav. 1387-1402 - mag. art. 1376, bac. theol. 1390, prof. theol. 1402 - dec. fac. art. 1386, 
1393, rector univ. 1391-1392 - coll. ce 12.6. 1387 (MUPR II-I, 291, č. 22) - can. 00. 
SS. 16.5.1402 (LD 1,131) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 16 

26. lacobus de Bri(n)czen 
Sax. 1387 - mag. art. 1378 - dec. fac. art. 1387 - coll. ce 12. 6. 1387 (MUPR 11-1, 291, Č. 22) 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 198 

27. eonradus de Benessow 
Boh. 1390-1397 - mag. art. 1382, bac. theol. 1390 - coll. ce 20.4. 1390 (MUPR II-I, 
292, Č. 23) - 30. 6. 1397 in stuba facultatis (MUPR III, 32) 
Lit.: DP V, 294 - Tříška, 70 

28. Przibislaus de Jessenicz 
Boh. 1390-1408 - mag. art. 1382 - dec. fac. art. 1391- coll. ce 20. 4.1390 (MUPR II-I, 
292, Č. 23) - praep. ce 1394-1395 (MUPR III, 28) - can. 00. SS. 9. 8. 1408 (SA VI, 
325-326,č.532) 

Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 471 

29. Stephanus de Colonia, dictus Chimera 
Boh. 1390-1400-mag. art. 1383, bac. theol. 1396, mag. theol. 1406 - dec. fac. art. 1392, 
rector Umy. 1397 - praep. ce 20. 4. 1390 (MUPR II-I, 292, Č. 23) - can. 00. SS. 5. 10. 
1400 (SA IV, S. IX-X, pozn.) - obiit 28. 8. 1406 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 489-490 

30. Henricus Perching 
Bav. 1390-1396 - mag. art. 1384, bac. theol. 1390, prof. theol. 1396 - rector univ. 1396 
- coll. CC 20. 4. 1390 (MUPR II-I, 292, č. 23) - intitulatus Erfordiae 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 165 

31. lohannes Winkler 
Pol. 1390-1409 -mag. art. 1377, bac. theol. 1390, prof. theol. 1397 -dec. fac. art. 1383, rec
toruniv. 1388-1389 -coll. ce 20. 4.1390 (MUPRII-1, 292, č. 23)-intitulatus Lipsiae 1409 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 325 
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32. Mathias Hildebrandi de Legnicz 
Pol. 1396-1400 - mag. art. 1379, mag. theol. 1400 - dec. fac. art. 1389 - coll. CC 5. 10. 
1396 (MV 1-5, 1341, Č. 5413) 
Lit.: Tříška, 364 

33. Henricus de Ribenicz 
Sax. 1396-1397 - mag. art. 1379 - dec. art. 1388, rector univ. 1392 - praep. CC 5. 10. 
1396 (MV 1-5, 1341, Č. 5413) 
Lit.: Tříška, 167 

34. Henricus de Homberg 
Bav. 1396-1404 - mag. art. 1384, prof. theol. 1404 - rector univ. 1394 - coll. CC 5. 10. 
1396 (MV 1-5, 1341, Č. 5413) - intitulatus Heidelbergae 1404 
Lit.: Tříška, 156 

35. lohannes de Mutha, dictus Sophista 
Boh. 1396-1402 - mag. art. 1387, bac. theol. 1400 - dec. art. 1394, rector univ. 1395 -
coll. CC 5. 10. 1396 (MV 1-5, 1341, Č. 5413) - obiit 1402 
Lit.: Tříška, 281-282 

36. Paulus Nicolai de Slakenwerde 
Boh. 1396-1406 - mag. art. ante 1389, lic. theol. 1403, prof. theol. 1406 - coll CC 5. 10. 
1396 (MV 1-5, 1341, č. 5413) - obiit ante 3. 1. 1407 
Lit.: Tříška, 439 

37. Marquardus Kryneman 
Sax. -mag. art. 1395 -dec. fac. art. 1400 -coll. ce 5.10.1396 (MV 1-5,1341, č. 5413) 
Lit.: Tříška, 349 

38. Stanislaus de Znoyma 
Boh. 1399-141O-mag. art. 1388, bac. theol. 1403, prof. theol. 1405 -dec. fac. art. 1395, 
rector univ. 1404 - praep. ec 1399 (Hrdina, 5), 1400 (LD 1,347) - coll. CC 5. 12. 1408 
(ŮNB Wien, Cod. 4937, fol. 211 a) -can. 00. SS. 28.10.1410 (LeVII, 6-7)-obiit 1414 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 488 

39. Andreas de Broda Bohemicali 
Boh. ante 1402 - mag. art. 1387, bac. theol. 1403, mag. theol. 1408 - dec. fac. art. 
1396-1397 - can. 00. SS. 16.5. 1402 (LD I, 131) - obiit Lipsiae 16. 10. 1427 
Lit.: Tříška, 23-24 

Johannes de Borotín (??) 
Boh. 1402 - mag. art. 1410 (I) - dec. fac. art. 1415 - praep. ec 1402 (Hrdina, 5) -
obiit 1458 
Lit.: Tříška, 223-224 
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40. lohannes Elie de Tyn Horss. 
Boh. 1403-1410 - mag. art. 1382, doctor theol. 1398 - dec. fac. art. 1387, rector univ. 
1393 - coll. CC 1. 4. 1403 (MUPR II-I, 399, č. 52; Novotný, 5, č. 4) - can. 00. SS. 20. 
8. 1410 (LC VII, 6--7) - obiit circa 1428 
Lit.: Děje, 307 - DP V, 294 - Tříška, 238-239 

41. Mathias de Boleslavia (= lohannes ?) 
Boh. 1403-1406 - mag. art. 1394 - praep. CC 1403 (Hrdina, 5, 10) 
Lit.: Tříška, 360 

Procopins de Plzna (??) 
Boh. 1404 - mag. art. 1408 (!) - dec. fac. art. 1414, 1439-1440, rector univ. 1420, 1425, 
1443 - praep. CC 1404 (Hrdina, 5) - obiit 1457 
Lit.: Tříška, 470-471 

42. Gregorius Leonis de Praga 
Boh. 1405-1412 - mag. art. 1396 - dec. fac. art. 1405 - praep. CC 1. 12. 1405 (Tříška 
1981, 133; LE V, 526 č. 707) - can. 00. SS. 9. 3. 1412 (LC VII, 47-48) 
Lit.: Tříška, 133-134 

43. lohannes de Rzist 
Boh. 1409-1419 - mag. art. 1392 - dec. fac. art. 1407-1408 - praep. CC 15. ll. 1409 
(Nováček, 21, č. 11) 
Lit.: Tříška, 299-300 

44. lohannes de Hildesheim 
Sax. ante 1410 - mag. art. 1381, bac. theol. 1395, mag. theol. 1410 - dec. fac. art. 1385-
can. 00. SS. 20. 8. 1410 (LC VII, 6--7) - obiit 1418 (?) 
Lit.: Tříška, 259 

45. Zdenko de Lahun 
Boh. ante 1410 - mag. art. 1396 - rector univ. 1409 - decanus 00. SS. 20. 8. 1410 
(LC VII, 6--7) - praepositus 00. SS. 9. 3. 1412 (LC VII, 47-48) - obiit 1419 (?) 
Lit.: Tříška, 541 

46. Christiannus de Prachaticz 
Boh. ante 1410 - mag. art. 1390 - dec. fac. art. 1403, rector univ. 1405, 1412-1413, etc. 
- can. 00. SS. 20. 8. 1410 (LC VII, 6--7) - obiit 5.9. 1439 
Lit.: Tříška, 64--65 

47. Stephanus de Stankow 
Boh. ante 1412 - mag. art. 1385 - decanus 00. SS. 9. 3. 1412 (LC VII, 47-48) - obiit 
ante 16. 1. 1431 
Lit.: Tříška, 492-493 
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48. Stephanus de Palecz 
Boh. ante 1413 - mag. art. 1391, bac. theol. 1402, mag. theol. 1411 - dec. fac. art. 1399, 
rector univ. 1400 - coll. CRW 5. 12. 1408 (ONB Wien, Cod. 4937, fol. 211a) - praep. CC 
1412? (Nováček, 25-26, č. 12) - can. 00. SS. 1413 (DP V, 194) - obiit 1423 
Lit.: Tříška, 491-492 

49. Antonius de Luna 
Boh. ante 1414 - mag. art. 1410, bac. med. 1418 - dec. fac. art. 1418, rector univ. 
1413-1414 - can. 00. SS. 1414 (DP V, 194) 
Lit.: Tříška, 32 

50. Simon de Rokyczano 
Boh. ante 1414 - mag. art. 1410 - dec. fac. art. 1416 - can. 00. SS. 1414 (DP V, 194)-
15.4. 1416 (LD I, 438) - obiit 1421 
Lit.: Tříška, 485 

51. Simon Leonis de Tissnow 
Boh. - mag. art. 1399, bac. theol. 1410 - dec. fac. art. univ. 1411 - can. 00. SS. 1414 
(DPV, 194) 
Lit.: Tříška, 486 

52. Thomas de Lyssa 
Boh. 1415-1417 - mag. art. 1391 - dec. fac. art. 1411, rector univ. 1415-1416 - coll. 
CC 27. 10. 1415 (MUPR III, 46) 
Lit.: Tříška, 508 

53. lohannes Franconis de Werona 
Boh. 1415-1419 - mag. art. 1410 - dec. fac. art. 1414 - coll. CC 1415 - praep. CC 1417 
Lit.: DP V, 294 - Tříška, 322 

54. Nicolaus Andree de Stogeczin 
Boh. 1417-1419 - mag. art. 1410 - praep. CC 1417 (LD I, 446) - obiit 1445 
Lit.: Tříška, 421 

II. PROBOŠTI KARLOVY KOLEJE 1366-1420 

1367 Dytherus de Wydra (5.) 
1378 Mattheus de Cracovia (15.) 
1384 NicoIaus de Rakownik (21.) 
1387 Nicolaus Prowin (24.) 
1390 Stephanus de CoIonia (29.) 
1394-1395 PrzibisIaus de Jessenicz (28.) 
1396 Henricus de Ribenicz (33.) 
1399 (?) Stanislaus de Znoyma (38.) 
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1400 Johannes (?) Lupus (9.) 
1403 Mathias de Boleslavia (41.) 
1405 Gregorius Leonis de Praga (42.) 
1409 Iohannes de Rzist (43.) 
1412 Stephanus de Palecz (48.) 
1417 Iohannes Franconis de Werona (53.) 

III. MISTŘI KOLEGIÁTI KOLEJE KRÁLE VÁCLAVA 1381-1420 

1. Hermannus Ghesing de Winterswik 
Bav. 1381-1387 - mag. art. 1372, bac. decr. ante 1377 (?), dr. iur. 1388 - dec. fac. art. 
1386 - coll. CRW 15. 2. 1381 (SA II, 87, č. 68) - intitulatus Vindobonae 1388 
Lit.: Tříška, 191 

2. Hermannus Starke de Huxaria 
Bav. 1381-1389 -mag. art. 1379, bac. med. 1382, dr. med. 1386- coll. CRW 15. 2.1381 
(SA II, 87, č. 68) - intitulatus Heidelbergae 1390 
Lit.: Beránek, 77 - Šmahel, 55 - Tříška, 184 

3. Martinus (= de Plzna ?) 
Boh. 1384-1391 - mag. art. 1372 - praep. CRW 2. 12. 1384 (Tadra, 305, č. V; SA II, 301, 
č.282) 

Lit.: Tříška, 354 (Srov. ib. 351, kde identifikace probošta Martina s Martinem de Bohemia) 

4. Nicolaus Storch de Czebotha 
Pol. 1384-1387 - mag. art. 1376, bac. theol. 1387 - coll. CRW 2. 12. 1384 (Tadra, 305, 
č. V) - 16. 8. 1387 (MUPR II-I, 287, č. 21) 
Lit.: Děje, 308 - Tříška, 421 

5. Nicolaus Beyer 
Sax. 1398-1399 - mag. art. 1381, bac. theol. 1393 - dec. fac. art. 1390 - coll. CRW 7. ll. 
1398 (LD I, 336) 
Lit.: Tříška, 380 

6. lohannes Hubeneri (Hiibner) 
Pol. 1398-1404 - mag. art. 1385, bac. theol. 1401, mag. theol. 1403 - coll. CRW 7. ll. 
1398 (LD I, 336) 
Lit.: Kadlec, 74-75 - Tříška, 257 

7. Helmoldus Gledenstede de Soltwedel (?) 
Sax. 1398-1409 - mag. art. 1386, bac. theol. 1398, dr. med. 1409 - dec. fac. art. 1394, 
rector univ. 1398 - coll. CRW 7. ll. 1398 (LD I, 336, v koleji předává peníze děkanovi 
před dvěma kolegy) - intitulatus Lipsiae 1409 
Lit.: Beránek, 75 - Tříška, 138 
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8. Burchardus de Loffen al. de Balingen 
Bav. 1405-1409 - mag. art. 1400 - dec. fac. art. 1406 - praep. CRW 1405 (LD I, 387)
intitulatus Lipsiae 1409 
Lit.: Děje, 308 - Tříška, 58 

9. Stephanus de Palecz 
Boh. 1408 - mag. art. 1391, bac. theol. 1402, mag. theol. 1411 - dec. fac. art. 1399, rec
tar univ. 1400 - coll. CRW 1408 (ONB Wien, Cod. 4937, fol. 2l1a) - can. 00. SS. 1413 
(OP V, 194) 
Lit.: Děje, 308 - Tříška, 491-492 

10. Alexius de Peckari 
Pol. 1410-1419 mag. art. 1404 - coll. CRW 1. 10. 1410 (LD I, 413) 
Lit.: Tříška, 22 

11.lohannes Conradi de Jesenicz 
Boh. 1410-1420 - bac. decr. 1407, mag. art. 1408, dr. iur. 1411 - coll. CRW 25. ll. 1410 
~UPRII-1,428,č.59) 

Lit.: Tříška, 260 
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fRANTIŠEK ŠMAHEL 

Erganzungen zur Geschichte der Magisterkollegien 
der prager Universitat bis 1420 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Artikel stellt die Zusammenfassung von Teilerkenntnissen dar, die sich aus dem Studium der Geschich
te der vorhussitischen Prager Universita.t ergaben. lnhalt des ersten Teils ist die Problematik der Unterbringung 
der Studenten und Professoren der Prager Universitat. In den fast drei Jahrzehnten seines Bestehens seit seiner 
Griindung im Jahre 1348 wurde das Prager studium generale eine der meistbesuchten europaischen Universita
ten. In den 1380er Jahren betrug allein an seiner selbsilindigen Juristenuniversitat die durchschnittliche lmma
trikulationszahl etwa 140 Studenten jahrlich. Die Zahl der Universiilitsprofessoren und Studenten, die sich 
gleichzeitig in Prag aufhielten, schatzt man auf 2500 bis 3000 Personen. Eine so hohe Zahl von Universitats
mitgliedern ergab Probleme mít ihrer Unterbringung. Das relativ dichte Netz der Prager Kollegien und Bursen 
konnte die Anspriiche samtlicher magistri actu regentes nicht befriedigen, besonders zu jenen Zeiten nicht, in 
denen die Hohe Schule die meiste Besucherzahl zu verzeichnen hatte. Zu einer grundsatzlichen Wende kam es 
erst 1409 als Folge des Massenauszugs von Magistern und Studenten der drei "fremden" Universitatsnationen. 
Inhalt des zweiten Teils ist eine Analyse der Universitatsterrninologie. Mit der Hussitenrevolution ging die 
anfángliche BIňtezeit des Prager studium generale definitiv zu Ende. Das Erliischen aller drei Fakultaten, der 
Verlust einiger Pfriinden und vor allem das jahe Sinken der Magister- und Studentenzah1en griff tiefschneidend 
in das Netz der Prager Universitats-"Schulen", Kollegien und Bursen ein. Vie1e von ihnen verschwanden viil
lig, andere wurden verkauft oder zweckentfremdet. AU diese Anderungen spiegelten sich teilweise auch im Uni
versitatsvokabular wider, das sich merklich tschechisierte. Der dritte Teil stellt eine Analyse der Besetzung des 
Collegium Carolinum dar. Das Verzeichnis der 54 Kollegiaten des Karlskollegs bis 1420 ist bei weitem nicht 
vollst1índig, denn es enthalt hiichstens drei Viertel der Mitglieder des gesamten Kollegiums. Deshalb auch hat 
seine statistische Auswertung nur begrenzte Gilltigkeit. Wáhrend in den 1380er Jahren die Bohemi ungefáhr ein 
Viertel der Pllitze einnahmen, waren Auslander in ihren Reihen nach 1409 eher die Ausnahme. Die Halfte der 
Platze sicherten sich die Kollegiaten der einheimischen Universitatsnation bereits vor Ende des Jahrhunderts. 
In kňrzerem Zeitabstand setzte sich eine ahnliche Tendenz auch im Allerheiligen-Kapitel durch. lm vierten Teil 
befasst sich Verf. eingehend mit den Streitfállen bei der Besetzung der Pllitze in den Magisterkollegien in den 
Jahren 1384-1390. Das Ergebnis der sieben Jahre dauemden Streitigkeiten um die frei gewordenen Platze in 
den Magisterkollegs war nicht unwichtig. Unter gňnstigen Umst1índen besetzten die Kollegiaten der einheimi
schen Universitatsnation die Halfte der Platze, was weitaus mehr war, als ihnen gemaB der proportionellen Ver
tretung im Professorenkollegium der Artistenfakultat zustand. Einen Anspruch auf weitere Platze konnten sie 
erst nach Erlass des Kuttenberger Dekrets vorbringen, als infolge des Auszugs der fremden Magister via facti 
mehrere Kollegiatspfriinden frei wurden. Den Anhang zum Aufsatz bilden Verzeichnisse der Kollegiaten und 
Propste des Karlskollegs und der Kollegiaten des Kiinig-Wenzel-Kollegs. 

© Deutsche Ubersetzung Wolf B. Oerter 
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STŘEDOVĚKÁ LÉKAŘSKÁ LITERATURA 
A ALSíK Z UNIČOVA1 

MILADA ŘÍHOVÁ 

Souhrnné komplexně propracované a důkladné pojednání o lékařské středověké litera
tuře domácí provenience bude patrně dlouho čekat na své zpracování. Snad ještě více, než 
je tomu v jiných oborech středověké literatury, v literatuře přírodovědecké, která v minu
losti budila jen zcela okrajový zájem filologů i historiků, stále chybějí a dlouho budou 
chybět základní pomůcky: moderní kritické edice, vyčerpávající soupisy pramenů, mono
grafie i rozsáhlejší historická bádání. Tento neuspokojivý stav je ve značné míře obecně 
platný a netýká se pouze naší domácí situace: o středověkou medicínu jakoby nebyl 
dostatečný zájem. Nejenom filologové, nýbrž i specializovaní historikové medicíny se ke 
středověkému lékařství uchylují nepoměrně vzácněji než k dobám novějším anebo na
opak starším: k řecko-římské antice, k medicíně starověkých neevropských kultur anebo 
k novověkému lékařství, kde zhruba od 16. století dochází k převratným objevům. Uve
dená situace je příčinou našeho stále ještě zamlženého povědomí o úrovni lékařské vědy 
ve středověku, považované i v novějších pracích za zcela podprůměrnou, co nejtěsněji 
spoutanou scholasticko-dogmatickou výukou, která neposkytovala sebemenší prostor pro 
únik, jenž by mohl přinést pokrok.2 Teprve nejnovější práce opatrně naznačují, že temno 
středověku bylo i v lékařských vědách méně temné, než jsme si po několik století mys
leli;3 nicméně na cestě vedoucí k poznání problému stojíme stále ještě na samotném 
počátku. Také předkládaný článek může pouze naznačit hrubé rozvrstvení lékařské lite
ratury a kritická syntetická práce bude možná až po splnění všech nutných podmínek. 
Prozatím nelze tudíž považovat závěry za definitivní a absolutně platné, neboť leccos 
bude jistě nutné časem upřesnit a doplnit. 

Porozhlédneme-li se po Evropě a přidržíme-li se, kvůli přehlednosti, dnes již nevyho
vující periodizace "středověk raný - vrcholný - pozdní", ačkoliv jsme si plně vědomi 
veškeré neurčitosti a časové i regionální proměnlivosti, která je v takto široce pojatém 

1 Článek byl odevzdán do tisku už v roce 1990. Poněvadž autorka byla informována v tom smyslu, že pří
slušné číslo časopisu patrně nevyjde, publikovala části článku jinde, hlavně ve své monografii Milada Řího
vá, Dvorní lékař posledních Lucemburků. Albík z Uničova, lékař králů Václava IV. a Zikmunda, profesor 
pražské univerzity a krátký čas i arcibiskup pražský, Praha 1999. 

2 Toto miněni se objevuje prakticky ve všech starších pracích, za všechny je možno citovat: Jean Fauvet, Les 
étapes de la médecine, Paris 1941, s. 61: "ll est impossible de ne pas porter un jugement des plus séveres 
sur la médecine du Moyen Age, qui ne fut au rnieux, que ľ Antiquité reflétée par les Arabes. Absolument 
opaque a ľ expérience, inapte a ľ observation, mettant I' autorité des Anciens audessus de la réalité des faits.", 
Le médecin ne sait plus ni regarder, ni réfléchir." Ve stejném duchu i M. Vojtová a koL, Dějiny českoslo
venského lékařství, Praha 1970, s. 52-53, 105-137. 

3 Např. KarI Lichtenhaeler, Geschichte der Medizin, Koln-LOvenich 1975, obhajuje v obsáhlé kapitole o stře
dověké medicíně lékařské vědy tehdejší doby a přisuzuje jim kontinuální vývoj, připravující lékařství rene
sanční a směřující k novověku. 
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rozdělení skryta, můžeme velmi zhruba nastínit, že v západní a jižní části Evropy je raný 
středověk v oblasti lékařství charakterizovaný "klášterní" medicínou, vrcholný středověk 
poznáním arabských, eventuálně židovských a jiných vlivů a paradoxně prostřednictvím 
Arabů získaných "nových" spisů Hippokrata a Galéna, a pozdní středověk vznikem lékař
ských fakult na právě zakládaných univerzitách. Literaturu období "klášterní medicíny" 
představují především různé herbáře, bylináře, rostlináře a receptáře,4 v období vrchol
ného středověku vznikají některá zcela zásadní objemná díla encyklopedického charak
teru5 a literaturu pozdního středověku, v medicíně rychle rozkvétající, maximálně pozna
menávají univerzity průpravou, kterou poskytují. Znovu zdůrazňuji, že toto dělení je 
v zásadě až příliš velkorysé a ne zcela výstižné, ale uvádím je zde pouze jako jakýsi pra
covní úvod: důkladnější poučení je možné nalézt v jakýchkoliv dějinách medicíny. Uni
verzitní etapou lékařské literatury se zde budeme nadále zabývat. První dvě vývojová sta
dia v našem prostředí takřka zcela chybějí,6 ovšem univerzální charakter vzdělanosti 
středověkého příslušníka inteligence způsobil, že díla dřívější a jinde vzniklá mohla být 
bez jakékoliv překážky přejata i přijata a mohla sehrát úlohu základních kamenů i opěr
ných kleneb nového typu odborné literatury. 

Na začátku bych ještě chtěla připomenout poznatek nikterak nový, který je třeba 
neztrácet ze zřetele při posuzování celé medicínské literatury pozdního středověku: tak 
jako je tehdejší lékařská věda součástí fyziky, tj. nauky o světě, a je hustě prostoupena 
dobovými teologickými i :filozofickými názory - proto je lékařský námět vždy promíchán 
s kosmologií, astronomií, astrologií, případně s alchymií - tak i lékařská literatura není 
zcela autonomním, o samotě stojícím žánrem, který by byl nezávislý na celkovém kul
turním kontextu. Tato literatura nepředstavuje zdaleka tak odlišný a samostatný typ jako 
je tomu u publikací s medicínskou tematikou dnes, kdy se vyznačuje naprostou nepří
tomností autora v textu, hledanou stylistickou úsporností se stále opakovanými klišé kvů
li maximální jasnosti sdělovaného postupu, pevnou formální stránkou (tj. úvod - často 

přímo jako souhrn; materiál a metoda; diskuse; závěr), specifickým jazykem (převaha 
pasívních vazeb, v medicíně naprostá převaha slov s latinsko-řeckými základy, syntaktic
ky jednoduché věty) atd. Ve středověké lékařské literatuře najdeme mnoho styčných bodů 
s žánrově jinými literárními druhy, u nichž tento druh písemnictví nacházel své vzory 
a modely. Jde nejen o podobnost formy, ale i myšlenky: i v medicínské literatuře budeme 
shledávat týž karatelský, poučující a naléhavý hlas jako v jiných žánrech. 7 

Položme si otázku: jaké mohly být obecně platné důvody a podněty poměrně rozsáhlé 
spisovatelské činnosti v univerzitní etapě medicínské literatury? Neboť "píšící lékaři", 
lépe snad "lékaři-spisovatelé", se tu poměrně často objevují a představují nový, dříve 
neznámý typ středověké inteligence. 8 

Prvním a nejvýznamnějším důvodem je zakládání univerzit s lékařskými fakultami. 
Univerzity jsou oním nejmocnějším faktorem, který měl určující vliv na vznik, rozmach, 

4 V našem prostředí je nejstarší lékařsky zaměřenou knihou Rostlinář olomoucký z počátku 14. století, cituji 
podle M. Vojtové, Dějiny, s. 130. . 
Tato situace přirozeně neplatí pouze v lékařské odborné literatuře, k tomu B. Krzemienska, K problematlce 
přírodních věd v Čechách doby Karlovy, in: Karolus Quartus, Praha 1984, s. 274. 
Pokud ovšem soupisy receptů a rostlin nepovažujeme za literaturu; viz pozn. 4. 
Pavel Spunar, K odborné literatuře doby Karla N., in: Doba Karla N. v dějinách národů ČSSR. Materiály 
ze sekce dějin filozofie a přírodních věd, Praha 1981, s. 163-172. 
K tomu Danielle Jacquart, Le milieu médical en France du XII.-XV. siecles, Geneve 1981, s. 199-221. 
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a naopak i na pokles, stagnaci a úpadek středověké medicínské literatury. Právě univerzi
ty zprostředkovávají širšímu počtu posluchačů celý soubor pro Evropu nových postojů 
a principů arabské i antické medicíny, jakož i "moderních" soudobých autorů. Studenti se 
nejenom seznamují s učením antických, arabských i soudobých autorit,9 ale ovládají 
umění psaní, kompozice textu, argumentace atd.: lze předpokládat, že pobyt na univerzi
tě u nich vypěstoval návyk, ba i jistou zálibu v tomto druhu činnosti. Univerzity pocho
pitelně nevychovávají jenom samotné lékaře, nýbrž i konzumenty lékařských spisů; jsou 
tudíž nejenom rozhodujícím činitelem v šíření vědeckého poznání, ale i jeho nutným 
předpokladem. Je snad možné vyslovit domněnku, že medicína, která nepatřila mezi sep
tem artes liberales, se potřebovala na rozdíl od nich písemně hájit, dobývat si pevnější 
postavení, bojovat o své místo na výsluní tehdejšího vědeckého světa, usilovat o srovna
telnost s jinými, již dříve zavedenými vědeckými obory, pevně zakotvenými v systému 
tehdejší vzdělanosti, což rovněž muselo ovlivňovat rozvoj literární produkce. 

Na rozkvět lékařské literatury tohoto období měly bezesporu vliv i vnější okolnosti: 
velké morové pandemie, opakující se několikrát v nejsilnějších vlnách, v slabších ohnis
cích přetrvávající ve 14. a 15. století takřka bez přestání, podnítily vznik značného množ
ství "morové" literatury,1O odpovídající na naléhavou potřebu pochmurné skutečnosti. 

Dalším silným impulzem by snad mohl být zvyšující se zájem o vlastní zdraví, 
o náležitý způsob života, vedoucí až k prodloužení lidského věku, o harmonický sou
lad mezi duševní II a tělesnou stránkou člověka. Tento zvýšený zájem byl imanentní 
součástí kvalitativně jiného poměru člověka ke světu, nového zorného úhlu, z něhož 
byla pozorována skutečnost, příroda i člověk. To vysvětluje velikou oblibu makrobio
tik, regimen sanitatis, rozmanitých návodů a rad, v "univerzitní" etapě lékařské litera
tury nesmírně rozšířených. 

Naší úvaze dáme nyní konkrétnější náplň a podíváme se na situaci u nás. Karlova 
univerzita začíná ve srovnání s univerzitami italskými a západoevropskými se zpoždě
ním několika generací. Počátky pražské lékařské fakulty, dřívějšími badateli kladené až 
do 70. let 14. století,12 byly projasněny dvěma studiemi zásadního významu13 a nadále 
je nutno považovat je za současné s počátky jiných fakult této nejstarší středoevropské 
univerzity. 
Úroveň této fakulty, vnímanou již tradičně takrKa všemi autory14 jako velmi nízkou, 

můžeme rovněž dokumentovat celkovým pohledem na literární činnost nejplodnějšího 

9 Vliv tehdejších soudobých autorů je v dějinách medicíny podceňován (viz i pozn. 2) a medicína středověku 
je vykládána jako pouhé opakování některých antických a arabských autorů. Ale i středověké lékařství mělo 
své velikány, svůj vývoj, své vlastní úspěchy i přínos. 

to K tomuto problému v poslední době nejúplněji J. N. Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les 
pays européens, et méditerranéens, Paris 1976, tamtéž ve sv. II i bibliografie. Pro naše prostředí je stále 
významná práce K. Sudhoffa, Prager Pesttraktate aus dem 14;,UJ~d dem An~~~e des, 15. !ahr~~ndeT!s, 
Archiv fu Geschichte der Medizin VII, 1913,2, s. 57-114. K lecbe moru v naSI hterature neJnov~11. Frr
lová - P. Lutovská - A. Skipalová, Příspěvek k problematice léčení moru v pozdně středověkých Cechách, 
Documenta Pragensia VlIlI, 1987, s. 174-193. 

11 Je skntečně s podivem, jakou roli přisuzovali středověcí lékaři duševní vyrovnanosti a optimismu. Názna~ 
se objevuje již v salernské životosprávě (v úvodu: "Curas tolle graves, irasci crede profanum"), ale napr. 
u Albíka z Uníčova je už psychický stav člověka pro zachování z?raví stejně důležitý jako fyzický. . , 

12 F. M. Bartoš, Z počátků theologické a lékařské fakulty UniveTSlty Karlovy, Věstník České akademIe ved 
a umění 53, 1944, s. 83-91. 

13 K. Beránek, O počátcích pražské lékařské fakulty 1348-1622, AUC-HUCP IX/2, 1968, s. 44-87; F. Šmahel, 
Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419, AUC-HUCP X/2, 1980, s. 35-68.. w 

14 V novější době M. Vojtová a kol., Dějiny, s. 116-137; V. Herold - Z. Horský - M. Mráz, FIlozofie a pnrod
ní vědy v době Karlově, in: Karolus Quartus, s. 267. 
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a také nejvýznamnějšího představitele předhusitské lékařské fakulty, Albíka z Uničova.15 
Také tato osobnost procházela sítem různorodých soudů zdaleka ne vždy výrazně pozi
tivních. 16 Historiky zajímal především jako arcibiskup pražský v roce 1412, který ovšem 
nesetrval v úřadě dlouho a po roce vyměnil dosaženou vrcholnou hodnost za prepozituru 
vyšehradskou s Konrádem z Vechty. Tato výměna bývá vysvětlována v odborné literatu
ře jako arcibiskupova nedostatečná obeznámenost se záležitostmi církevními a naprostý 
nezájem o ně; v tom případě by však Albík projevil velmi vzácnou sebekritičnost k vlast
ním schopnostem, která by ho vedla ke směně vyššího a výnosnějšího úřadu za nižší 
a méně výnosný, což nebývá běžným úkazem v žádné době. Snad by bylo možné hledat 
důvod této výměny, na rozdíl od badatelů zastávajících naznačené vysvětlení, i v rovině 
psychologické. 

Je zcela zřejmé, že po celý rok 1412 Albík nezakročuje proti Janu Husovi a chová se 
k němu velmi benevolentně, což je u nejvyššího představitele katolické církve v zemi 
vůči člověku uvrženému do klatby jak předchozím arcibiskupem Zbyňkem Zajícem 
z Házmburka, tak i samotným papežem, přinejmenším zvláštní. Zároveň je nutno pouká
zat na dosud, pokud je mi známo, nezdůrazněnou skutečnost, že Křišťan z Prachatic, rek
tor univerzity právě v roce 1412, byl přítelem nejenom Husovým, ale i Albíkovým. Prá
vě jeho pověřil Albík správou svého jmění a poručnictvím dcery Kateřiny, která zůstala 
po Albíkově odchodu ze země v roce 1419 v Praze a stala se stoupenkyní přijímání pod 
obojí způsobou.'7 Nechuť rázně vystoupit proti Janu Husovi a dostat se tím i do vážného 
střetu s Křišťanem z Prachatic mohla kromě osobního sklonu k toleranci ovlivnit Albíko
vo rozhodnutí a přimět ho vzdát se tak po roce vrcholného církevního stolce v Českém 
království. Bohužel se Albík k tomuto problému nikde ve svých dílech ani náznakem 
nevyjadřuje, takže nám pro osvětlení jeho jednání zbývají pouhé dohady. 

Shrneme-li si veškerou literaturu, kterou máme k tomuto představiteli přírodovědně 
zaměřené inteligence pražské předhusitské univerzity, dojdeme ke skrovnému výsledku 
tří nevelkých souborných studií: stále potřebné Hasnerovy studie z roku 1864,'8 dvou 
předmluv Karla Sudhoffa k edici Albíkových spisů Collectorium minus et maius a De 
pestilencia,19 a nejnověji studie Bartůňkovy2o z roku 1974, zaměřené široce k Albíkovu 
životopisu se zvýšenou pozorností k roku 1412, kdy Albík zastával úřad arcibiskupa praž
ského. Je zde ještě studie Gerharda Eise Das Deutschtum des Artztes Albich z roku 
1939,21 která je ovšem pro svou zcela anachronickou ideologii nepoužitelná. Dále zde 

15 Literatura o Albíkovi a jeho díle viz P. Spunar, K odborné literatuře, s. 170, pozn. 22. Dále: M. Říhová, 
Zamyšlení nad nejstarším lékařským prvotiskem pražské provenience, Časopis lékařů českých 122, 1983, 
č: 32-33, s. 1 02{}-1 022; Táž, Regimen sanitatis Mistra Havla ze Strahova a Mistra Albíka z Uničova, Časo
piS lékařů českých 124, 1985, č. 23, s. 726-728; Táž, Odraz některých zdravotnich problémů ve Vetulariu 
Albíka z Uničova, Documenta Pragensia VlIlI, 1987, s. 16{}-173; Táž, Nejběžnější onemocnění obyvatel 
Prahy a okolí ve XlV. století ve světle Vetularia Albíka z Uničova, Časopis lékařů českých 127, 1988, Č. 36, 
s. 1147-1148; Táž, Pauper ve středověké lékařské literatuře, Documenta Pragensia XVI, 1998, s. 27-32; 
1. Firlová - P. Lutovská - A. Skipa1ová, Příspěvek k problematice léčení moru v pozdně středověkých Čechách, 
Documenta Pragensia VlIli, 1987, s. 174-193 (a srv. monografii M. Říhové, cit. v pozn. 1- pozn. redakce). 

16 Např. Ze starých letopisů českých, Praha 1980, s. 33; B. Balbinus, Epitome historica rerum Bohemicarum 
sive Historia Boleslaviensis, Pragae 1677, s. 420-421; Z. Fiala, Předhusitské Čechy, Praha 1965, s. 356. 

17 V. Bartůněk, Albík z Uniczowa nadworny lekarz króla Waclawa lV. i arcybiskup Praski 29. X. 1411-1X. 1412, 
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne XXI, Zeszyt 4, 1974, s. 12,33. 

18 J. Hasner, Die ruteste Medizin in B6hmen, Prager Vierteljahrschrift fiir die praktische Heilkunde 23, 1866, 
2, 13, s. 19-35. 

19 Viz dále pozn. 25. 
20 Viz pozn. 17. 
21 Gerhard Eis, Das Deutschtum des Arztes Albich, Zeitschrift fiir deutsche Philologie 64, 1939, 1/4, s. 174-209. 
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JSOU práce pojednávající o některých dílčích problémech.22 Úplně však chybí studie 
pojednávající o celém díle tohoto velmi plodného spisovatele, která by umožnila začlenit 
Albíka do evropského kontextu. Taková práce bude jistě náročná a dlouhodobá a jejím 
nejzákladnějším předpokladem bude především seznámení se se všemi rukopisy, roz
troušenými po evropských knihovnách, jichž je nemalé množstvÍ. Vše, co zde bude uve
deno, spočívá na četbě rukopisů uložených pouze v českých a moravských knihovnách, 
které ovšem tvoří jen menší část dochovaného materiálu. Plné dvě třetiny rukopisů se 
nacházejí v zahraničních knihovnách a není vyloučeno, že se v nich skrývají dosud 
neznámé zajímavé údaje. Většinou půjde patrně o rozšíření počtu rukopisů, ale někdy se 
jedná i o tituly u nás nedochované. Avšak už dnes, bez znalosti všech zahraničních ruko
pisů, je možné vyslovit některé závěry. Především je nutné ujasnit si představu o Albíko
vě písemném odkazu. Zde je nedocenitelnou pomůckou Spunarův pro zatím nejúplnější 
soupis rukopisů, který obsahuje celkem 60 titulů.23 Tak velkou literární plodnost, kterou 
bychom mohli posuzovat jako zcela výjimečnou hýřivost písemné produkce s medicín
skou tematikou, budeme muset značně zúžit. Přesto zůstane Albík z Uničova, a to 
i v evropském měřítku, výjimečně plodným "píšícím lékařem." 

Při studiu rukopisů zjišťujeme, že jde často, a to hlavně u krátkých spisů, o opis někte
ré části obsáhlejšího traktátu, anebo nalezneme spis totožný, který se liší v podstatě pou
ze názvem a jinak koncipovaným úvodem. Tak přijdeme na to, že známé Regimen tem
pore pestilencie, zachované v pěti latinsky psaných rukopisech a ve čtyřech rukopisech 
v soudobém německém překladu, je opis jedné kapitoly z Vetularia, nejvýznamnějšího 
Albíkova spisu, sepsaného v roce 1422 ve Vratislavi. Stejně je tomu s brněnským ruko
pisem, nazvaným De preservacione a peste, a s několika kratšími opisy ve velmi pěkně 
psaném kodexu NK ČR, sign. XVII D 10 i s česky psaným překladem Sprawa krali Wac
lawowi v KNM, sign. II E 16. Traktát zvaný De rectificacione aeris, který by se měl pří
padněji nazývat De rebus non naturalibus, neboť o vzduchu pojednává pouze první 
z deseti kapitol: je totožný se spisem Regimen sanitatis, dochovaným v Praze ve NK ČR, 
sign. XIV G 45 a zapsaným ve Spunarově soupisu mezi dubia. Z něj je také opsaná část 
vytržená z kontextu Tractatus de coitu. Velmi obsáhlý spis Compendium medicine nebo 
také Practica medicina lis, prozatím známý z 11 rukopisů, z nichž pouze dva jsou v Pra
ze, je shodný se dvěma pražskými opisy dochovanými pod názvem Reportate ex leccio
nibus Mgri Albici. Regimen contra reumata je stejné jako Regimen corporis ad Sigis
mundum. Patrně i všechny izolované recepty jsou odtrženy od širší souvislosti nějakého 
ucelenějšího výkladu. Počet Albíkových děl se tudíž takto zúžil, ale přibyde naopak 
počet opisů. 

Vydaných Albíkových spisů je velmi málo. K dispozici máme prvotisk z lipské dílny 
Marka Branda z roku 1484,24 který podává nepochybně pozdější rozšířenou podobu Vetu
laria, dále Sudhoffovu dnes již zcela nevyhovující edici Collectorium minus et maius25 

vydanou pouze z jednoho vratislavského rukopisu, a Schurtzovo vydání posledního Albí-

22 Viz pozn. 15. 
23 Pavel Spunar, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem con

ditam illustrans, Wrodaw - Warzsawa - Kraków 1985. Pokud u názvu rukopisu neuvádím signaturu, odka
zuji na tento soupis. 

24 Tractatulus de regimine hominis compositus per magistrum et dominum dominum Albicum, archiepiscopum 
Pragensem, Leipzig, M. Brand 1484 (Hain 605, GW 804); Praha NK ČR, sign. 44 G 49 (adlig.). 

25 Collectorium minus et maius. Ed. K. Sudhoff, Archiv fur Geschichte der Medizin 9, 1916, s. 119-156. 
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kova krátkého spisu, Regimen ad Sigismundum imperatorem.26 Je to pouhá jedna deseti_ 
na ze zmíněných šedesáti dochovaných titulů. 

Je pochopitelné, že Albíkovu spisovatelskou dráhu určovaly tytéž podmínky, které 
jsem uvedla jako obecné důvody rozmachu lékařské literatury v období vrcholného stře
dověku. Je to tudíž především vliv univerzity. Bartůněk27 ve své monografii uvádí, že 
Albík studoval na pražské lékařské fakultě v letech 1389-1394, tedy v době velkého roz
machu pražské univerzity, kdy měla lékařská fakulta po určitou dobu zároveň nejméně 
5 miStrů.28 Sám na lékařské fakultě několik let působiJ.29 Základ svých medicínských 
vědomostí, získaných v Praze, velmi pravděpodobně obohatil v Itálii, kde pobýval patr
ně v letech 1402-140430 a kde získal doktorát na právnické fakultě.31 Je totiž takřka 
vyloučené, aby se v Padově, kde rovněž byla známá lékařská fakulta,32 vůbec nezabýval 
medicínou, která byla jeho celoživotním zájmem, jak dosvědčují všechny Albíkovy spi
sy.33 Zkušenosti z Itálie se ostatně živě promítají v některých jeho traktátech, kde jsou čet
né zmínky o hygienických i dietetických návycích Italů. Albíkovo literární dílo mohlo 
velmi snadno nalézt uplatnění i odezvu, neboť v našem prostředí byl tou dobou již dosta
tečně velký okruh inteligence, schopné přijímat odborně zaměřenou literaturu. Z incipitů 
některých Albíkových spisů34 zcela konkrétně poznáváme, komu je autor určoval: medi
kům a lékařům (všechny spisy teoretické), přátelům na univerzitě (Collectarium minus et 
maius), králi Václavovi IV., císaři Zikmundovi Lucemburskému, Regimen in der Seuche 
napsal "na prosbu několika pánů",35 u ostatních spisů můžeme odhadovat, že byly napsá
ny pro vzdělané čtenáře, ale nelékaře. Do okruhu širokého vlivu pražské univerzity může
me zahrnout i potřebu a touhu obhajovat medicínu jako vědu a její vznešené cíle. 

Při studiu Albíkova literárního odkazu musíme mít na zřeteli, že se setkáváme s Albí
kem scholastikem, jak by ani jinak nebylo možné, ale také s Albíkem empirikem. Při prv
ním čtení shledáváme spisy nezajímavými a těžkopádnými, scholastický způsob uvažo
vání a nes četné citace a odkazy zdánlivě pohlcují veškerou originalitu. Všechny spisy se 

26 Regimen ad Sigismundum imperatorem. Ed. O. Schurtz, Albíkova životospráva pro císaře Zikmunda, Časo-
pis lékařů českých 48, 1909, s. 96, 117, 145. 

27 Bartůněk, Albik z Uniczowa, s. 8. 
28 F. Šmahel, Mistři a studenti, s. 45. 
29 Gellner soudí, že Albík ukončil svou pedagogickou činnost na lékařské fakultě v roce 1411, viz J. Gellner, 

Jan Černý a jiní lékaři čeští do konce doby jagellovské,Vestník Královské České společnosti nauk, TI. 1., 
1934, s. 36--176 (uvedený údaj na s. 114). Počátek jeho působení na této fakultě není znám, viz F. Šmahel, 
Mistři a studenti, s. 45. Celkem působil Albík na univerzitě ,,fere XXX annos", Vet., f. 24r, citováno dle lip
ské inkunábule. 

30 Bartůněk, Albik z Uniczowa, s. 8, uvádí bez odvolání na pramen dvě možná data Albíkova pobytu v Itálii, 
rok 1390 anebo rok 1403. F. Tadra, Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských, Praha 1897, s. 27, 
uvádí rok 1390. K. Sudhoff, Prager Pesttraktate, s. 90 uvádí letopočet 1402-1403, čehož se přidržuje i Gell
ner, Jan Černý, s. 114. 

31 Nostrifikoval na pražské univerzitě v roce 1407. 
32 Univerzita v Padově, založená roku 1228, měla záhy i svou lékařskou fakultu, kde působil proslulý a Albí

kem též hojně citovaný Pietro di Abano (1250-1316), jehož Conciliator controversiarum quae inter philo
sophos et medicos versantur Albík uvádí, a kde vyučoval anatomii Mondino de Luzzi, jenž provedl v roce 
1315 vůbec první veřejnou pitvu. Na padovské lékařské fakultě zahájilo svou cestu "nové pojetí anatomie, 
založené na přímém pozorování orgánů, které povede až k novátorskému dílu Vesaliovu o dvě století pozdě
ji." (1. Poulet - 1. Sournia - M. Martigy, L'histoire de la médecine, de la pharmacie, de l'art dentaire et de 
l'art véterinaire, t. II, 1977, s. 349, přel. M. Ř.). 

33 Albík psal lékařské spisy po celý svůj život; na tom nic nezměnil ani arcibiskupský úřad, svěřený mu pro 
léta 1411-1412. 

34 Přehledně ve Spunarově Repertoriu; některé jsou uvedeny v L.Thorndike - P. Kibre, A Catalogus of Incipits 
of mediaeval scíentific Writings in Lantin, Cambridge (Mass.) 1963, s. 841, 1391. 

35 Kapit., sign. M XI, f. 58 r: ,,Byn ende hat daz regimen yn der drnsere sewche und ist gemacht von meyster 
Albico von Gebecz wegen um etliches herren yn ayn." 
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zdají podobné, ne-li stejné. Při dalším studiu zjišťujeme, že tato stejnost není stejnost, že 
občas autor vykročí mimo daný rámec zdánlivě neměnného uvažování ke své osobní zku
šenosti, ke svému vlastnímu pozorování. Ne všechny spisy přinášejí tato vlastní pozoro
vání stejnou měrou, jak je přirozeně dáno samotným literárním druhem toho kterého díla. 

Nejscholastičtějšími díly jsou spisy svázané s univerzitou: dvě dochované kvestie 
a objemné Compendium medicinae, jinak zvané i Practica medicinalís. Ty jsou, jak už 
jsem uvedla výše, opisem stejné předlohy jako jiné dva rukopisy dochované v Praze p.od 
názvem Reportata ex leccionibus. Tři z těchto rukopisů jsou datované rokem 1434, hp
ský rukopis má letopočet 1424, zde by možná mohlo jít o vynechání jedné desítky písa
řem. Nabízí se tudíž domněnka, že v této době, kdy se snaží lékařská fakulta po husit
ských válkách o své zmrtvýchvstání, byly opět k výuce používány Albíkovy přednášky 
z praktické medicíny. 

Tyto přednášky dosvědčují nejméně z autorovy osobitosti. Jsou kompilací různých 
autorit, ve srovnání s jinými Albíkovými díly se zde objevuje nejvyšší počet citovaných 
veličin; vyznačují se však - opět v porovnání s jinými spisy - přehledností, uceleností 
a jednotným plánem. Látka je pojednávána topograficky a capite ad plantam pedia, cho
roby vysvětluje podle schématu signa - cause - cure. Autor zde neinovuje znalosti 
o nemocech, pouze někde ve farmakologicky zaměřené části podává vedle jiných osvěd
čených receptů svůj vlastní předpis. Compendium medicine tedy poskytuje pro historiky 
cennou mapu nosologickou a terapeutickou určité epochy, ovšem zůstává velkým pro
blémem, nakolik můžeme dnes toto zmapování správně pochopit, nakolik se můžeme 
přiblížit tehdejší realitě. Nejvíce pojednávanou chorobou středověku je mor, o němž bylo, 
hlavně ve francouzské odborné literatuře,36 napsáno už mnoho, ale můžeme si přesto být 
dnes jisti, co se vlastně mohlo pod tímto označením skrývat? U Albíka, a není to jistě 
pouze jeho záležitost, se setkáme, zdánlivě vždy pro stejnou chorobu, s označením pes
tis, pestílencie, febris pestílencialís, apostema, bubo. Popisuje: " ... quedam ... est cum 
apostemate, quedam cum pustulís, quedam cum utroque, quedam sine illis, et sunt divi
siones occídentales ... "37 Mohlo jít pokaždé o jednu a tutéž nemoc? Totéž platí o často 
jmenované aquinancia, šlo o anginu anebo o záškrt? Diabetes není určitě dnes diagnos
tikovaná diabetes, paralysis není dnešní paralýza atd. U žádné choroby si nemůžeme být 
zcela jisti její reálnou podobou a výskytem. 

Na jeden význačný rys těchto univerzitních přednášek bych chtěla upozornit: celým 
spisem prostupuje tendence dobýt pro medicínu náležité místo na výsluní tehdejších věd. 
Po všechen středověk platí často opakované definice, inspirované Galénem: "medicina 
est studium rerum naturalíum, rerum non naturalíum et rerum contra naturam." Defini
ce je v této podobě snad poprvé formulována v tzv. Johannitiovi,38 který je i Albíkem cito
ván, a souhrnné pojmy res naturales, res non naturales a res contra naturam, a jejich 
výklad, volně prostupují celým Albíkovým dílem. A přesto volí jinou definici, jejímž 
autorem nemusí být, ale je nepochybně autorem své volby: ,,Medicína est ars summe arti
ficem decorans et ideo cunctis alíis preservanda".39 Povšimněme si zde slova ars; je zvo-

36 Viz pozn. 10. 
37 Collectorium minus, ed. Sudhoff (viz pozn. 25), s. 120. 
38 Honein lbn Izhak, známý v evropské literatuře pod jménem Johannitius (809-873), přeložil do arabštiny 

téměř všechny antické lékařské autority. Nejznámější byly ve scholastické výuce jeho komentáře ke Galé
noví, kolující pod jménem Johannitius. Je Albíkem často citován. 

39 NK čR, sign. V E 24, f. 322 r; Kapit., sígn. M 156, f. 227r. 
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leno náhodně, anebo je pečlivě vybráno právě z toho důvodu, že medicína se nepočítá 
mezi artes liberales a Albík by chtěl pro lékařské vědy získat vyšší a pevnější postavení? 
Silná tendence povýšit lékařské povolání, dát mu větší důležitost, dát větší důležitost stu
diu medicíny, zvýšit požadavky na odborný i morální profil medika, právě tak jako pohr
davé odsouzení mizerného a nekompetentního lékaře, je u Albíka zcela prokazatelná. 
Tvoří jednotící didaktické memento, vinoucí se jako červená nit přednáškami z praktické 
medicíny. Profilem středověkého lékaře, jak se jeví na pozadí Albíkových spisů, se chci 
zabývat jinde, a proto budu k tomuto problému citovat už pouze jedinou větu z Albíko
vých přednášek, která si zasluhuje pozornosti: "Omnis studens theologiam primo debet 
studere medicinam et curare omnes in practica... tunc talis est verus sequens Chris
tum. "4() Příznačné pro Albíkovo pojetí medicíny je zde ono spojení "studere medicinam 
et curare omnes in practica ... ", které vůbec není u středověkých lékařů obvyklé. 

Jiným tématem, s nímž se ve druhé polovině 14. a v 15. století musel každý lékař stře
távat, jsou morové epidemie. V prostředí pražské univerzity vznikly i jiné morové spisy: 
Contra pestilenciam napsali Havel ze Strahova, Křišťan z Prachatic a Henricus de Rybe
nitz. Albík věnuje této problematice hned dva spisy, Collectorium maius a Collectorium 
minus, poněvadž samostatné rukopisy De pestilencia s Modus meus practicandi in pesti
lencia jsou opisem dvou kapitol z Vetularia, jak bylo řečeno výše. 

Sudhof, který oba spisy vydal z jediného vratislavského rukopisu (nebyla mu známa 
existence krakovského opisu Collectorium minus a opisu Collectorium maius v pražské 
kapitulní knihovně) naznačuje v úvodu k edici, že Albík patrně není autorem traktátu. 
Také Maria Kowa1czyk41 odmítá Albíkovo autorství pro Collectorium minus, které přirKIa 
hlohovskému arcijáhnu Janovi. Ale domnívám se, že po srovnání obou Collectorií není 
žádný důvod pochybovat o Albíkovi jako o tvůrci obou. Především je nepopiratelné, že 
autor Collectorium minus musel být týž jako autor Collectorium maius. Obě dílka jsou 
těsně spjata, navazují na sebe. Mohla by být dvěma polovinami jednoho spisu a jedno ne
lze posuzovat bez druhého. Nejprve bylo napsáno Collectorium maius, které patrně 
doznalo v určitém okruhu značného úspěchu, takže Albík na prosbu svých přátel, jak sdě
luje v úvodu,42 sepsal druhou část, Collectorium minus, a dedikoval je lékařské fakultě 
pražského vysokého učení. V tomto Collectoriu je celá řada odkazů na dříve sepsané Col
lectorium maius typu: " ... prout in Collectorio maiori recitari ... ", " ... de hoc lacius patet 
in Collectorio maiori ... " etc. Collectorium minus je podle explicitu všech čtyř dochova
ných opisů sepsáno Albíkem na Žebráku v květnu roku 1406, tj. v roce, kdy podle Mau
rových údajů43 dochází ke zvýšenému výskytu morové epidemie. Samozřejmě, že v obou 
těchto traktátech, jakož i ve všech ostatních morových spisech ze srovnatelné doby se 
vyskytují přečetná topoi, která mají svůj zdroj pravděpodobně v proslulém Compendiu de 
epidimia,44 sepsaném pařížskou lékařskou fakultou po děsivé pandemii černé smrti ve 
Francii v letech 1348-1350 a rozšířeném i mimo hranice Francie. Podle obsahově shod
ných míst nelze ve středověké literatuře autorství posuzovat; kvůli podobně chápané 

40 NK ČR, sign. V E 24, f. 14r. 
41 Maria Kowalczyk, Drugi traktat o zarazie Jana, licencjata medyciny, Biuletyn Biblioteki JagiellOlískiej 

XXIV, 1/2, 1974, s. 71-80. 
42 Collectorium minus (viz pozn. 22). Incipit: "Amicum induit qui amici precibus condescendit..." 
43 E. Maur, Mory v Praze 1348-1419 ve světle úmrtnosti farního kléru, Documenta. Pragensia VII/I, 1987, 

s. 145-157, dotyčný údaj s. 150. 
44 Raymond Arvei11er, Textes médicaux francais d'environ 1350, Romania 94, 1973, s. 157. 

52 

obsahové identitě určitých partií mylně ztotožnil např. Gerhard Eis45 v roce 1939 Křišťa
novy lékařské spisy se spisy Albíkovými. Albíkovo autorství považuji u obou Collectorií 

zajisté. 
Nejméně poznamenanými scholastikou, pokud to bylo možné, jsou lékařské spisy typu 

regimen sanitatis. Tato regimina sanitatis zaznamenala ve 14. a 15. století největší oblibu 
ze všech lékařských spisů právě pro svůj, abych tak řekla, umírněný podíl scholastické 
učenosti. Uvedený literární druh dovoluje autorovi osobně se projevovat, vstupovat do tex
tu a obohacovat známé pravdy vlastním pozorováním a zkušeností v daleko větší míře, než 
je tomu u jiných typů literatury s lékařskou tematikou. Dovolují tedy těsnější přiblížení 
k době i k autorovi, ilustrují každodenní život, zachycují člověka v situaci jak obecné, to 
jest právě v onom každodenním běžném životě, tak i zvláštní, člověka jako pacienta. 

Duchovním otcem nesčetných regimen, z nichž jen některá jsou vydaná, je proslavené 
veršované Regimen salemitanum z ll. století.46 Salernské regimen mělo původně asi 
360 veršů, jeho obliba byla nesouměřitelná s jakýmkoliv jiným regiminem, zasáhlo prak
ticky celou středověkou preventivní medicínu a bylo jedním z pramenů jak pro Albíkův 
literární vzor Arnalda s Vi11anovy, tak pro Albíka samotného. Salernské regimen se v prů
běhu středověku asi desateronásobně rozrostlo. 

Náš Albík je autorem regimen sanitatis par excellence. Píše jich hned celou řadu a pro 
nedostatek informací o odborné středověké lékařské literatuře prozatím nevím, zda se mu 
vůbec někdo z "píšících lékařů" v tomto směru vyrovná. Po označení určitých opisů za 
části větších celků známe nejméně pět spisů, odpovídajících názvem i obsahem literární
mu typu regimen sanitatis. Přitom musím znovu podotknout, že jsem neviděla regimina 
pod Albíkovým jménem v zahraničních knihovnách, která mohou skrývat další, prozatím 
neznámý text. Pokusila jsem se časově seřadit Albíkova regimina a objasnit jejich vzá
jemné vztahy následujícím způsobem: 

1. Regimen sanitatis, zachované ve NK ČR, sign. XIV G 45, k němuž se mi podařilo 
získat i mikrofilmovou kopii z National Medical Library v New Yorku,47 je uváděné 
v soupisu rukopisů jako dubium. Tento opis zachovává stejný text jako rukopis NK ČR, 
sign. I F 11, s názvem De rectificacione aeris. Opis části tohoto spisu pod názvem De coi
tu je dochován ještě v NK ČR pod signaturou X H 16, rovněž pod Albíkovým jménem, 
mezi různými Albíkovými recepty. Domnívám se tudíž, že i zde je autorství nepochybné. 
Jde o univerzitní lekci, pojednávající zcela obvyklé soudobé medicínské téma, a mohla 
by se případněji jmenovat De rebus non naturalibus, což jsou: aer; exercicium et motus, 
sompnus et vigilia, balneum, coitus, accidencia anime, inanicio et expulsio superfluita
tum, purgacio corporis, minucio sanguinis. Tento opis nemá žádné datum a je patrně nej
starším Albíkovým spisem, nepočítáme-li recept Pro sompno, patrně vytržený z kontex
tu a opatřený datem 1398. Nejsou v něm totiž žádné zmínky o Itálii a způsobu života 
Italů, které se v pozdějších regiminech objevují. Také kompozice textu i způsob podání 
je jiný, z našeho hlediska archaičtější, vzdálený montepessulánskému zkušenostnímu 
pojetí. V Itálii pobýval Albík v letech 1402-1404, zařazujeme tudíž toto regimen před 
uvedené datum, do doby po roce 1394, kdy Albík podle Bartůňka ukončil studium na 
lékařské fakultě. 

45 Viz pozn. 21. 
46 Regimen sanitatis Salernitanum, ed. Salvatore de Renzi, Collectio Salemitana 1-5, Napoli 1852-59. 
47 National Library of Medicine, MS 491, f. 3r-14r. 
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2. Regimen sanitatis, zvané též Medicinale,48 je patrně rovněž psané před italským 
pobytem. Chybí zde, stejně jako v předchozím, zmínky o Itálii, příznačné pro další spisy. 
Mezi tímto dílem a mnohem později psaným Vetulariem je těsný vztah. Obsahově si jsou 
oba spisy podobné, část Vetularia tvoří i část Medicinale. Zdá se, že Vetularius je Albí
kem přepracované a rozšířené Medicinale. Medicinale má výrazně terapeutický a pre
ventivní charakter. 

3. Regimen ad Venceslaum regem contra paralysim, psané v roce 1416,je známé zjedi
ného nesnadno čitelného opisu, dochovaného v NK ČR, sign. VIII H 34. Pojednává o slo
žení stravy při onemocnění dnovými záchvaty. Zdá se, že tento opis by mohl být vytržen 
z širšího kontextu.49 

4. Regimen sanitatis seu Vetularius, známé zatím ze třinácti rukopisů,50 z nichž pět je 
v pražských knihovnách. Některé opisy jsou neúplné. Je to, podle našeho názoru, nejvý
znamnější Albíkova práce, která má značnou vypovídací hodnotu právě pro množství 
osobních poznámek a pozorování. Je jakousi summou Albíkovy celoživotní praxe. Spis 
je psán ve Vratislavi v roce 1422 a není důvodu tomuto datu nevěřit, protože časové 
narážky v textu je potvrzují. 

5. Regimen contra reumata magistri Albici, quod misit ante obitum suum Sigismundo 
Romanorum Bohemie ac Ungario regi.51 Krátké regimen bylo napsáno před Albíkovou 
smrtí v roce 1427. Obsahuje velmi zhuštěné obecně platné rady pro náležitou životo
správu, nepojednává o chorobách a léčbě, necituje autority, nezatěžuje náročnými scho
lastickými výklady. Nemá nosologickou, ani terapeutickou hodnotu, příznačnou pro 
Medicinale a Vetularius. Patřilo k dobrému tónu, aby věhlasný lékař a představitel uni
verzity věnoval panovníkovi či jiným vysoko postaveným osobám jaksi "na míru šité" 
regimen sanitatis. Příkladů by bylo možno uvést celou řadu. Krátká regimina sanitatis, 
věnovaná oběma Lucemburkům, nejsou vlastně ničím jiným, než doporučeným režimem 
pro člověka, nemocného revmatickými a dnavými chorobami. Jsou tak jedním z důkazů, 
že Václav i Zikmund trpěli uvedenými nemocemi. 

Uvedla jsem, že se nám dnes jeví Vetularius jako nejcennější Albíkův spis, kde autor 
skutečně vstupuje na mnoha místech do textu, vědom si specifických geografických, 
klimatických i jiných podmínek. Toto vědomí se projevuje hlavně při srovnávání domá
cích, tj. pražských poměrů s Itálií, méně často se zmiňuje o Porýní. Není vyloučeno 
zahrnutí osobní zkušenosti z cestování. Předlohou i vzorem je Albíkovi Arnoldus de 
Vi1la Nova, "peritissimus medicorum", jak ho ve Vetulariu charakterizuje. Přes skepsi, 
kterou chováme k citátům a pramenům uváděným ve středověké literatuře, snad může
me v tomto případě inspiraci Arnoldem důvěřovat. Arnoldus je totiž jedinou z mnoha 
veličin, kterou Albík hodnotí. Už v přívlastku "peritissimus medicorum" je vyjádřen 
obdiv v důrazu na Arnoldovu zkušenost jako nedílnou součást medicíny, ale mohlo by 
jít samozřejmě o přívlastek převzatý. Jinde však Albík říká: "non est melius regimen 
medicinale quam Arnoldi ... " a dále poznamenává: ,,Practica eSt Arnoldi quam ipse 

48 Rukopisy v pražských knihovnách: NK ČR, sign. VIII FIl, f.lr-30 r; KNM, sign. XI D 28, f.lr-15v; Stra
hov, sign. DC III 3, p. 6-79. 

49 Např. u Medicinale, Strahov, sign. DC III 3, p. 6 je uvedeno: ,,Regimen per Mgr. Albicumfactum domino 
Wenczeslao regi Boemie", podobně i v rukopise v zámecké knihovně Křivoklát, ZámK 108, f. 37r: ,/ta M. 
Albicus fecit regi Bohemie." 

50 12 rukopisů uvádí v Repertoriu P. Spunar, další jsem nalezla v Krakově, BJ 7T4. 
51 NK ČR, sign. X G 19, f. 231v-232 r. 
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habeo."52 Pod slovem "regimen" se skrývá patrně Flos medicine, podrobný Arnoldův 
komentář k salernské životosprávě. Practica znamená bezpochyby Arnoldovo slavné 
dilo Breviarium sue practice. Albík ve svém pojetí medicíny sleduje Arnolda z Vi11ano
vy, zkušenost a pozorování jsou hlavním pramenem jeho diagnostiky i terapie. Přejímá
ní se však neděje nekriticky. Ačkoliv Albík vstřebal zásady Arnoldovy, přizpůsobuje tato 
pravidla prostředí a společnosti, ve které žije, a obrací se na živé lidi své současnosti. To 
mohu dokumentovat na několika triviálních přikladech: Albík doporučuje i popisuje jiné 
složení stravy než Arnold, který se pohyboval výlučně v teplých jižních krajích, v Mont
pellier, v Katalánii a v Itálii. Albík se ostře staví proti odpolednímu spánku, Arnold jej 
doporučuje: vždyť v horkých letních dnech na jihu Evropy je odpolední siesta takřka 
nezbytná. Albík neustále zdůrazňuje práci a pohyb, Arnold je zmiňuje jen okrajově, bez 
zvláštního důrazu. Také terapie a farmakologie jsou někde přebírány, ale jinde posuzo
vány kriticky. V žádném případě nejde o mechanické přejímání. 
Můžeme si položit otázku: proč se Albíkova literární činnost točí neustále kolem regi

men sanitatis? Proč se k nim vrací, propracovává je a píše v nové a nové formě? 
Určitou úlohu zde patrně hraje i jistá literárnost tohoto útvaru. Regimina přesahují 

úzce odborný rámec, který svírá např. Compendium medicine, a jsou určena širšímu 
okruhu zájemců, nežje tomu u ostatních druhů lékařské literatury; nicméně široce poja
tá medicína v nich zůstává jádrem a jde stále o odbornou literaturu. Všechna Albíkova 
regimina především řeší otázku, jak se postavit proti chorobě, a jako základní odpověď 
nabízejí prevenci. Jazyk Albíkův neužívá stejných slov: místo prevencio stojí preserva
cio, místo infeccio contagio, ačkoliv běžné je i spojení aer infectus. ,,Per bonum regimen 
homo preservat corpus suum contra morbos ... "53 říká Albík, a na jiném místě: ,Norma 
sive regimen vivendi preservat sanos, curat infirmos."54 V Albíkových regiminech se 
neřeší pouze otázka stravy, spánku a pohybu. Především je nutné vyrovnat poměr mezi 
psychickou a fyzickou stránkou lidské bytosti. Pozornost, věnovaná v regiminech dušev
nímu stavu pacienta, je nadpoloviční. Léky musí přinášet gaudium, solacium, bonum 
animum, leticiam. Ira, invidia, tristicia et nimia imaginacio de morbis jsou považovány 
za těžce negativní a chorobotvorné duševní stavy, proti kterým se musí lékař energicky 
stavět. Mimoto je zajímavé, jak velké místo zaujímají ve Vetulariu zmínky o melancho
lii, o níž Albík hovoří jako o nově vzniklé chorobě: "melanchoŽia noviter orta" je jeho 
výraz. 55 

Vyvážený poměr mezi psychikou a tělesností, mezi duševní a tělesnou hygienou, 
vyhýbání se nákaze v době všech epidemií, uměřenost v jakékoliv denní situaci vytváří 
hráz před onemocněním. Jak dosáhnout tohoto obranyschopného stavu je až do nejjem
nějších podrobností znovu a znovu popisováno. Uvážíme-li, co asi tak mohl mít lékař 
Albíkovy doby k dispozici, bez možnosti přesnějších diagnostických postupů, bez che
moterapie a prakticky bez chirurgie, pak je prevence skutečně tou nejlepší terapeutickou 
odpovědí na ustavičné ohrožení jedince chorobou. Albík propracovává způsoby prevence 

52 Jde nepochybně o Arnoldův spis Breviarium seu practice, 1. vyd. Lyon 14~3.Arnoldus zVillanov~ (7-1311) 
je považován za nejskvělejší zjev středověké lékařské fakulty v Montpelher. !- velké~o množstVl lit~ratu~ 
k této osobnosti vybírám poslední práci: R. Dulieu, La médecine li Montpelher I, AVlgnon 1975. Cltovane 
místo je z rukopisu NK ČR, sign. V E 24, f. 36v. 

53 NK ČR, sig. V E 24, f. 146r. 
54 NK ČR, sig. V E 24, f. 153v. 
55 NK ČR, sig. V E 24, f. 46r. 
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až do konce svého života. Touha dobrat se podstaty je nepochybně jedním z důvodů neu
stálých návratů k regiminům sanitatis. 

V této souvislosti se musím zmínit ještě o jednom stále tradovaném omylu. ProfeSor 
Hasner, ktert ovšem neznal kromě lipské inkunábule Vetularius žádný jiný Albíkův spis, 
první uvedl Jako zhuštěnou zkratku Albíkovy medicíny verš, který je skutečně ve Vetula_ 
riu: ,,Non est potum, nisi vinum; non est cibus, nisi caro; non est gaudium, nisi munli
er. "56 Tento verš je od té doby všude citován jako základní charakteristika Albíkova jako
by už renesančního pojetí medicíny. To ovšem vůbec neodpovídá a verš je buď písařOvým 
dodatkem, anebo je tam vložen jako určitá osnova k polemice. Základní myšlenkou všech 
Albíkových regimen je uměřenost. Moderacio, mode ramen, modestia, medicus, tem pe
rancia - tato slova a jejich odvozeniny neochvějně vládnou nad Albíkovými lékařskými 
radami. Určitá veselá poživačnost, která mu bývá přisuzována, i když by se někdy mohla 
jevit sympaticky, nemá v jeho makrobiotice místo. 

V prostředí, v němž se Albík pohyboval- můžeme je konkretizovat jako prostředí uni
verzity a prostředí královského dvora - musel v té době vznikat ,,nový" pocit: zájem 
o vlastní zdraví, v něm obsažený zájem o lidské tělo, jeho funkce, snaha o jeho rovnová
hu, o harmonii mezi jednotlivými částmi. Tento zájem o vlastní tělo a péči o toto tělo, 
včetně překvapujícího zdůrazňování důkladné hygieny, a s ním spojený zájem o vlastní 
zdraví, o zdravý způsob života, však u nás nebyl přijímán jednoznačně a bez výhrad. 
O tom výmluvně hovoří rukopis, dochovaný dnes v NK ČR, sign. XIII F 16, který ucho
vává polemický a vemlouvavý text Bernarda z Clairvaux (Sermo XXV/II super Cantica 
Canticorum). Text je nadepsán "Contra Magistros Albicum et omnes sequaces /ppocra
tis et Gallieni", a je zaměřen proti lékařům, proti hlásání péče o tělo, dokonce i proti Hip
pokratovi, zmíněn je s despektem Epikúros. Naproti nim jsou postaveni Kristus a evan
gelium. Text si patrně zapsal s úmyslem polemizovat s Albíkem některý reformně 
smýšlející kazatel. Proti sobě tak stojí starost o zdraví, dietu, hygienu a psychiku j ako jed
na norma vivendi, a odmítavé pohrdání touto starostí jako jiná norma vivendi. Střetáv~í 
se zde dva názory, sice v časovém poměru vůči době Bernardově se zpožděním, ale 
v době Václava lY. u nás paralelně působící. 

Zdá se, že Albík především svým důrazem na zkušenost a pozorování, svými vysoko 
kladenými požadavky na medicínu i na studenta medicíny, který musí i při studiu "cura
re in practica", a dále i svým propracovaným systémem preventivního lékařství mohl 
velmi pozitivně ovlivnit studium na pražské předhusitské lékařské fakultě. 
Končím slovy, která byla pronesena na kolokviu Histoire des sciences v Paříži v roce 

1983; Jacques Le Goff v úvodu řekl: "Očekáváme historiky věd s otevřenou náručí, ale 
pro zatím nám toho mnoho nepřinesli," a Danielle Jacquart ho pesimisticky doplnila: 
"Většina práce z oblasti historie medicíny nebyla provedena a většina otázek nebyla 
dosud ani vyslovena." 

56 Tento verš je uváděn ve Vetulariu, Vet., f. 14r (dle lipské inkunábule) a Practica medicinalis, NK ČR, sign. 
V E 24, f. 122r. 
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MILADA ŘÍHovA 

Die medizinische Literatur des Mittelalters und Albík von Uničov 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die medizinische Literatur des Mittelalters ist untrennbar mit der Griindung der Universitaten und ihrer 
edizinischen Fakultaten verbunden. Erst mit der lnbetriebnahme dieser lnstitutionen konnte es zu einer Ent

~tung der medizinischen Fachliteratur kommen. Das eine konnte es ohne das andere nicht geben, didaktische 
BemUhungen verlangten nach literarischem Ausdruck. 

Die medizinische Literatur des Mittelalters steht nicht alleine da, ist kein vollig selbstandiges Genre ohne 
Bindungen an andere Genres der Fachliteratur, sondern auch sie ist mit ihrem Milieu verkniipft. Stark beein
tlusst wurde sie durch das Milieu und die zeitgenossischen Umstande: Pestepidenúen (und ander~ Seu~hen), 
das wachsende Interesse der Gesellschaft an der eigenen Gesundheit, das Bestreben nach Harmome zWlschen 
See1e und Korper u. a. 

lm bohemikalischen Milieu ragt als Arzt und Verfasser von Schriften Albík von Uničov hervor, der die 
Historiker bislang lediglich als Erzbischof von Prag (1412) interessierte, dessen Rolle in diesem Amt jedoch 
fast ephemer Zll nennen ist. Dagegen ist seine literarische Tátigkeit, die auch sein praktisches Wirken als Arzt 
und Uníversitatsprofessor widerspiege1t, auch im zeitgenossischen europaischen Kontext nicht zu Ubersehen. In 
seinem Werk tritt Albík als Scholastiker und Empiriker auf. Seine scholastischen Schriften hangen mít seinem 
Wrrken an der Universita! zusammen. In ihnen wird ganz deutlich die Tendenz sichtbar, fiir eine wissenschaft
lich fundierte Medizin, die an den damaligen medizinischen Fakultaten gepflegt wurde, entsprechende Aner
kennung zu erlangen, díe im zeitgenossischen Kontext nicht Ublich war. AufEmpirie griindet eine weitere Grup
pe von Schriften, die man den Themen entsprechend in Schriften Uber Krankheiten, in Schriften Uber Pest und 
in Schriften prophylaktischen Charakters, in sogenannte reginúna sanitatis, unterteiJen kann. Hauptquelle sei
ner Diagnostik und der anschlie8enden Therapie sind Erfahrung und Beobachtung. Albík zahlt nút seíner lite
rarischen Tátigkeit zu den gro8en Gestalten der europruschen Medizin des Mittelalters. 

© Deutsche Obersetzung Wolf B. Oerter 
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vány všechny zjistitelné prameny pražské univerzity, prameny ostatních středověkých 
evropských univerzit (zejména univerzitní matriky) poskytující informace o předchozím 
nebo následném studiu a univerzitní peregrinaci pražských absolventů a v neposlední 
řadě také dostupné prameny mimouniverzitní provenience, vypovídající o jejich dalších 
životních osudech a společenském uplatnění.2 

Studenti prosopografického semináře se věnovali především rozboru té části matriky, 
kam byli zapisováni nově příchozí studenti podle příslušnosti k univerzitnímu národu. 
Každý z účastníků semináře zpracovával jeden univerzitní národ. Nejprve provedl přepis 
vlastního textu matriky. Ke všem jménům imatrikulovaných byl vytvořen poznámkový 
aparát obsahující kompletní dostupné údaje o příslušném posluchači. Součástí tvorby bio
gramů byla i přesná identifikace imatrikulovaného. Pro středověký materiál obsahující 
jen křestní jména a místa, odkud zapsaný pocházel, resp. odkud na univerzitu přišel, je 
tato identifikace dána zejména geografickým a z něj vyplývajícím sociálním určením. 
Latinská jména lokalit bylo nutno za pomoci historicko-geografických slovníků a příru
ček3 přeložit a provést pokud možno co nejpřesnější určení jejich dnešní polohy a geo
politické a správní příslušnosti ke konkrétnímu státu a okresu. 

V první fázi práce byla naše pozornost zaměřena především na vlastní juristickou mat
riku a sekundární prameny univerzitní provenience, biogramy studentů sledované skupiny 
připravené pro zápis do databáze byly dále doplněny informacemi z Tříškova Životopis
ného slovníku předhusitské pražské univerzity.4 Těžiště výzkumu tak spočívalo zejména 
v chronologickém rámci pobytu studentů na pražské právnické univerzitě, konkrétně jsme 
se soustředili na problematiku frekvence, návštěvnosti, geografického a sociálního půvo
du studentů jednotlivých univerzitních národů. 

2 Rozhodující význam ve vývoji bádání univerzitní prosopografie ve střední Evropě přinesl výzkum R. C. 
Schwingese. Viz zejména jeho habilitační práci: Rainer Christoph Schwinges, Deutsche Universitatsbesu
cher im 14. und 15. Jahrhundert. Studien zur Sozialgeschichte des alten Reiches, Stuttgart 1986 a řadu 
pozdějších stndií: týž: Rektorw1ih1en. Ein Beitrag zur Veďassungs-, Sozial- und Universit1itsgeschichte des 
alten Reiches im 15. Jahrhundert, Sigmaringen 1992; týž: Migration und Austausch. Studentenwanderungen 
im Deutschen Reich des spaten Mittelalter, in: Gerhard Jaritz - Albert MUller (edd.), Migration in der Feu
dalgesellschaft, Frankfurt am Main - New York 1988, s. 141-155; týž: Europrusche Studenten des spaten 
Mittelalters, in: Alexander Patschovsky - Horst Rabe (edd.), Die Universit1it in Alteuropa, Konstanz 1994, 
s. 129-146; týž, Erfurts Universitatsbesucher im 15. Jahrhundert. Frequenz und rnumliche Herkunft. In: 
Ulman WeiB (ed.), Eďurt. Geschichte und Gegenwart, Weimar 1995, s. 207-222; týž: On Recruitment in 
German Universities from the Fourteenth to Sixteenth Centuries, in: William J. Courtenay - Jlirgen Mieth
ke (edd.), Universities and schooling in medieval society, Leiden-Boston-KOln 2000, s. 32-48. Velký počet 
kvalitních monografií mladých badatelů byl také publikován v posledním desetiletí: JUrg Schmutz, Juristen 
flir das Reich. Die deutschen Rechtsstudenten an der Universitat Bologna 1265-1425, Teil 1, 2, Basel 2000; 
Beat Immenhauser, Wiener Juristen. Zur Sozialgeschichte der juristischen Besucherschaft der UniyersiUit 
Wien von 1402 bis 1519, Mitteilungen der (sterreichischen Gesellschaft flir Wissenschaftsgeschichte 17, 
1997, s. 61-102; Christian Hebeisein - Thomas Schmid, De Zusato, Coloniensis dioecesis. Úber Her
kunftsraume armer Universitatsbesucher im Alten Reich (1375 bis 15(0), Jahrbuch fu Universitatsges
chichte 6, 2003, s. 28-50. Christoph Fuchs, Dives, pauper, nobilis, magister, frater, clericus. Sozialges
chichtliche Untersuchungen Uber Heidelberger Universitatsbesucher des Spatrnittelalters (1386-1450), 
Leiden-New York-Koln 1995; Matthias Asche, Von der reichen hansischen BUrgeruniversitat zur armen 
mecklenburgischen Landeshochschnle. Das Regionale und soziale Besucherprofi1 der Universitaten Rostock 
und BUtzow in der Friihen Neuzeit (1500-1800), Stuttgart 2000; Achim Link, Auf dem Weg zur Landesuni
versit1it. Studien zur Herkunft spatrnittelalterlicher Studenten am Beispiel Greifswald (1456-1524), Stuttgart 
2000. Robert Gramsch, Eďurter Juristen im Spatrnittelalter. Die Karrieremuster und Tátigkeitsfelder einer 
gelehrten Elite des 14. und 15. Jahrhunderts, Leiden-New York-Koln 2003. Stephanie Irrgang, Peregrinatio 
academica. Wanderungen und Karrieren von Gelehrten der Universitaten Rostock, Greifswald, Trier und 
Mainz im 15. Jahrhundert, Stuttgart 2002. 

3 Viz kapitoly Prameny a literatura popř. oddíl Historicko - geografické příručky v seznamu literatnry pří
slušných diplomových prací, Borovičková, Regionální a sociální původ, s. 11-14, 108-110, Stočes, Regio
nální a sociální původ, s. 11-14, 125-126, Sukkariová, Regionální a sociální stratifikace, s. 49-51,118-119. 

4 J. Tříška, Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348-1409, Praha 1981 (dále je ŽS). 
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počítačové zpracování 

Zpracování velkého množství pramenných údajů není již v dnešní době myslitelné bez 
využití moderní výpočetní techniky. Pro práci s velkým množstvím informací (dat) se 
standardně využívají databázové systémy, programy umožňující uchování a operace 
s daty uspořádanými podle určitého klíče a spojenými vzájemnými vazbami. 

Ze široké nabídky databázových systémů byl zvolen databázový program Paradox pra
cující na bázi tabulkových záznamů. Kromě toho, že Paradox je program pro běžně 
dostupné osobní počítače (PC), byla hlavním důvodem jeho volby možnost spolupráce 
s počítačovými odborníky z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy a kompatibi
lita s podobnými databázemi vytvářenými pracovníky Archivu Akademie věd ČR a dal
ších odborných pracovišť v České republice.5 

Paradox pracuje na principu zápisu dat do tabulek, ve kterých každá řádka obsahuje 
soubor informací o jednom předmětu (záznam) rozdělený na jednotlivé položky zapsané 
do sloupců (polí záznamu). V našem případě jedna řádka obsahuje poznatky o jedné oso
bě, pro každý dílčí údaj typu jméno, datum narození, úmrtí, rok imatrikulace atd. je 
vyhrazen jeden sloupeček. Paradox navíc umožňuje spojit přes tzv. klíčové pole i něko
lik tabulek najednou.6 

Velká pozornost byla věnována analýze zkoumaných dat a s ní související přípravě data
bázové struktury, tj. podoby tabulek pro ukládání informací. Struktura tabulek pro proso
pografii právnické matriky vznikala ve velmi dobré spolupráci s databázovým oddělením 
Ústavu výpočetní techniky UK (dr. Čertíková, dr. Boubelíková). Konečná verze obsahuje 
hlavní tabulku se základními informacemi o osobě a devět navazujících podtabulek. 

Hlavní tabulka OSOBY zahrnuje přednostně data, která bylo možné získat z matriky: 
jméno zapsaného, místo původu, rok zápisu a jeho forma, univerzitní národ, sociální 
původ, označení osoby v matrice (např. šlechtický titul) a povolání otce. Připojeny jsou 
údaje o datu narození a úmrtí, pro novější období je možno zaznamenat i případnou nobi
litaci nebo změnu konfese. Poslední tři pole obsahují přehled citací souvisejících prame
nů a literatury. Na závěr každé tabulky je zařazeno pole POZNÁMKA pro doplňující 
informace. 

Prostřednictvím specifického kódu je hlavní tabulka svázána se subtabulkami s tema
ticky rozdělenými doplňujícími záznamy. Výhodou podtabulky je, že ke každé osobě 
umožní přiřadit vícenásobnou informaci stejného typu, podobně jako se přidávají lístky 
do kártotéky, tzn. že podtabulku jsme použili všude tam, kde jsme předpokládali opako
vání podobných faktů (např. u univerzitních studií nebo titulů). 

První podtabulka JMÉNA tak umožňuje ke každé osobě doplnit textové varianty vlast
ního jména zapsaného v matrice, jeho český překlad, popř. další jména, která dotyčný 
v průběhu své kariéry používal nebo ho pod nimi najdeme v pramenech. 

Doplňující tabulka UNIVERZITNí STUDIUM zase zaznamenává všechny pobyty 
posluchače na evropských univerzitách včetně údajů o místě, fakultě, imatrikulačních 

5 Viz článek J. Borovičkové, Počítačové zpracování univerzitních matrik - program Paradox a prosopografie 
pražské právnické univerzity, Medievalia Bohernica 7, 2000, s. 201-231 

6 Pavel Mikula, Paradox 4.0 pro běžnou praxi. Praha 1993; Zdeněk Havlíček, Databázové systémy Parado~. 
Praha 1992; Zdeněk Havlíček, Paradox. Příručka pro uživatele. Praha 1991; Paradox version 4.5 User's GUI
de. Scotts Valley 1993. 
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taxách, pobytu v koleji, univerzitním národu atd. Podtabulka TITULY registruje poznat
ky o získaných akademických hodnostech: druh titulu, datum a místo získání, fakulta, 
poplatky za vyzkoušení, popř. jméno zkoušejícího nebo promotora. UNIVERZITNí 
PŮSOBENÍ poskytuje přehled o případném pozdějším učitelském působení posluchače 
nebo jeho funkcích v univerzitní samosprávě. 

Podtabulka PŮVOD shrnuje výsledky geografického určování místa původu studenta, 
tj. dnešní název lokality, stát, okres a historická země, kde leží. Pro vyhodnocování nejed
noznačně určených míst bylo zavedeno pole PRAVDĚPODOBNOST s procentuálním 
vyjádřením spolehlivosti identifikace. 

MIMOUNIVERZITNÍ PŮSOBENÍ zahrnuje všechna neuniverzitní, tj. církevní i svět
ská uplatnění posluchače, ŘÁDOVÉ PŮSOBENÍ informuje o příslušnosti zapsaného 
k řeholnímu řádu nebo jeho řádových funkcích. 

Jak v hlavní, tak ve vedlejších tabulkách byla určena kódová pole, jimž byla buď pří
mo přiřazena možnost výběru z několika hodnot (např. u pole FAKULTA, které se vysky
tuje hned v několika tabulkách je možnost vyplnění zkratek art, med, jur, theol) nebo 
k nim byly vytvořeny kódovníky (univerzitní místa, funkce, profese, tituly, zkratky stá
tů), které obsahovaly předem připravené seznamy doplnitelných údajů, aby se předešlo 
chybám a nepřesnostem ve vyplňování. 

Z takto sestavené databáze připravily pracovnice Ústavu výpočetní techniky UK for
muláře (tj. upravenou podobu tabulek na obrazovce) a vyplňovací program, jehož cílem 
bylo především zabránit neodbornému a nestejnému vyplňování tabulek různými uživa
teli (zapojení kódovníků, nápověda). 

Po vyplnění databáze a nové kontrole všech údajů se těžiště práce přesunulo na vlast
ní vyhodnocování zpracovaných údajů o jednom univerzitním národě s využitím dotazo
vací nabídky Paradoxu. 

Jako každá databáze nabízí Paradox možnost rychlého a přehledného zpracování úda
jů z velkého souboru informací. Hlavním dotazovacím nástrojem paradoxu je tzv. QBE 
systém (Query by example), který pro vyhledávání používá tzv. tabulku dotazu o stejné 
struktuře jako má tabulka s daty. Pomocí logických znaků (and, or) a dalších speciálních 
operátorů Paradoxu lze v tabulce dotazu velmi přesně specifikovat požadavek na výsled
né informace, které se pak zobrazí v tabulce odpovědi. Kódové propojení tabulek umož
ňuje také vyhledání souvisejících údajů z několika různých tabulek podle definice uživa
tele. Pro větší názornost uveďme krátký příklad: Paradox umí např. velmi snadno 
vyhledat všechny studenty polského univerzitního národa, pocházející z Lužice, kteří 
nalezli uplatnění v církevní hierarchii v Praze nebo naopak všechny ty, kteří se po studi
ích vrátili zpět do svého rodiště. Systém nabízí pochopitelně také statistické formy pre
sentace dotazů (percentuální poměry, čísla) a jejich zobrazení v grafech. 

Identifikace lokalit 

Základem vyhodnocování geografické a sociální stratifikace studentů pražské práv
nické univerzity se staly identifikace lokalit původu. Vzhledem k neúplnosti dostup
ných historicko-geografických slovníků a příruček nebyla konkrétní určení těchto loka
lit vždy jednoznačná. Nastiňme tu proto ve stručnosti problematiku jejich statistického 
zpracování. 

62 

podle úspěšnosti identifikace byly jednotlivé lokality rozděleny do několika skupin 
s odlišnou mírou pravděpodobnosti správného určení. Každému určenému místu původu 
byl přiřazen pravděpodobnostní typ podle počtu možností součastného geografického 

určení. 
Lokalitám jednoznačně určeným jako jediné nepochybné místo byl přiřazen typ prav-

děpodobnosti 100 %. Místa nebo oblasti s typem 90+10 % byly určeny jako dvě nebo 
více různých lokalit, z nichž jedna je považována za výrazně pravděpodobnější, ačkoli ani 
méně pravděpodobné určení se nedá úplně vyloučit. Typickým příkladem jsou lokality 
stejného jména, z nichž jedna je významné město a druhá vesnické sídlo malého význa
mu. Např. kromě slezských měst Opolí a Svídnice existuje v Polsku ještě několik vesnic 
se stejným názvem, podobně latinské jméno Brega může znamenat město Brzeg a nebo 
vesnici, která se dnes jmenuje Brzeg Glogówski, stejně tak Sankt Gallen byl jednak říš
ským městem, dnes ve Švýcarsku, ovšem stejnojmennou vesnici (dnes označenou jako 
Markt) nalezneme i v severním Štýrsku atd. Můžeme však předpokládat, že posluchač, 
který uvedl v matrice zpravidla latinské nebo latinizované jméno místa původu, pocházel 
právě z větší a významnější lokality městské. .. . 
podobně byla některým místům přiřazena pravděpodobnost 60+40 %. Lokality identi

fikované jako dvě sídla stejného významu mají pochopitelně typ pravděpodobnosti 
50+50 %. Do skupiny s pravděpodobností 45+45+10 % byla zařazena určení dvou stejně 
významných lokalit spolu s jedním méně důležitým místem. Místa, kterým by v součas
nosti mohly odpovídat tři identifikace stejné závažnosti, vytvořila pravděpodobnostní typ 
30+30+30 %. Ve dvou případech byla lokalita určena jako tři stejně a jedna méně prav
děpodobná lokalita (typ 30+30+30+10 %). Čtyři místa srovnatelného významu se zařa
dila do kategorie 25+25+25+25 %, typ pravděpodobnosti 15 % zahrnoval všechny loka
lity s pěti a více možnostmi geografického určení. Zavedena byla také samostatná 
skupina míst původu identifikovaných jako více než tři různé lokality nebo více než tři 
okresy a skupina neurčených míst. Zvlášť byly vedeny také osoby, které udaly více než 
jedno místo původu. 

Pomocí pravděpodobnosti mohla být tedy vyjadřována skutečnost, že existuje více 
možností lokalizace místa, které imatrikulovaný uvedl, dále bylo možné do statistiky 
zahrnout určité pochybnosti při jednotlivých lokalizacích (např. odlišnost grafické podo
by nad rámec běžných jazykových změn, významná lokalita, ovšem v zemi, z které 
bychom neočekávali členy příslušného univerzitního národa). V neposlední řadě pomoh
ly pravděpodobnostní skupiny zohlednit takové faktory, jako např. vzdálenost místa 
původu od pozdějšího působiště dané osoby, přihlédnutí k místu původu dalších osob ve 
skupině, která dorazila do Prahy společně atd. 

Při identifikaci lokalit byla zanedbána ta místa, která leží v jádru území jiného univer
zitního národa. Např. u osob pocházejících de Frankenfordia se v bavorském univerzit
ním národě předpokládá, že jejich lokalitou původu nebyl Frankfurt nad Odrou (Frank
furt an der Oder), který leží v jádru území, odkud pocházeli příslušníci saského 
univerzitního národa, ale se stoprocentní pravděpodobností byl u těchto osob určen jako 
místo původu Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main) a naopak u příslušníků pol
ského univerzitního národa byla bavorská lokalita zanedbána. Místa z území jiných náro
dů byla reflektována pouze v případě, že jsme měli k dispozici nějaké další indicie nebo 
se jednalo o jedinou možnou identifikaci lokality. Tento předpoklad se samozřejmě netýká 
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předpokládaných "hraničních" oblastí geografického rozsahu jednotlivých národů (např. 
Durynska či Dolního Saska). 

Určitý problém při určování lokality původu představují jména šlechty, kde predikát 
dokládá především příslušnost k urozenému rodu. Vlastní lokalita, kde dotyčný sídlil, 
mohla být jinde. Vyřešení tohoto problému předpokládá podrobné genealogické studium. 
Pro potřeby diplomových prácí bylo použito zjednodušující pravidlo, podle kterého byl 
i šlechtický predikát považován za místo původu. Proto např. u všech čtyř studentů 
(z nichž dva byli rektory pražské právnické univerzity) z významného rodu Hohenlohe je 
jako místo původu určen původní rodový hrad Hohlach ve Francích, ačkoli převážná část 
jejich panství patřila do Wtirtemberska.7 

Počty lokalit jednotlivých pravděpodobnostních typů vyhodnocované samostatně také 
pro místa původu tvořící část vlastního jména (viz dále) byly zpracovány do přehledné 
tabulky a grafu, které ukazují celkovou úspěšnost při určování jednotlivých míst původu. 
Ukázku takové pravděpodobnostní křivky na příkladu polského univerzitního národa 
představuje graf 1. 
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Další zpracovávání frekvence jednotlivých lokalit a historických zemí probíhalo nadá
le jen ve třech zjednodušených rovinách pravděpodobnosti. První stoprocentní skupina 
zahrnovala jednoznačně určená místa spolu s pravděpodobnějšími lokalitami typu 
90+ 10 % a 60+40 % a místy původu osob, které v matrice uvedly lokality dvě. 

7 G. Kiibler, Historisches Lexikon der deutschen Uinder, Miinchen 1990, s. 231. 
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Do druhé padesátiprocentní skupiny patřily jednoznačně určené lokality, součásti 
vlastních jmen (viz dále), a pravděpodobněji určené varianty těchto lokalit typu 90+ 10 % 
a 60+40 % spolu s lokalitami určenými jako místa srovnatelného významu (typ 50+50 %) 
a dvěma důležitějšími lokalitami ze skupiny 45+45+ 10 %. 

Poslední skupina pracovně nazývaná jako skupina s pravděpodobností menší než 50% 
zahrnovala všechny zbylé jmenné lokality (tj. od typu 50+50 %), ostatní místa s malou 
pravděpodobností (3 x 30 %, 3 x 30+ 10 %, 4 x 25 %, 15 %) a místa určená jako více než 
tři okresy. Do dalšího dotazování již nebyly započítány lokality identifikované jako více 
než tři různá místa a lokality neurčené. 

Při zjišťování celkové frekvence historických zemí byla zpracována místa původu ve 
třech výše uvedených pravděpodobnostních rovinách (100 %, 50 %, méně než 50 %), kdy 
však lokalita určená jako více míst v jedné historické zemi byla pochopitelně zařazena 
k lokalitám určeným jednoznačně. Místa původu osob, které uvedly při zápisu více loka
lit určených do různých historických zemí, byla započítána k 100 % lokalitám, ovšem jen 
jako příslušná podílová část. Podobně u dvou a více stejně pravděpodobných lokalit byla 
každé z příslušných historických zemí připočítána jen odpovídající část. 

Problematika lokalit původu určených z příjmení imatrikulovaných 

Lokality původu imatrikulovaných studentů jsou v matrice obvykle uvozeny předlož
kou de popř. in. Kromě toho najdeme v Album juristarum osoby, u nichž je možné vysle
dovat lokalitu původu jako součást příjmení - není uvozena předložkou pro lokalitu. 
U nich je poměrně problematické určit, zda intitulovaní ze jmenované lokality opravdu 
pocházeli nebo zda je udaná lokalita jen pouhým jménem přineseným například rodinnou 
tradicí nebo použitým zcela bez souvislosti s místem narození nově příchozího poslu
chače. Domníváme se však, že ve většině případů písař pravděpodobně pouze vynechal 
uvozovací předložku a jedná se tedy o skutečné místo původu intitulovaného. 
Poměrně jasný důkaz naší domněnky poskytuje samotné Album juristarum. V roce 

1398 najdeme totiž v matrice zápis Cristanus Rotenburg, plebanus ibidem, který nás spo
lehlivě přesvědčuje, že v daném případě se opravdu jedná o chybějící předložku.8 Podob
ně Arnošt z Eschwege je při prvé imatrikulaci v roce 1378 uváděn jako Amestus Essche
newege, ale při druhé o rok později již jako Amestus de Esschonewege, canonicus 
ecclesie Heylingistadensis. 9 Další příklad představuje rovněž Conradus de ll)!tstat, uve
dený podruhé v matrice Gako svědek slibu, kterým se Johannes Stockmacker de Briga 
zavázal zaplatit imatrikulační taxu na vánoce 1394) jako Conradus ll)!ttstat. lO Dalším, byť 
nepřímým důkazem, je použití jmen jednoznačně určených lokalit v prvním pádě např. 
Nicolaus Lypczk,n Nicolaus Kaliss.u Kdyby se jednalo o samostatné příjmení bez vzta
hu k místu původu (Mikuláš Ka1išský), zřejmě by bylo použito genitivního tvaru Kalissi
enis. U českého univerzitního národa byla navíc tato domněnka ověřena potvrzením mís
ta původu těchto imartikulovaných z jiných pramenů.13 

8 Album Juristarum (dále AJ), s. 109. 
9 AJ, s. 65, 66. 

10 AJ, s. 78, 79. 
II AJ, s. 91. 
12 AJ, S. 90. 
13 Sukkariová 1997, s. 79. 
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Vzhledem k nestabilitě používaných příjmení ve středověku bylo zapotřebí při prá
ci s těmito "lokalitami jako součástmi příjmení" postupovat velmi opatrně. Například 
nebyla dále zkoumána příjmení zakončená koncovkou oer, která sice vycházela z míst
ního názvu, ale právě tato jejich koncovka odkazovala jednoznačně na to, že už se jed
ná o příjmení, tedy součást jména rodově přejímanou. (Např. Wolfgangus Bauczens
dorfer, Caspar Nusperger, Syfridus Memynger.)14 Pokud při identifikaci příjmení jako 
lokality nedošlo k zcela jednoznačnému závěru či posun grafické podoby lokality neod
povídal běžným jazykovým vývojovým tendencím, byly tyto případy raději ponechány 
mezi skupinou jmen s příjmeními, z kterých nelze nic vyvodit. Podobně bylo upuštěno 
od identifikace příjmení s lokalitou, pokud mohlo příjmení označovat i něco jiného 
(např. Hermannus Weizz - příjmení může znamenat lokality Weitz ve Štýrsku či Weiss 
v Porýní, ovšem zdaleka nejpravděpodobnější výklad je, že se jedná o běžné příjmení 
Weiss, tedy česky Bílý.)15 

Protože však v případě lokalit určovaných z příjmení vycházíme z předpokladu, že 
předložka de byla vynechána, což nelze v jednotlivých případech potvrdit, a protože je 
tudíž možné, že se jednalo o zděděné příjmení a dotyčný sám pocházel z lokality jiné, 
byla tato skupina "lokalit z příjmení" vedena zvlášť a později započítána s poloviční prav
děpodobností, tedy při jednoznačně identifikované lokalitě 50 %, u města a vesnice 40 % 
a 10 % apod., u dvou co do významu rovnocenných lokalit po 25 % apod. 

Definice historických zemí 

Jako další problém, zejména u studentů bavorského univerzitního národa, se ukázalo 
zařazování lokalit původu do jednotlivých historických zemí. Původní představa přiřazo
vat lokality k historickým zemím, existujícím na přelomu 14. a 15. století, se ukázala pro 
říšské poměry nereálná. V této době jde spíše než o země vlastně o jednotlivá panství, kte
rá vytvářejí různé enklávy či tříšť malých území se stále se měnícími hranicemi. Navíc by 
tyto územní celky měly pro statistické zpracování minimální vypovídací hodnotu. Histo
rické země bylo proto nutné předem definovat. Vycházeli jsem přitom ze současného 
správního dělení jednotlivých států, nicméně byly provedeny některé historicky zdůvod
nitelné územní změny a úpravy.16 

Pro polský univerzitní národ bylo použito rozdělení historických zemí tak, jakje defi
nují polské historicko geografické příručky, především Slownik historyczno-geograficz
ny ziem polskich w sredniowieczu vydávaný postupně právě podle jednotlivých historic
kých zemíY 

14 AJ, s. 61, 82,78. 
15 AJ, s. 63. H. Oesterley, Historisch-geographisches Worterbuch des deutschen Mittelaters. Gotha 1883, 

s. 746, 748. 
16 Stočes, Regionální a sociální původ, s. 51-54. 
17 Slownik historyczno - geograficzny ziem polskich w sredníewiczu. Ed. Karol Buczk. Tom. 1., Slownik his

toryczno - geograficzny ziemi chelmiIÍskiej w sredníowieczu. Wroclaw - Warszawa - Kraków - Gdaúsk 
1971; Tom. II Slownik historyczno - geograficzny ziemi wyszogrodzkiej w sredníowieczu I. Wroclaw
Warszawa - Kraków - GdaIÍsk 1971; Tom. III Slownik historyczno - geograficzny województwa Plockiego 
w sredniowieczu I-II. Wroclaw - Warszawa - Kraków - GdaIÍsk 1980-1981; Tom. V Slownik historyczno 
- geograficzny województwa krakówskiego w sredniowieczu 1/1-4, 1111-4. Wroclaw - Warszawa - Kraków 
- GdaIÍsk 1980-1993; Tom. VII Slownik historyczno - geograficzny ziemi wieluIÍskiej w sredniowieczu III. 
Warszawa 1963; Tom. VIII Slownik historyczno - geograficzny województwa pOZIÍaskiego w sredniowiec
zu 1/1-4,1111-4, III/1-2. Wroclaw - Warszawa- Kraków - GdaIÍsk - Lódi 1982-1995. 
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sociální stratifikace 

Sociální původ imatrikulovaných byl zjišťován buď přímo z juristické matriky (v přípa
dě uvedeného šlechtického titulu, příslušnosti k řeholnímu řádu apod.) nebo byl odvozo
ván podle udaného místa původu posluchače. V některých případech bylo možno potvrdit 
či doplnit sociální zařazení zapsaného na základě dalších pramenů a sekundární literatury. 

Sociální původ byl určován na základě právního postavení lokality, ze které jednotlivé 
osoby pocházely. Byla-li lokalita určena jako město, byl odtud pocházející člen univerzi
ty považován za obyvatele města, dále o něm budeme zkráceně hovořit jako o měšťano
vi. Budiž zdůrazněno, že se jedná o jisté zjednodušení, protože ne vždy se muselo jednat 
o měšťana v právním významu tohoto pojmu. Obyvateli měst byli rovněž tovaryši, slu
žebnictvo, chudina atd. Ačkoliv předpokládáme, že se příslušníci těchto skupin na uni
verzitní studia hlásili minimálně, vyloučit to rozhodně nelze. Vedle toho existují lokality, 
které jsou zároveň šlechtickým hradem i městem. Pokud nemáme žádné indicie o uroze
ném původu nějaké osoby z takovéto lokality, považujeme ji za měšťana, i když šlechtic
ký původ nelze zcela vyloučit. 

Ještě různorodější sociální skupinu představují obyvatelé vesnic. Opět pro zjednodu
šení bude užíváno termínu vesničan. Tato skupina je nejméně homogenní, protože do ní 
lze zahrnout v podstatě všechny obyvatele lokalit bez městských práv, tedy vedle podda
ných (sedláci, řemeslníci, čeleď, ale i rychtář a vrchnostenský úředník) se v této skupině 
mohou "skrývat" i zeman či rytíř, pokud v matrice neuvedl svoji příslušnost k urozeným 
a ani na základě jiných indicií nemohl být určen jako šlechtic. 

Jestliže je možné označit počet zapsaných členů univerzity z řad šlechty, světského klé
ru a řádových členů spíše za minimální, pak počty měšťanů a vesničanů musíme vnímat spí
še jako maximální. Jak již bylo zmíněno, nelze totiž zcela vyloučit, že na základě nedostat
ku informací mohl být jako měšťan či vesničan započítán i někdo, kdo jím ve skutečnosti 
nebyl, ale o jehož příslušnosti k jiné sociální skupině nemáme žádné zprávy ani náznaky. 

Všichni imatrikulovaní, kteří v matrice uvedli držbu církevního obročí, byli sociálně zařa
zenijako klerici (tj. v potaz byl brán především aktuální sociální status v době imatrikulace). 
Pouze obročníci, u nichž byla zřejmá příslušnost k nobilitě, byli započítáni mezi šlechtice. 

Ve snaze o co nejpřesnější vystižení sociálního původu imatrikulovaných byly výše zmí
něné skupiny ještě rozšířeny. Ke každé byla vytvořena stejnojmenná skupina pravděpodob
ných příslušníků této sociální skupiny, označená otazníkem, do které byly zapisovány pří
pady, kdy při určení sociálního původu vznikla nějaká pochybnost, způsobená nejčastěji 
nejednoznačným určením místa původu, ne zcela přesvědčivým dokladem o statutu lokali
ty v daném období, nebo indiciemi, které naznačovaly i možné jiné sociální zařazení. 

Do těchto skupin byly započítány i osoby, u kterých byla lokalita původu identifiko
vána z uvedeného příjmení. Skupina, označená jako "pravděpodobně" šlechta, byla utvo
řena z osob, u nichž se na základě několika zmiňovaných indicií šlechtického stavu může
me domnívat, že byly šlechtického původu, ovšem nelze to tvrdit zcela jistě, protože 
těchto indicií není dostatek, nebo existují i poznatky, které naopak odporují určení šlech
tického původu. Pomocí "pravděpodobných" sociálních skupin bylo možno zařadit i oso
by pocházející z lokalit určených jako více míst, pouze v několika případech obzvlášť 
častých názvů lokalit, respektive názvů s velkým množstvím možností lokalizace, byl 
ponechán sociální původ neurčený. 
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Srovnání českého, bavorského a polského univerzitního národa 

Jako závěrečné shrnutí výsledků prosopografického zpracování českého, bavorského 
a polského univerzitního národa pražské právnické univerzity podle našeho názoru nejlé
pe poslouží vzájemná komparace těchto univerzitních národů v jednotlivých sledovaných 
parametrech. Základním předpokladem tohoto srovnání je použití stejných metod zpra
cování, díky kterým jsou výsledky jednotlivých výzkumů plně kompatibilní. Do srovná
ní univerzitních národů nemohl být zařazen saský univerzitní národ, protože v době vzni
ku této studie bylo jeho analogické prosopografické zpracování teprve na samém začá~. 
Pokud přece jen v některých případech uvádíme údaje o saském univerzitním národě, 
získané v historické literatuře, činíme tak pouze pro ilustraci a s vědomím možných 
nepřesností, způsobených právě nejednotným metodickým postupem. 

Celkově můžeme pro celé období existence samostatné pražské právnické univerzity 
konstatovat, že domácí český univerzitní národ byl početně nejslabší a jen o trochu více 
členů univerzity se hlásilo k bavorskému univerzitnímu národu. Ani do jednoho z těchto 
národů se nezapsalo více než dvacet procent imatrikulovaných. Silněji byl zastoupen pol
ský univerzitní národ (více jak 26 %) a snadno dopočítáme, že saský univerzitní národ byl 
na juristické univerzitě nejpočetnější (35,5 %).18 

Frekvence návštěvnosti však byla u jednotlivých národů v průběhu sledovaného období 
poněkud odlišná. Bavorský národ je při vzniku samostatné juristické univerzity a v prvních 
letech její existence nejpočetnější, počet imatrikulovaných však v tomto národě v zásadě 
trvale klesá a od roku 1393 je až na jednu výjimku trvale početně nejslabším národem uni
verzity. Hlavním důvodem je bezesporu vznik dalších univerzit v Říši, především v Kolíně 
nad Rýnem a Heidelberku. Návštěvnost ostatních národů má své nejvyšší hodnoty v dru
hém desetiletí existence univerzity - národ český a polský v roce 1389, národ saský v roce 
1385. Křivka návštěvnosti českého a polského národa po roce 1372 výrazně klesá, aby 
pak pozvolna stoupala k výše zmíněnému maximu. Pomyslným dnem odrazu je u české
ho národa již rok 1374, u polského rok 1380. Od poloviny 90. let je počet imatrikulova
ných v českém národě zhruba konstantní (v průměru kolem deseti zapsaných ročně), 
v návštěvnosti příslušníků polského univerzitního národa dochází k velkému a trvalému 
poklesu v souvislosti s Kutnohorským dekretem. 

Srovnání můžeme doplnit alespoň o ilustrační údaje o saském univerzitním národě. 
Ten je v roce 1372 početně nejslabší, ale postupně ,,roste" a právě v 80. letech dosahuje 
dvojnásobných i trojnásobných hodnot oproti jiným národům - počet kolísá zhruba mezi 
45 a 95 imatrikulovanými ročně. Stejně jako v polském národě nastává po vcelku pouze 
mírně klesající návštěvnosti v období let 1390-1408 naprostá ztráta zájmu o studium po 
vydání Dekretu kutnohorského.19 

Zajímavé je, že křivky návštěvnosti všech národů vykazují stejné výkyvy v roce 1380 
(oproti předchozím a pozdějším letům nezvykle nízký počet, způsobený bezesporu 
morovou epidemií20) a roku 1389 (naopak relativně vysoký počet, pouze u saského národa 

18 Dějiny Univerzity Karlovy I, Praha 1998, s. 179-180. . • 
19 Graf návštěvnosti všech čtyř národů uveřejnili ve své studii již Rostislav Zelený - Jaroslav Kadlec, UČitele 

právnické fakulty a právnické univerzity pražské v době předltusitské (1349-1419), AUC-HUCP 18/1, 1978, 
s. 62. Z výše popsaných důvodů však nebyla zde uveřejněná křivka návštěvnosti saského národa převáděna 
do našeho grafu 2. 

20 Jiří Kejř, Dějiny pražské právnické univerzity, Praha 1995, s. 97. 
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není zvýšení počtu nijak výrazné). Po tomto roce následoval opět silný pokles u všech 
národů v roce 1390, který jakoby uzavíral vrcholné období 80. let. Tato anomálie není 
dosud zcela vysvětlena. V případě bavorského a zřejmě i saského národa bylo příčinou 
tohoto poklesu asi především založení kolínské univerzity, resp. secese části pražských 
učitelů a studentů na tuto univerzitu, ovšem fakt, že tento pokles je velice zřetelný 
i v polském a zejména českém národě, dává tušit, že příčiny tohoto náhlého "propadu" 
je třeba hledat i jinde. Posledním výrazným datem pro návštěvnost všech čtyř národů je 
samozřejmě rok vydání Dekretu kutnohorského. Od roku 1409 již můžeme (snad s jis
tou výjimkou českého univerzitního národa) pochybovat o řádně fungujícíjuristické uni
verzitě v Praze. 

Při porovnání frekvencí lokalit původu v českém, bavorském a polském národě zjistí
me zajímavou skutečnost. V bavorském univerzitním národě nelze označit žádnou loka
litu za dominantní. Devět imatrikulovaných z Norimberka je velice malé množstvÍ. Z Pra
hy jako přirozeného, lidnatého a bohatého centra Českého království pocházelo 
73 studentů právnické univerzity, kteří měli navíc tu výhodu, že nemuseli platit výdaje za 
ubytování a dopravu. Praha je samozřejmě specifický případ, ostatní česká města měla 
frekvenci daleko menší. V polském národě také nenalezneme jednoznačnou dominantu, 
ovšem i z metropolí některých slezských knížectví (zejména z Lehnice a Vratislavi) se na 
právnickou univerzitu přihlásilo více než dvakrát tolik osob, než z Norimberka. Frekven
ce lokalit je v bavorském univerzitním národě daleko více roztříštěna mezi jednotlivé 
lokality, počet imatrikulovaných z jednotlivých míst je poměrně malý. Fakt, že polský 
národ byl celkově početnější, při tomto zjištění nehraje významnější roli. 

K podobnému závěru dospějeme při srovnání historických zemí, z kterých příslušníci 
jednotlivých univerzitních národů pocházeli. Na rozdíl od českého a polského národa 
postrádáme opět u bavorského národa dominantu. Srovnání s českým národem asi není 
příliš na místě, tento národ je teritoriálně uzavřen na poměrně malém území, naprostá vět
šina imatrikulovaných pocházela z Čech či Moravy. Ovšem srovnání s polským univer
zitním národem, v kterém jasně dominuje jako země původu Slezsko, je plně legitimní. 
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Vedoucí postavení Slezska potvrzuje závěr učiněný na základě silného zastoupení Hesen
ska a Porýní v bavorském univerzitním národě: základní vliv na návštěvnost univerzity 
měla ekonomická a kulturní vyspělost té které země. 

Nové otázky píináší detailní rozbor geografického rozsahu jednotlivých národů. Ve sta
tutech třífakultní univerzity nalezneme ustanovení, které vymezuje geografickou rozlohu 
jednotlivých národů. Analogicky můžeme předpokládat podobné vymezení i ve ztrace
ných statutech právnické univerzity. Výzkum tří univerzitních národů však prokázal, že 
pokud toto statutární vymezení existovalo, pak nebylo pň1iš dodržováno. Při sledování 
oblastí původu příslušníků bavorského a polského národa, které se místy překrývají 
(zejm. oblast Durynska), a s ohledem na očekávané geografické vymezení saského uni
verzitního národa,2! se však stále více nabízí představa, že imatrikulovaný se teprve při 
zápisu přihlásil k některému z univerzitních národů, s nímž se momentálně identifiko
val.22 Tato praxe byla běžná na univerzitě v Boloni, kde národy představovaly základní 
autonomní jednotku univerzitní samosprávy. Pražská právnická univerzita měla přitom 
bezesporu v boloňském správním systému svůj velký vzor. 

Sociální stratifikace bavorského a polského univerzitního národa je v základních 
rysech podobná. V obou národech převládali měšťané poddanských, resp. "ostatních" 
měst, následovali klerici a vesničané. V českém národě byli jednoznačně nejvíce zastou
peni klerici, druhou největší sociální skupinou tvořili měšťané královských měst (počítá
me-li i "pravděpodobné" měšťany královských měst), hned za nimi však následovali ves-

ničané. 
Komparovat jednotlivé kategorie měšťanů těchto tří národů není zcela přesné, protože 

jsou pokaždé tyto kategorie vymezeny jinak a rovněž početní zastoupení těchto skupin 
měst se v jednotlivých zemích liší. Konstatujme tedy alespoň, že celkové zastoupení měš
ťanů všech typů měst (včetně kategorií "pravděpodobných" měšťanů těchto měst) je nej
větší v polském národě (45 %), střední pozici představuje bavorský národ (35 %) 
a nejmenší podíl měšťanstva obecně byl zaznamenán v českém univerzitním národě 
(27 %). Nejsilnější pozice měšťanstva v polském univerzitním národě je vcelku překva
pivá, ovšem musíme mít na paměti, že řada příslušníků tohoto národa pocházela z říš
ských oblastí (Durynsko, Míšeňsko, Lužice). 

Zastoupení kleriků bylo nejsilnější v českém a nejslabší v bavorském národě. Totéž je 
možné konstatovat o podílu vesničanů ve sledovaných univerzitních národech. Naopak 
šlechta byla proporčně nejvíce zastoupena v bavorském národě, naopak nejméně v náro
dě polském.23 Počty řeholníků jsou velice malé, dvanáct jich náleželo k polskému, devět 
k českému a pět k bavorskému univerzitnímu národu. 

21 Problémem se hlouběji zabýval Hans Zatschek, Studien zur Geschichte der Prager Universitlit bis 1409, 
Zeitschrift fUr Sudetendeutsche Ges.chi~hte, Prag 1939, s. 97-~OO .• Mezi z~~ě~, odku.d poch~eli členové 
saského univerzitního národa (a to mkoh v zanedbatelnem mnozstvl), se uvadí Nlzozeml, Dolm Sasko, Vest-

fálsko apod. Id'" v. d T h S b d B h 1402 
22 Jako další doklad této praxe můžeme uvést nás e UjlCI pnpa : JO annes wa e uczpac se v roce 

zapsal na vídeňskou univerzitu do rýnského národa, pak pob1v~ na práv~i?~é u~iverzit.ě V. Pr~ze, .kde ~~I 
členem bavorského univerzitního n~oda, a v roce 1411 se uvadl jako k~nsihar .?pet na v;tdensk~ um,:efZlt~, 
ovšem tentokrát za národ saský. (Mimochodem v roce 1410 vystnpoval jako svedek proti Jeronymovl Praz-
skému ve Vídni.) AJ, s. 83. ŽS,. s. 312. v v..' '. • " ., • • • • 

23 Uvedené srovnání sociálního p.uvodu .p~slus~íků jednot1~vych umver.z.ltn!ch n~odu vycha~l z.proce~tu~
ho zastoupení dané skupiny ': je.dnot~lvYsh narodech - .VI; grary s~cláll:1lho puv~du v kaPvI.tolach o ce~kem, 
bavorském a polském univer.zltnim narod~. ~raf 2 .:vYC~~Z.1 z ~octu l?Iatn~lovanych, odraZl tedy skutecnost, 
že polský univerzitní národ je zhruba o třetinu pocetnejSI nez zbyle dva narody. 
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Jistým specifikem sociální stratifikace bavorského univerzitního národa je daleko vyšší 
zastoupení neurčených. Můžeme se domnívat, že tento vyšší podíl byl způsoben častějším 
používáním příjmení v oblastech bavorského univerzitního národa. Další zvláštností zjiště
né sociální stratifikace u bavorského univerzitního národa je poměrně velké zastoupení sku
pin s ne zcela jistým sociálním určením (tzv. "pravděpodobné" skupiny). To můžeme při
počíst buď větší opatrnosti při identifikaci lokalit a určování sociálního původu, spíše však 
je to důsledek obecně složitější sociální skladby obyvatelstva Svaté říše římské.24 

Sociální původ 
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Graf 3 

Jednoznačnější výpověď o sociální úrovni jednotlivých univerzitních národů nabízí srov
nání zaplacených imatrikulačních poplatků. Při komparaci je třeba mít na paměti, že bavor
ský univerzitní národ byl oproti českému a polskému národu na právnické univerzitě nej
silněji zastoupen právě v počátečních letech existence této instituce, kdy ještě nebyla výše 
běžné imatrikulační taxy zcela ustálena. Proto jsou u bavorského národa proporčně více 
zastoupeny poloviční a ,jiné" imatrikulační taxy a naopak méně platby za scarnna nobili
um. Plnou výši imatrikulačního poplatku, tedy 14 grošů, zaplatili nejčastěji příslušníci pol
ského (52 %), dále bavorského (47 %) a nejméně často členové národa českého (44 %). 
Nejzajímavější je ale porovnání procentuálního zastoupení zcela nemajetných studentů. 
V českém národě představují tito pauperes 19 % a v polském 18 %, zatímco v bavorském 
pouze 10 %, tedy takrKa o polovinu méně. Z toho plyne jednoznačný závěr, že příslušníci 
bavorského univerzitního národa byli ve svém celku majetnější než příslušníci národa pol
ského a zejména českého.25 

24 V grafu 3 ~dpovídá pojmu "měšťan královského města" u polského a českého národa pojem "měšťan svo
?odneho ~esta" u národa bavorského. Podobně pojem "měšťan poddanského města" odpovídá pojmu "měš
tan ostatmch měst". 

25 Sr~vnání opět vychází z poměrného zastoupení plateb v jednotlivých národech. Graf 4 zachycuje absolutní 
pocet. 
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Tento závěr potvrzují i vzájemná srovnání imatrikulačních tax u jednotlivých sociál
ních skupin (nejvíce je to patrné ze srovnání skupin vesničanů).26 Pouze v případě šlech
ty se zdá podle zaplacených imatrikulačních tax, že šlechta v českém a ještě o něco více 
v polském národě byla ,,movitější" než nobilita v bavorském národě. Vyplývá to zejmé
na z plateb za scamna nobilium, kterou zaplatila v polském a českém národě vždy nad
poloviční většina urozených, zatímco v bavorském národě pouze o něco více než třetina, 
ale také z daleko většího zastoupení plných, polovičních a "jiných" výší imatrikulačního 
poplatku v bavorském národě. 

Tvrzení o menší "exkluzivitě" šlechticů z bavorského univerzitního národa je však 
velice relativní. Již bylo zdůrazněno, že výše imatrikulačních tax se ustálila teprve zhru
ba po šesti letech existence samostatné juristické univerzity v Praze. Zároveň bylo uká
záno, že na rozdíl od ostatních národů se do bavorského univerzitního národa zapsalo nej
více osob právě v sedmdesátých letech 14. století. To se týká i šlechty. Do roku 1378, kdy 
se ustálila základní imatrikulační taxa i platba za scamna nobilium, se do bavorského uni
verzitního národa přihlásilo 14 z 33 všech šlechticů, kteří zaplatili taxu, označenou z hle
diska zvyklostí po roce 1378 za poloviční, ,jinou", případně plnou (u několika z nich rov
něž není výše poplatku uvedena). V době zápisu těchto osob mohla však být tato suma 
dostačující pro získání privilegovaného postavení na univerzitě, vyjádřeného zmiňovaný
mi speciálními lavicemi. 

26 Podrobněji viz Stočes, Regionální a sociální původ, s. 92-110. Vyšší sociální úroveň členů bavorského uni
verzitnino národa se jeví v těchto srovnáních ještě výraznější, což je ovšem způsobeno eliminací početné 
skupiny sociálně neurčených příslušníků bavorského národa. 
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Označení dominus, používané v matrice, rozhodně nelze považovat za indikátor šlech
tického původu dané osoby. Toto označení bylo používáno v souvislosti s příslušníky 
všech sociálních skupin. Přesto je toto označení relativně častější u osob šlechtického 
původu. Domníváme se tedy, že označení dominus je v matrice používáno jak ve smyslu 
obecném, tak speciálním (pro šlechtice, příp. vysoké církevní hodnostáře). Čeština tyto 
dva významy postihuje slovy "pan" a "pán". 

Velký rozdíl mezi sledovanými univerzitními národy je patrný pň srovnání církevních 
hodností uvedených v matrice. Kanovníci představovali v bavorském univerzitním náro
dě více jak šedesát procent osob s církevním úřadem, zatímco v polském necelou třetinu 
a v českém méně než pětinu. V polském a českém národě převládalo zastoupení plebánů, 
kterých bylo naopak v bavorském národě pouze devatenáct procent. I porovnání dalších 
církevních úřadů jednoznačně potvrzuje, že u kleriků z bavorského univerzitního národa 
byly daleko více zastoupeny vyšší církevní úřady oproti klerikům z polského a zejména 
českého národa. Zároveň je však třeba zdůraznit, že církevní obročí uvedlo v bavorském 
národě pouze šestnáct procent všech zapsaných, u polského národa je tento podíl stejný, 
ale u českého národa některý z církevních úřadů uvedla necelá třetina zapsaných. Podíl 
držitelů církevních obročí je tedy v českém národě zhruba dvojnásobný. 

Zajímavé je také srovnání světských úřadů a povolání mezi imatrikulovanými sledova
ných národů. Do polského univerzitního národa se imatrikulovali pouze dva studenti, kte
ří uvedli svůj světský úřad - jeden byl světským úředníkem v pravém slova smyslu a dru
hý vykonával doprovod jiným urozeným studentům. V českém univerzitním národě, 
v němž je osob se světským úřadem či povoláním uvedeno oproti ostatním sledovaným 
národům nejvíce, najdeme několik notářů, iluminátora, lékaře, ale také soukromé učitele 
a sluhy. Světská povolání členů bavorského národa se týkají výlučně učitelů a sluhů, kte
ří tvoří součást doprovodu jinému vysoce po stavenému zájemci o právnické studium 
v Praze. Zdá se tedy, že pražská právnická univerzita nebyla pro světské úředníky z oblas
tí Říše pňtažlivá. Na druhou stranu deset soukromých učitelů (včetně vychovatele), 
zapsaných do bavorského univerzitního národa, je dvojnásobek oproti soukromým učite
lům zapsaným do českého národa. Můžeme na základě tohoto srovnání s velkou opatr
ností uvažovat buď o elitním postavení žáků těchto soukromých učitelů, nebo o rozšíření 
tohoto způsobu vzdělávání v oblastech bavorského univerzitního národa. Obě naznačené 
možnosti pňtom samozřejmě mohly hrát svou roli současně. 

Předchozí studium na zahraničních univerzitách je zdaleka nejčastější u členů bavor
ského univerzitního národa, následují příslušníci polského národa a jednoznačně nejmé
ně nalezneme těchto osob v českém národě. Je to samozřejmě způsobeno polohou území, 
z něhož členové jednotlivých národů pocházeli. Studenti bavorského univerzitního náro
da to měli na jiné univerzity jednoduše blíž, navíc řada nových univerzit vznikla právě na 
území tohoto národa (Vídeň, Heidelberk, Kolín nad Rýnem, případně i Erfurt), takže Pra
ha byla pro studenty bavorského národa nejvzdálenější. Naopak studenti z českého uni
verzitního národa se logicky nejprve hlásili na "domácí" univerzitu. 

Podobná je i situace u univerzitních titulů získaných před imatrikulací na pražskou juris
tickou univerzitu, takže celkově můžeme konstatovat, že předchozí univerzitní vzdělání absol
vovala zhruba čtvrtina členů bavorského univerzitního národa a jen o málo menší byl tento 
poměr u příslušníků polského národa. V českém univerzitním národě představovali imatri
kulovaní s předchozím univerzitním vzděláním pouze osmnáct procent členů tohoto národa. 

73 



Z uvedeného srovnání je evidentní, že předchozí studium na artistické fakultě rozhod
ně nebylo podmínkou imatrikulace na právnickou univerzitu. Naprostá většina imatriku
lovaných žádné takové studium neabsolvovala. Navíc i ti, co jej absolvovali, nepovažo
vali ve velké většině za nutné tuto skutečnost při zápisu do juristické matriky zmínit. 
Z bavorského univerzitního národa se ke svému titulu "přiznalo" necelých 39 procent, 
z polského 35 procent a z českého pouze necelých třicet procent graduovaných. Uvedení 
titulu bylo tedy zřejmě pouze prestižní záležitostí, ovšem jmenovitě titul bakaláře artis
tické fakulty v pražském univerzitním prostředí za prestižní patrně považován nebyl, pro
tože právě tento titul imatrikulovaní při zápisu až na výjimky neuvedli. 

JANA BOROViČKovA - MAGIDA SUKKARIovA - JIŘÍ STOČES 

Die bohmische, bayerische und polnische Universitatsnation 
der prager Juristenuniversitat 1372-1418/19 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Aufsatz fasst die bisherigen Ergebnisse einer prosopographischen Untersuchung der bohmischen, baye
rischen und polnischen Universitatsnation an der vorhussitischen Prager Juristenuniversitat zusammen. Als 
grundlegende und zentrale historische Quelle diente selbstverstiindlich die Edition der Matrikel der Prager Juri
stenuniversitat, weitere Informationen iiber die einzelnen Personen wurden daun der Literatur entnommen. Zur 
Bearbeitung und Auswertung der Daten wurde eine speziell daflir eingerichtete Datei (Paradox) verwendet. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die einheimische bohmische Universitatsnation zahlenmaBig am 
schwachsten vertreten war und dass sich zur bayerischen Universitatsnation nur geringfiigig mehr Universitiits
mitglieder bekannten (in beiden Fiillen nicht ganze 20 %). Stiirker vertreten war die polnische Universitatsna
tion (mehr als 26 %). Die zahIenmiiBig stiirkste Universitatsnation an der Prager Juristenuniversitat war die 
sachsische (35,5 %), die prosopographisch a1lerdings bislang noch nicht erfasst ist. 

Die Besucherzahl der einzelnen Nationen weist aber in den einzelnen zeitlichen Abschnitten des Bestehens 
der Prager Juristenuniversitat Unterschiede auf. Bei der Entstehung und in den ersten Jahren der Existenz der 
Juristenuniversitat war die bayerische Universitatsnation die zahlreichste, die Anzahl ihrer immatriknlierten 
AngehOrigen sank jedoch standig, so dass sie seit den 1390er Jahren bis auf eine Ausnahrne stets die zahlen
miiBig schwachste Universitatsnation stellte. Es gilt als erwiesen, dass der Hauptgrund fUr diese Erscheinung in 
der Entstehung weiterer Universitaten im Reich, vor allem in Koln und in Heidelberg zu sehen ist. Die Besu
cherzahl der iibrigen Universitiitsnationen erreichte ihren Hohepunkt im zweiten Jahrzehnt des Bestehens der 
Universitat und sank danach gleichfalls, wenngleich nicht so jiih. Seit dem Erlass des Kuttenberger Dekrets kon
nen wir aber eine ordentlich funktionierende Juristenuniversitat in Prag bereits in Frage stellen (vielleicht mit 
Ausnahrne der bohmischen Universitatsnation). 

Der am haufigsten genannte Herkunftsort der Immatrikulierten war in der bohmischen Universitiitsnation 
selbstverstiindlich Prag, die meisten ihrer Angehiirigen kamen aus Bohmen oder Mahren. In der polnischen Uni
versitiitsnation stammten die meisten Universitatsbesucher aus Schlesien (hier vor allem aus Breslau und Lieg
nitz), und iiberraschend ist das relativ deutliche Vorkommen von Thiiringen, MeiBen und der Lausitz. Der ter
ritoriale Kem der bayerischen Universitatsnation lag bis zur Entstehung der Kolner Universitat am mittleren und 
unteren Lauf des Rheins und verlagerte sich spater nach Bayem und Franken. Es hat sich gezeigt, dass weniger 
die Entfemung von der Universitatsstadt als vielmehr die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des Lan
des entscheidenden Einfluss auf die Besucherzahl der Universitat hatte. Die geographischen Grenzen der Natio
nen waren offensichtlich statutarisch nicht festgelegt, oder aber es wurden derartige Festlegungen nicht allzu 
sehr respektiert. 

Die soziale Schichtung der bayerischen und polnischen Universitatsnation iilmelte sich in den Grundziigen. 
In beiden Nationen iiberwogen Biirger untertiiniger Stiidten bzw. der "iibrigen" Stadte, gefolgt von Geistlichen 
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und Dorfbewohnem. In der bohmischen Universitatsnation bildeten die Geistlichen eindeutig die Mehrheit, die 
zweitstiirkste soziale Gruppierung stellten die Biirger koniglicher Stadte (wenn wir hierher auch "wahrschein
liche" Biirger koniglicher Stadte ziihlen), sogleich gefolgt von Dorfbewohneru. Der Adel war proportional am 
stiirksten in der bayerischen Universitatsnation vertreten, am wenigsten hingegen in der polnischen. 

Eine eindeutigere Aussage iiber das soziale Niveau der einzelnen Universitatsnationen bietet ein Vergleich 
der entrichteten Immatrikulationsgebiihren. Die volle Hohe der Immatrikulationsgebiihr, also 14 Groschen, 
bezahlten am haufigsten die Angehiirigen der polnischen Universitatsnation, feruer die der bayerischen und am 
seltensten die Angehorigen der biihmischen Universitatsnation. Am interessantesten allerdings ist ein Vergleich, 
wie viele vollig unvermogende Studenten jeweils prozentuell vertreten sind. In der bohmischen Universitatsna
!ion stellen die pauperes 19 % und in der polnischen 18 % dar, in derbayerischen hingegen lediglich 10 %, also 
fast um die Halfte weniger. Daraus kann man eindeutig den Schluss ziehen, dass die Angehiirigen der bayeri
schen Universitiitsnation insgesamt vermogender waren als die Angehorigen der polnischen und besonders die 
der bohmischen Universitatsnation. Dies wird auch durch einen Vergleich der Immatrikulationsgebiihren bei 
den einzelnen sozialen Gruppierungen bestatigt (am deutlichsten ergibt sich dies aus einem Vergleich mit der 
Gruppe der Dorfbewohner). 

Ein zuvor erfolgtes Studium an ausliindischen Universitiiten konnte am hiiufigsten bei Angehiirigen der baye
rischen Universitatsnation nachgewiesen werden, gefolgt von den AngehOrigen der polnischen Universitiitsna
!ion, und am seltensten finden wir diesbeziigliche Personen in der bohmischen Universitatsnation. Áhnliches 
liisst sich auch bei Universitiitstiteln feststellen, die vor der Immatrikulation an der Prager Juristenuniversitiit 
erworben worden waren. Aus einem diesbeziiglichen Vergleich geht hervor, dass ein vorangegangenes Studium 
an der Artistenfakultat keine Bedingung fUr eine Immatrikulation an der Prager Juristenuniversitiit war. Die 
Angabe eines Titels war also offenbar nur eine Sache des Prestiges, allerdings gilt dies im Prager Universitats
milieu nicht fUr den Bakkalaureus-Titel der Artistenfakultat, denn dieser wurde - von Ausnahrnen einmal abge
sehen - bei der Immatrikulation an der Prager Juristenuniversitiit in der Regel nicht angegeben. 

© Deutsche Obersetzung Wolf B. Oerter 
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ACTA UNIVERSITATIS CAROLlNAE - HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLlNAE PRAGENSIS 
t993-1994 Tomus XXXIII.-XXXIY. Fasc. 1-2 Pag.77-96 

SOCIÁLNí STRUKTURA A REGIONÁLNí PŮVOD UČiTELŮ 
PARTIKULÁRNíCH ŠKOL V KRAJI HRADECKÉM 
A CHRUDIMSKÉM 1550-16221 

BOŘEK NEŠKUDLA 

Partikulární školy v Čechách před rokem 1622 

Univerzity a města, dvě instituce, které se formovaly v období středověku, ale zároveň 
svým svobodomyslným charakterem překročily meze své doby a vytvořily živnou půdu pro 
nastupující humanismus. Univerzity byly místem, kde se setkávali největší vzdělanci své 
doby a vrcholem jejich intelektuálního úsilí byla disputace de quolibet, "turnaj síly rytířů 
vzdělanosti",2 který provokoval k překonáváni dosavadních horizontů. Města si postupně 
získávala nezávislost a narušovala zaběhnutý feudální systém. Obě tyto instituce žily ve vzá
jemné symbióze. Město dodávalo univerzitě potřebné zázemí, univerzita tuto službu spláce
la výchovou vzdělané elity, která právě v městském prostředí nacházela své uplatnění. 

Městské, nebo též partikulární školy,3 v Čechách rozšíňly vzájemné soužití univerzity 
na města mimo sídelní město univerzity, v našem případě mimo Prahu. Sepětí českých 
kališnických měst s pražskou univerzitou zprostředkovaly partikulární školy tím, že na 
nich vyučovali absolventi univerzity, kteří podléhali univerzitní jurisdikci a později jako 
měšťané udržovali kontakt s univerzitou a dbali o rozvoj místní školy. 

V Čechách se v průběhu 16. století vytvoňla síť partikulárních škol, která svou husto
tou a dynamickým životem nemá v dobovém středoevropském kontextu obdoby. Parti
kulární škola v předbělohorských Čechách se stala organickou součástí městské komuni
ty a byla základem kulturní a společenské úrovně českých měst a zároveň vytvořila 
pojítko mezi městy a pražskou univerzitou. Vzdělání se stalo devizou městských elit 
a podnítilo rozsáhlou literární činnost, která vynesla předbělohorskému období poněkud 
nadnesené označení "Zlatý věk českého písemnictví". 

Rozvoj městských škol nastal se vznikem středověkých měst. S vývojem městské sprá
vy postupně rostla poptávka po osobách znalých čtení a psaní, s nástupem peněžní smě
ny byla nutná zběhlost v počtech. Postupně se začala uvolňovat vazba škol na svého 
dosud monopolního zřizovatele, na církev. 

1 Článek je vypracován na základě diplomové práce "Učitelé partikulárních škol v kraji Hradeckém a Chru
dimském v předbělohorském období", která vznikala v semináři PhDr. Michala Svatoše "Prosopografie 
pražské univerzity ve 14.-20. století: kolektivní biografie studentů, absolventů a členů pražské univerzity". 
Doplňkem diplomové práce jsou přehledné seznamy učitelů partikulárních škol v Hradeckém a Chrudim
ském kraji doplněné o stručné profesní životopisy. 

2 Citát z Rdi M. Jeronýma Pražského k chvále svobodných umění. František Šmahel, Mistr Jeroným Praž
ský. Život revolučního intelektuála. Praha 1966, s. 199. 

3 Termín "partikulární škola", tj. sehala particularis, vyjadřuje míru poskytovaného vzdělání. Partikulární 
škola předávala jen část (pars) ze sumy vědomostí, které poskytovalo studium generale, tedy uníverzita. 
Dějiny Univerzity Karlovy I, Praha 1995, s. 219. 
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Zřízením pražské univerzity začalo české nižší školství nabývat na významu. Univer
zitní statuta dala rektorovi právo brát do přísahy správce a žáky městských škol Českého 
království a vykonávat nad nimi dohled. Předpokladem k naplnění tohoto článku však 
byla vazba rektora či učitele nižší školy na alma mater. Na městských školách předhusit
ského období však nalézáme absolventy univerzity jen zřídka. Přesto už tehdy byli nej
početnější skupinou příslušníků univerzity v městském prostředí4 a tento trend pokračo
val i v období po husitství. 

Po nástupu humanismu na tuto zakladatelskou etapu navázalo v 16. století období 
postupného zahušťování školské sítě, které vyvrcholilo v jeho druhé polovině. Tento pro
ces je korunován precizním systémem rektora Martina Bacháčka z Nauměřic na přelomu 
16. a 17. století. Po Bílé hoře a odevzdání Karolina do rukou jesuitů se systém českého 
utrakvistického školství zhroutil, ačkoli ojedinělé dozvuky se vyskytují ještě v průběhu 
dvacátých let 17. století.5 

Vztah pražské univerzity a partikulárních škol v době předbělohorské6 

Většina českých měst vzhledem ke svému utrakvistickému vyznání se jako k ideové
mu centru a správci městského školství hlásila k pražské univerzitě. Ta se kvůli svému 
konfesijnímu zaměření a ztrátě tří vyšších fakult dostala do mezinárodní izolace a užší 
vztah k městským školám jí alespoň částečně nahrazoval nedostatek studentů způsobený 
nízkým zájmem ze zahraničnÍ. Studenti partikulárních škol kompenzovali pražské akade
mii poměrně nízkou návštěvnost vlastní univerzity.? 

4 Dějiny UK I, s. 84. 
5 V Hradci Králové se připomíná poslední kališnický školní správce, mistr Jan Vilém Růžovský z Růžova 

k roku 1625, J. J. N. Solař, Dějepis Hradce Králové nad Labem, Hradec Králové 1870, s. 555. 
6 Jediná práce týkající se komplexně PJoblematik:y českého partikulárního školství pochází z pera Zikmunda 

Wintra. Obsáhlý a dnes již klasický Zivot a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. stole
tí, Praha 1901, je dodnes jedinou a téměř bezednou studnicí informací o jednotlivých školách, o dobové výu
ce i o postavení osob spojených se školstvím ve společnosti. Díky pracím Jiřího Peška (Univerzitní správa 
městských latinských škol v Cechách a na Moravě na přelomu 16. a 17. století, AUC-HUCP XXX/2, 1990, 
s. 41-50; týž, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620. Všední dny kultur
ního života. Praha 1993) máme zmapovanou síť partikulárních škol v Čechách a nastíněný poměrně kom
plikovaný vztah pražské univerzity a jejích akademických údů na českém venkově. Dosavadní poznání je 
stručně shrnuto ve studii Jiří Pešek, Pražská universita a městské latinské školy. In: Dějiny UK 1., 
s. 219-226. J. Pešek také zmapoval obdivuhodně efek'tivní systém řízení rektora Martina Bacháčka z Nau
měřic (Jiří Pešek, M. Martin Bacháček z Nauměřic, rektor university pražské. AUC-HUCP XXVI/I, 1979, 
s. 73-94). Situaci regionálního školství nám přiblížil František Palacký, který se na základě vlastní sondy do 
městských kuih Litoměřic, Loun a žatce pokusil zjistit úroveň vzdělanosti městského obyvatelstva 
v Čechách doby předbělohorské (František Palacký, Města severozápadních Čech a studium na universitách 
v 16. století, Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada dějepisná, 1968, s. 27-63.). Chtěl také 
rekonstruovat systém výuky a formulovat cíle vzdělání na partikulárních školách v době vzrůstajících náro
ků na gramotnost širších vrstev obyvatelstva (František Palacký, Obyvatelstvo českých měst a školní vzdě
lání v 16. a na začátku 17. století. ČsČH XVIII, 1970, s. 345-370). Akademickou peregrinací se zabývali 
Jiří Pešek - Michal Svatoš, Sociální důsledky akademické peregrinace v českých zemích druhé poloviny 
16. století. In: Pocta Josefu Petráňovi, Praha 1991, s. 231-243 a Jiří Pešek - David Šaman Studenti z čech 
na zahraničních universitách v předbělohorském čtvrtstoletí. Ústecký sborník historický 1983, s. 173-218. 
Moravské partikulární školy zpracovala Jiřina Holinková, Městská škola na Moravě v předbělohorském 
období, Acta Universitatis Palackianae 45, Historica XII, Olomouc 1967. 
František Šmahel- Miroslav Truc, Studie k dějinám Univerzity Karlovy v letech 1433-1622, AUC-HUCP 
IV /2, 1963, s. 17, konstatovali, že pokles návštěvnosti pražské univerzity mezi lety 1433-1622 byl markantní 
vzhledem k období předhusitskému (4092 bakalářů a 894 mistrů pro období 1367-1418 proti 2214 bakalá
řům a 356 mistrům pro období 1433-1622). Slabá frekvence řadila pražskou univerzitu vzhledem k jiným 
vysokým učením na území římskoněmecké říše do "skupiny s malým počtem posluchačů a jen v některých 
časových úsecích se blížila univerzitám středního významu". 
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Kontakt žáků partikulárních škol s univerzitou prostředkovaly tzv. beánie.8 Oblast 
vlivu pražské univerzity na městské školy se víceméně shodovala s oblastí původu stu
dentů na akademii. V Čechách máme podchyceny hlavní spádové oblasti, a to středo
východní (Kutná Hora, Český Brod, Kolín, Čáslav), jihozápadní (Písek, Vodňany, 
Tábor, Domažlice, Sušice, Klatovy), na severozápad od Prahy (Žatec, Louny, Litomě
řice, Slaný) a konečně východočeskou, na kterou je zaměřena tato práce; jejími vůdčí
mi centry byly Hradec Králové a Chrudim. Pevným bodem byla především sama Pra
ha, která poskytovala nižší vzdělání na 17 partikulárních školách. Celkový počet škol, 
které kdy byly pod správou rektora pražské univerzity, dosáhl do začátku 17. století 
zhruba 125.9 

Vliv univerzity na partikulární školy se prosazoval školským působením učitelů z řad 
studentů univerzity, připravujících se na bakalářské zkoušky, ale častěji samozřejmě 
pedagogickou činností již graduovaných absolventů. Aby bylo co nejspravedlivěji rozdě
leno působení učitelů, neboť mezi partikulárními školami existovaly "hladové štace" 
i velmi vyhledávaná místa, a aby byla všude zajištěna jednotnost výuky, využíval rektor 
univerzity při obsazování učitelských míst systému tzv. rotace. Princip učitelské rotace 
spočíval v přechodu učitele zpravidla po jedno- až čtyřsemestrálním působení v jednom 
místě na jinou partikulární školu. JO Rektor ovšem každou změnu v obsazení školy posu
zoval případ od případu, přičemž úzce spolupracoval s městskými radami (zvláště, byli-li 
v jejich středu absolventi Karolina) a snažil se, pokud možno, respektovat jejich přání. 
Nevýhoda systému spočívala v častých sporech při jednáních o obsazování,l1 protože 
docházelo ke střetu zájmů univerzity (přidělovat místa co nejspravedlivěji), města (udržet 
dobrého učitele, nebo se naopak zbavit špatného) i samotného učitele (zůstat na dobře 
placeném místě, nebo si naopak jinde polepšit); svou roli sehrály i osobní kontakty. 
Negativně se rotace odrazila i na kvalitě výuky, protože prakticky vylučovala možnost 
vtisknout konkrétní škole osobitou tvář díky dlouhodobému blahodárnému působení jed
noho významného učitele. Rektor Martin Bacháček z Nauměřic12 (v úřadě 1599-1600 
a 1603-1612) vytvořil propracovaný systém rotace. 

g Na slavnost beánií konanou dvakrát do roka rektoři partikulárních škol, kteří zpravidla sami byli absolven
ty či studenty pražské akademie, přiváděli své žáky, zpravidla z vyšších tříd, a)Jy.se imatriku!ovali, a !ím se 
stali členy akademické obce. O beániích K. Beránek (ed.), Manuál rektora se Jmeny studentu zapsanych ve 
ztracené matrice Univerzity Karlovy v Praze v létech 1560-1582, Praha 1981. 

9 Dějiny UK I, s. 222. . 
10 Termíny pro nástup byly dva: podzimní na sv. Havla (16. října) a jarní na sv. Jiří (24. dubna). Pešek, Um-

verzitní správa, s. 52. . . v _ • 

II Dobře doložený je případ Laurentia Sarcandra, který byl roku 1597 coby chrudImsky skolm spravce oslo
ven kutnohorskými konšely, aby spravoval jejich školu, která se měla zároveň řídit novým školním řádem. 
Univerzitní rektor Trojan Nigellus z Oskořiny nechtěl schválit nový řád ani konftrmovat Sarc:.ndra?o ~ut: 
né Hory. Kromě toho chrudimští nechtěli dát svolení Sarcandrov! k odchodu: SP?r se řest! c~ly zynm 
semestr 1597/98 a výsledkem bylo stvrzení Sarcandra v Kutne Hore a povolem k vyuce dle noveho radu. 
Y. J. Nováček, Listář k dějinám školství kutnohorského (1520-1623). Praha 1894, s. 58-59. 

12 Většina rektorů univerzity v období vymezeném touto prací (1550-1622) prošla před v!astní ak;::demicko~ 
dráhou jednou nebo více partikulárními školami. Počínaje rokem 1559, kdy nastoupIl ~atyas E'vorskj 
z Hrádku, do roku 1612, kdy v rámci reformních snah univerzity začala éra urozených rektoru, s~ v cele um
verzity vystřídalo devět rektorů se zkušenostmi z partikulárních škol (desátým byl Mikuláš Tr!?t!us v let.~h 
1621-22). Sám Bacháček absolvoval kariéru učitele partikulárních škol. Školskou službu zaháJt! po studllCh 
v Lipsku a v Altdorfu jako kustos žatecké školy, poté tamtéž jako konrektor a před dosažením bakalaureátu 
řídil školu pardubickou a svatohavelskou na Starém Městě pražském. Kromě Bacháčka máme budoucího 
rektora na školách námi sledované oblasti jen v Hradci Králové: Trojan Nigellus z Oskořiny (rektor 1591-9~ 
a 1597-99) na škole v Hradci Králové (1572-74), Adam Za1užanský ze Za1užan (rektor 1593-94) v HradCI 
Králové (1584-85) a Jan Campanus Vodňanský (rektor 1612 a 1621) v Hradci Králové (1594-98). 
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Učitelé partikulárních škol 

Základní pedagogický personál partikulární školy sestával ze dvou až tří osob. Sou
hrnné dobové označení pro personál školy všech stupňů bylo officiálové. Představený byl 
správce školy čili rektor (rector scholae, magister, někdy též ludimagister;13 či gymnasi
archaI4). Rektor školy ručil městu (a samozřejmě univerzitnímu rektorovi) za úroveň 
výuky, za výchovu svěřenců a za stav školní budovy. Byl přímým nadřízeným ostatních 
oficiálů; rozděloval úkoly, připravoval plán výuky, urovnával vzájemné spory.15 Výše 
uvedené základní povinnosti rektorského řemesla zpestřovaly další úkoly, jejichž náplň 
se lišila od města k městu. Některé vyplývaly z dřívějšího církevního charakteru školské 
službyl6 a přikazovaly učitelům pomáhat při církevních obřadech. Menší města vy1,lžíva
la svého vrchnostenského postavení vůči škole tím, že učitel sloužil zároveň jako měst
ský písař. Tyto vedlejší aktivity učitelů, popř. žáků, byly ovšem honorovány a jejich 
vyplácení bylo často předmětem rozepří. 

Jen výjimečně se škola musela spokojit s činností rektora samotného. I? Nižší stupeň 
školního personálu obsazoval collega či conrector. Tato funkce je u škol s početněj
ším personálem, a konrektor je tak druhým rektorem nebo prvním kollegou. Ten vy
učoval v nižších třídách. 18 Tým školy ve větších městech doplňoval cantor, který 
míval pomocníka sukcentora. Jak napovídá etymologie názvu funkce, měli za úkol 
především výuku hudby, ale bývala jim svěřována i výuka v nejnižší třídě (za předpo
kladu, že uměli číst a psát). Nejnižší stupeň ve škole zaujímali pomocníci, pocházejí
cí nejčastěji z řad starších žáků. 19 Významnější školy (některé pražské, škola u Vyso
kého kostela v Kutné Hoře, v Hradci Králové nebo v Žatci) měly až šestičlenný 
pedagogický sbor. Rektor a kollega, resp. konrektor podléhali univerzitě, kantor a dal
ší pomocníci podléhali pouze rektorovi školy, ale nepodléhali automaticky univerzit
nímu rektorovi. 

Sociální uplatnění školské inteligence 

Povolání učitele partikulární školy rozhodně nebylo vrcholem kariéry absolventa uni
verzity.2D Jak ukázaly studie o uplatnění graduovaných studentů pražské akademie,21 

13 Winter, Život a učení, s. 144. 
14 V Kutné Hoře. Winter, Život a učení, s. 144. 
15 Poněkud neobvyklý případ je v Kutné Hoře, kde od roku 1595 byl jediný rektor nadřízený oběma městským 

školám, tj. škole u sv. Barbory i škole u Vysokého kostela. Nováček, Listář, s. 59. 
16 Učitel byl většinou strávníkem na faře, a to nejméně jednou týdně a nezřídka s celým personálem nebo 

dokonce se žactvem. 
17 Rektora samotného nalézáme ve školách menšího významu, na malém městě či na vsi. 
18 Často právě kollega byl čekatel na univerzitní gradus nebo tento post zastával starší žák školy. . 
19 Winter, Život a učení, s. 154 uvádí alespoň část z pestré škály označení školních pomocníků: kustoš (po

máhal hlídat), astant, lokát, locus (spravoval "díl", tj. část třídy ve škole), auditor (vyslýchal, tj. zkoušel), 
praeceptor, kumpán, kaleš (tj. topič), notista, pomocník. 

20 Na učitele partikulárních škol se vztahoval celibát stejně jako na profesory univerzity. Celibát byl zrušen uni
verzitou až roku 1609. 

21 František Šmahel, Regionální původ, profesionální uplatnění a sociální mobilita graduovaných studentů 
pražské univerzity v letech 1433-1622, Zprávy AUK 4,1982, s. 3-52. Petr Svobodný, Sociální a regionální 
struktnra literárně činných absolventů pražské univerzity (1500-1620), AUC-HUCP XXVIII, s. 7-36. 
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pedagogická dráha téměř automaticky navazovala na univerzitní studium.22 Typické 
životní dráze se mohli vyhnout jedině ti, kteří byli materiálně zajištěni (živností, dědic
tvím apod.). Rotační systém často nutil učitele stěhovat se z jednoho konce země na dru
hý, dokud se akademik neusadil na jednom místě a nezačal budovat svou životní karié
ru. Měl možnost zakoupit se ve městě nebo získat městské právo sňatkem, který mu 
zpravidla přinesl i hmotný prospěch v podobě manželčina věna. Univerzitní absolventi 
jako vzdělaní lidé se pak uplatnili ve službách městských či státních. Pokud je nelákala 
světská kariéra, přijímali kněžské svěcení a ujímali se duchovní správy. Poslední 
významnou skupinu bývalých učitelů tvoří osoby, které se věnovaly akademické dráze 
na univerzitě. 

Hustá a do dynatnického systému propracovaná síť partikulárních škol však sloužila 
především svým chlebodárcům - městům. Městské rady podporovaly své školy stálými 
platy učitelům, dietatni žákům apod. To nepochybně svědčí o zájmu, který měšťané věno
vali základnímu vzdělání.23 Škola jako sociální instituce byla snadno dostupná i pro chu
dé, jak o tom svědčí na evropské poměry nebývalé množství škol v Čechách i na Mora
vě. Asi nejvýznamnějším motivem byla potřeba gramotných osob pro městskou správu, 
ale úloha partikulárních škol měla samozřejmě širší dosah. Vedle přípravy na akademic
ké studium, které neurozeným osobám otevíralo cestu vzhůru na společenském žebříčku, 
se setkáváme u nejširších vrstev obyvatel se snahou obsáhnout základy čtení a psaní nut
né stále častěji v každodenním životě, který byl stále více spjat s narůstající písemnou 
agendou (jednání s úřady apod.). 

Nižší školy však měly ještě jedno nezanedbatelné poslání kromě výchovy inteligen
ce a přípravy pro praktické povolání. "Škola je ovšem i místo, kde se mládež sezna
movala s principy křesťanské věrouky a skrze ni s normami života městské křesťanské 
komunity."24 Už pouhé docházení do školy, to znamená pobyt v kolektivu vrstevníků, 
přinášelo dospívající mládeži významnou společenskou zkušenost, která vychovávala 
k samostatnosti a pomáhala ke snazšímu navazování osobních kontaktů. Nejlepší příle
žitost k získání takové zkušenosti se naskytla, pokud žáček opustil rodiště a své blízké 
a vydal se za vzděláním na školu v jiném městě; podnětem mu mohla být vidina dosa
žení kvalitnějšího vzdělání na lepší škole, časté jsou i odchody žáků se svými učiteli, 
kteří se stěhovali jinam.25 

22 Podle P. Svobodného, Sociální a regionální struktura, s. 18, do školství odešly 3/4 sledovaných osob v obdo
bí 1500---1620. 

23 Přestože se v předbělohorské době nenašel v městské správě prostor pro vedení zvláštních knih, které by 
evidovaly záležitosti školy a vzdělání, věnovala městská rada škole mimořádnou pozornost. Členy měst
ských rad byli totiž inspectores scholae (školní inspektoři), kteří sami bývali učiteli a členy akademické uni
verzitní obce. Funkci školního inspektora vykonával v některých městech (Kutná Hora, Most) císařs~ rych
tář, tedy de facto státní úředník. Ukolem školních inspektorů byl dohled nad školní výnkou, nad majetkem 
a financemi školy a prostředkování styku města s univerzitou. Mezi povinnostmi jaroměřských školních 
inspektorů se uvádí správa knihovny (Antonín Knapp, Paměti královského věuného města Jaroměře nad 
Labem. Polička 1887). 

24 Pešek, Měšťanská vzdělanost, s. 39-40. 
25 Peregrinace na nejnižŠÍ školské úrovni nebývala nijak výjimečná. Podle výzkumů Palackého zhruba 3/4 stu

dentů navštívily vedle školy ve svém rodišti ještě další dvě až čtyři školy. (Palacký, Obyvatelstvo, s. 361.) 
Návštěvy dalších škol, kromě ,,rodné", se neomezovaly jen na prostor vlastních Čech, ale směřovaly i za hra
nice, pravděpodobně s cílem zdokonalit se v cizím jazyce, nejčastěji v němčině. Největší zájem bylo školy 
v konfesijně spřízněných oblastech, tedy v Sasku, v Lužici a ve Slezsku. Naopak na českých školách se set
káváme se studenty z Horních Uher, Polska, Slezska i z německých zemí. 
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Rozbor sociálního a regionálního původu učitelů partikulárních škol 
v kraji hradeckém a chrudimském 26 

Metodickým východiskem pro tuto práci byly studie z pera Františka Šmahela Regio
nální původ, profesionální uplatnění a sociální mobilita graduovaných studentů pražské 
univerzity v letech 1433-1622 a Petra Svobodného Sociální a regionální struktura literár
ně činných absolventů pražské univerzity (1500-1620). Obě práce spojuje výběr osob, kte
rý se zakládá na excerpci Rukověti humanistického básnictví a zahrnuje pouze osoby, které 
byly literárně činné, přesněji řečeno osoby, jejichž literární činnost se dochovala nebo o ní 
alespoň máme zprávy. Jak ukázaly obě studie, tři čtvrtiny literárně činných humanistů 
v letech 1433-1622 bylo nějaký čas zaměstnáno jako učitelé partikulárních škol. 

Proti pracím Šmahela a Svobodného, kteří zpracovávali kompletní soubor akademicky 
vzdělaných osob, je výběr zaměřen pouze na osoby, které působily na partikulárních ško
lách jako učitelé. Biografické údaje jsem získal excerpcí vydaných pramenů, především 
Rukověti humanistického básnictví 27 a edicí K. Beránka.28 Tyto údaje jsem doplnil 
excerpcí regionální literatury, která rozšířila údaje z Rukověti humanistického básnictví 
zhruba o jednu čtvrtinu. Výsledkem bylo celkem 373 zjištěných učitelů partikulárních 
škol pro dané období ve vymezené oblasti.29 

Výchozí soubor této práce tvoří 373 osob a jejich biografické údaje.3o Excerpce Ruko
věti humanistického básnictví přinesla celkem 227 literárně činných učitelů působících 
v kraji hradeckém a chrudimském. Po doplnění údajů z regionální literatury dosáhl počet 
zjištěných učitelů partikulárních škol v hradeckém a chrudimském kraji pro období 
1550-1622 počtu 373 osob. Tato skupina se stala podkladem pro sestavení kolektivního 
životopisu31 školních oficiálů kraje hradeckého a chrudimského pro léta 1550-1622.32 

26 Regionální vymezení práce je dáno historickým krajem hradeckým a chrudimským podle správního dělení 
z roku 1654 s výjimkou výběžku města Poděbrad, které sice patřily k hradeckému kraji, ale jejich vztah 
k ostatním městům tohoto regionu je poměrně malý, protože Poděbrady svou polohou patří spíše do oblasti 
středního Polabí s vazbami na města Nymburk, Kolín nebo Český Brod. Oblast kraje hradeckého a chru
dimského patříla k významným spádovým oblastem utrakvistické pražské univerzity. Příznačným rysem této 
oblasti byla značná konfesijní homogennost, která byla po roce 1548, kdy byl obnoven svatojakubský man
dát, prohloubena násilným omezením činnosti jednoty bratrské. 

27 Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě od konce 15. do začátku 17. století 1-5, Praha 
1966-1982 (dále citováno RHB). 

28 K. Beránek (ed.), Bakaláři a mistři promovaní na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v létech 
1586-1620, Praha 1988; týž (ed.), Manuál rektora se jmény studentů zapsaných ve ztracené matrice Uní
verzity Karlovy v Praze v létech 1560-1582, I-II. Praha 1981. 

29 Vzhledem k tomu, že humanistické období hledalo své vzory v antice, setkáváme se u řady osob s dvojí 
formou příjmení. Jednak s příjmením v mateřském jazyce, nejčastěji samozřejmě v češtině, a dále s latini
zovanou, případně grecizovanou, formou příjmení, která je příznakem rodného jazyka vzdělanců - latiny. 
Při výběru jedné z forem jsem se řídil příjmením, pod kterým je osoba zařazena v Rukověti humanistické
ho básnictví; tam je tendence používat formu latinizovanou, která odpovídá latinsky psané poezii. U osob, 
které nejsou zahrnuty do Rukověti humanistického básnictví, je vzhledem k malému okruhu pramenů, 
v nichž se snimi setkáváme, jen málo případů různého příjmení. V případě, že tomu tak je, přikláněl jsem 
se k latinizované formě. 

30 Z osobních dat, která byla podstatná pro zpracování kolektivních životopisů, byly nejvýznamnější údaje místo
pisného rázu: místo narození, údaje o studiu na partikulární škole či na uníverzitě, místo dalšího uplatnění. 

31 Pro hlubší a kvalitnější zpracování dat jsem využil zkušeností J. Borovičkové s databázovým programem 
PARADOX, který využila ve své diplomové práci. Počítačové zpracování se ukázalo jako vhodné pro vytě: 
žení údajů o místu původu, studia a pozdějšího uplatnění sledovaných osob (Jana Borovičková, Regionálru 
a sociální původ studentů polského univerzitního národa na pražské právnické fakultě v letech 1372 až 1419, 
dipl. práce FF UK 1997). 

32 Časové vymezení práce na jedné straně rokem 1550 se opírá o dobovou situaci českých měst, která byla váž
ně postižena v důsledku jejich účasti na stavovském povstání roku 1547. Považujme však rok 1550 za začátek 
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Tabulka 1 

Místa původu a počty rodáků podle historických zemí 

Historická země Počet lokalit % Počet rodáků % 

Čechy 101 79,5 237 89,4 

Morava 14 11,0 16 6,1 

Horní Uhry (Slovensko) 8 6,3 8 3,0 

Slezsko 3 2,4 3 1,1 

Braniborsko 1 0,8 1 0,4 

Rodiště je zjištěno u 265 osob (71,0 %) ze sledovaných 373 osob, tedy u více jak dvou 
třetin. Zjištěno bylo celkem 127 různých lokalit. 

Z hlediska sociálního původu osob jednoznačně převažuje městský živel. Z městského 
prostředí pocházelo 245 osob, z toho z královských měst 148, z poddanských 97. Ves
nický původ je znám pouze u 20 případů. Drtivá většina - 92,4 % osob - tedy pocházela 
z prostředí městského. Šlechtického původu nebyl žádný z učitelů partikulárních škol ve 
východních Čechách.33 

Tabulka 2 

Sociální původ učitelů partikulárních škol 

Královská města 

Poddanská města 

Města celkem 

Vesničané 

Celkem 

Sociální původ učitelů partikulárních škol 

Poddanská 
města 36,6 % 

Vesničané 7,6 % 

Počet osob 

148 

97 

245 

20 

265 

% 

55,8 

36,6 

92,4 

7,6 

100 

Královská 
města 55,8 % 

nové éry východočeského partikulárního školství, protože toho roku zahájila činnost obnovená škola v Chru
dimi, která se stala vedle školy královéhradecké jednou ze dvou bašt zdejšího partikulárního školství. Druhý 
mezník, rok 1622, jsem zvolíl s ohledem na ukončení činnosti Karolina, které bylo patronem českých parti
kulárních škol. Přesto je možné v několika případech doložit pokračování utrakvistické výuky i po Bílé hoře. 

33 Pokud se po univerzitních studiích mladí šlechtici neujímali správy svého majetku, nacházeli uplatnění ve 
státní správě. 
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Markantní převaha osob původem z města pro východočeský region odpovídá propor
cionálně výsledkům, ke kterým dospěl F. Šmahel v celozemském měřítku.34 Tato čísla 
ukazují na postavení univerzity a tedy i partikulárních škol jako instituce sloužící přede
vším potřebám města.35 

Pokud neznáme rodiště přímo z pramene, může nám při určování mista původu lidí 
humanistické doby pomoci toponomické přízvisko dotyčné osoby (např. Jan Campanus 
Vodňanský). Pokud nemáme jiné zprávy o nositeli jména, předpokládá se, že takové pří
zvisko ukazuje na rodiště. Zde se však můžeme dopustit nepřesnosti, protože přízvisko 
v některých případech indikuje misto, kde jeho nositel získal vzdělání.36 

Rozložení nejčetnějších rodišť na první pohled ukazuje na velkou regionální mobilitu 
učitelů partikulárních škol. Z regionu, který je v této práci podrobně zkoumán, pochází 
56 osob, tedy přibližně pětina (21,1 %) z počtu osob, u nichž je bezpečně zjištěno rodiště. 

Tabulka 3 

Počet rodáků podle jednotlivých měst 

Město Počet rodáků 

Praha37 
16 

Čáslav 15 
Havlíčkův Brod, Kutná Hora po 10 
Vodňany 9 

Klatovy 8 
Domažlice 7 

Hradec Králové, Polička po 6 

Jaroměř, Litoměřice, Písek po 5 
Dvůr Králové, Poděbrady, Prachatice, Vysoké Mýto po4 
Heřmanův Městec, Kolín, Slaný, Solnice, Žatec, Žďár nad Sázavou po 3 
Benešov, Bohdaneč, Brandýs nad Labem, Brtnice, Česká Třebová, Český Brod, 
Horažďovice, Chlumec nad Cidlinou, Chrudim, Lanškroun, Lipnik, Litomyšl, 
Louny, Mělník, Nymburk, Přelouč, Sedlčany, Skuteč, Strakonice, Sušice, Turnov po 2 
dalších 108 lokalies po 1 

Na prvním mistě vyniká Praha, která má mezi východočeskými učiteli 16 zástupců. 
Praha se svými 17 partikulárními školami nabízela širokou možnost uplatnění v učitel
ských, tak i v dalších kariérách, a přesto byla nejbohatším dodavatelem i v našem regio
nu. Příčinou je pravděpodobně rotační systém, který zaměstnával řadu původem mimo
pražských studentů v hlavním městě a zároveň přiváděl Pražany do různých koutů země. 

34 Šmahelovou výchozí skupinou byli graduovaní studenti na Univerzitě Karlově v letech 1433-1622. Králov
ská města 63 %; poddanská města 27 %; vesnice 9 %. Města celkem dosahují 91 %. Počet graduovaných 
studentů z vesnice roste od konce 16. století. Šmahel, Regionální původ, s. 11. 

35 Šmahel, Regionální původ, s. 12. Svobodný, Sociální a regionální původ, s. 26. 
36 Například Adam Tesák Česlwbrodský se narodil v Říčanech a přízvisko zvolil podle první školy, kterou jako 

chlapec navštěvoval, tedy podle školy v Českém Brodě. RHB 5, s. 342. 
37 Zahrnuje Staré Město pražské, Nové Město pražské a Menší Město pražské. Prameny ve většině případů nedo

volují bližší určení původu. Máme přesné údaje pouze u čtyř osob (tú z Nového Města a jedna ze Starého Města). 
38 Z kraje hradeckého a chrudimského Dobruška, Hořice, Chrast, Jičín, Nové Město nad Metují, Pardubice, 

Svinčany, Trutnov, Ústí nad Orlicí. 
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Ani jedno město z oblasti vymezené v této práci se neobjevuje v nejvyšších patrech 
tabulky. Nejvíce osob pocházelo v daném souboru z Hradce Králové, což je při jeho 
významu a velikosti pochopitelné. Poněkud překvapivá je Polička na úrovni Hradce Krá
lové, ale v jejím případě není vyloučena nepřesnost u interpretace latinského přízviska 
policenus,39 která by mohla výsledek poněkud zkreslit. 
Převahu přespolních učitelů na školách v kraji hradeckém a chrudimském podtrhuje 

vysoká účast učitelů z oblastí sousedních včetně měst s významnými učilišti (Čáslav, 
Kutná Hora, Havlíčkův Brod). Sílu rotace dokumentuje vysoké postavení měst z oblasti 
jihozápadních Čech (Vodňany, Klatovy, Domažlice). 

Shrneme-li údaje o regionálním původu, zjistíme, že z pěti významných spádových 
oblastí pražské univerzity prošli jako učitelé partikulárních škol v kraji hradeckém a chru
dimském zástupci čtyř z nich (Prahy, středovýchodních Čech, jihozápadních Čech a domá
cí zástupci východních Čech). Chybí zde výraznější zastoupení oblasti severozápadní (nej
více Litoměřice 5 osob), která nabízí dostatek vlastních kvalitních škol. Poměrně slabá 
účast z této oblasti může mit i konfesní pozadí, protože severozápadní Čechy se přimykaly 
spíše k luteránskému Sasku a tamější rodáky pravděpodobně příliš nelákaly východní 
Čechy s bratrskou tradicí a pravověrným utrakvismem. Slabé zastoupení geograficky blíz
ké Moravy (6,1 %) vyplývá z celkově slabého vlivu pražské univerzity na tuto oblast. 

Faktory ovlivňující výběr místa pro další kariéru 

Hledáme-li vazby, které mohou představovat vliv nebo motivaci pro působení osob 
v určitém mistě, případně pohnutky pro výběr povolání, sledujeme několik faktorů. Pře
devším musíme mit na paměti, že každý ze sledovaných jedinců byl samostatně jednají
cí osobnost a jeho rozhodování vyplývalo z individuální zkušenosti. Na jeho osud půso
bila řada vnějších vlivů, jako vlastní původ, rodinné vztahy, postupně navazovaná 
přátelství a známosti i profesionální povinnosti. Osobní rozhodování se však dostávalo do 
konfliktu se zájmy nadřízených, v případě učitelů partikulárních škol nejčastěji se zájmy 
městských rad a rektora univerzity. Kombinace těchto faktorů byla rámcem jejich život
ní pouti. V tomto souboru se každý z nezaměnitelných osudů stal pouhou položkou, 
z níchž se pokusíme vysledovat určité zákonitosti. Protože společným jmenovatelem 
všech osob je jejich učitelské působení, budeme sledovat, jakým směrem se ubírala další 
kariéra těchto bývalých učitelů na úrovni kraje hradeckého a chrudimského v porovnání 
s globálním pohledem starších prací na tento kariérní postup pro celé české země.40 

1. Rodiště 

Jako jeden z vlivů pro výběr mista působení se nabízí mistní patriotismus, jinými slo
vy touha po návratu do rodného města, případně rodného kraje. Z učitelů na partikulár
ních školách. kraje hradeckého a chrudimského pocházelo z oblasti vymezené touto prací 

39 V případě Jakuba Hobelia (RHB 2, s. 309), Jana Rubeculy (RHB 4, s. 378) a Jana Vodického (RHB 5, s. 536). 
40 Šmahel, Regionální původ a František Šmahel, Die Karlsuniversitiit Prag und bohmische Humanistenk;arrie

ren, in: Christoph Schwinges (ed.), Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akade1lllscher 
Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, Bedin 1995. 
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56 osob (21,1 %). Návraty oficiálů partikulárních škol přímo do rodiště byly zjištěny jen 
v 7 případech z 56 (12,5 %). Zde ve třech případech figuruje Hradec Králové (1591-92 
Pavel Sabatenus, později mělnický měšťan; 1606 Václav Makovec, později měšťan čes
kobrodský a 1616 Jiří Crinitus, jehož další osudy neznáme), ve dvou Jaroměř 
(v 90. letech 16. století David Origenes, o němž máme zprávy pouze v souvislosti s jeho 
reformním působením na jaroměřské škole a roku 1602 Jiří Chudecius), po jednom Čes
ká Třebová (1581 Jan Nepressius, později žatecký měšťan) a Chlumec nad Cidlinou (1605 
Jiří Čejkovský, později kněz). Tyto "navráti1ce" spojuje to, že jejich další životní osudy, 
pokud je známe, pokračují jinde než v rodném městě a jejich většinou krátké (1-2 roky) 
působení na místní škole vyvolává dojem náhodné souhry okolností než vyjádření hlub

šího vztahu. 
Celkem 19 bývalých učitelů původem z kraje hradeckého nebo chrudimského po opuš

tění školské služby žilo nebo působilo nadále v regionu; 15 osob jako měšťané (6 v Chru
dimi 5 v Hradci Králové, 2 v Jaroměři, po jednom v Jičíně, v Litomyšli a ve Vysokém 
Mýtě)41 a 4 v církevních funkcích (po jednom v Hradci Králové, Lanškrouně, Vysokém 
Mýtě a Jičíně respektive ve Velešicích). 

Z 19 rodáků, kteří se vrátili do zkoumaného regionu, pouze 4 se usadili ve svém rod
ném městě jako měšťané. Jsou jimi Matěj Cikán z Jaroměře (po opuštění školské služby 
v Pardubicích byl od roku 1616 písařem jaroměřské městské rady), Jiří Chudecius z Jaro
měře (za své učitelské kariéry vyučoval mimo jiné v Jaroměři. Po smrti otce se ve městě 
ujal roku 1606 dědictví. Později se přestěhoval do Hradce Králové), Vít Orcinus z Hrad
ce Králové (po správcovství chrudimské školy byl od roku 1556 hradeckým měšťanem) 
a Burian Stradonius z Vysokého Mýta (po působení na škole v Jičíně byl od roku 1593 
měšťanem ve Vysokém Mýtě). Doklady o působení bývalých učitelů v rodišti u jiných 
typů kariér (církevních, zeměpanských, svobodných povolání atd.) není doloženo. 

Podobný rozbor provedený mezi zbylými 209 osobami se známým rodištěm potvrdil sla
bou tendenci vracet se za kariérou do rodného místa, ačkoli zde musíme vzít na vědomí 
méně podrobný výzkum oblastí mimo kraj hradecký a chrudimský, které jsou těžištěm této 
práce. Učitelské působení v rodišti u této skupiny osob známe v pouhých pěti případech ze 
109 (2,4 %). Z nich čtyři jsou Pražané,42 což není nijak překvapivé vzhledem k vysokému 
počtu pražských rodáků a bohaté nabídce pražských partikulárních škol, a pátý případ je 
z Litoměřic.43 Naopak registrujeme 9 městských kariér (3,4 %) u osob vracejících se do 
rodiště mimo kraj hradecký a chrudimský, což je relativně větší počet v této skupině, než 
u rodáků z tohoto regionu. Tyto návraty do městského stavu jsou 3 do Prahy,44 2 do Čás-

41 Nesrovnalost v součtu způsobil Jiří Chudecius, který se roku 1606 ujal v Jaroměři dědictví po otci, ale 
později se přestěhoval do Hr:dce Kr~lové. " . . " , v' 'v v v' 

42 Nejvěrnější Praze byl Jan Jesín, kte!y podle dostupnych udaJu stravll ce~r zlvo~v~avNovem M~ste p~~zske~ 
počínaje studiem na svatopetrské skole. Pouze v letech 1576-1579 ucil v Jlcme, kde navazal pratelstvl 
s Janem Standerem. Spolu vyučovali na novoměstských školách u sv. Štěpána a u sv. Jindřicha a Ješín po 
opuštění školské kariéry se usadil na Novém Městě pražském. Staroměstský rodák Ambrož Řenčovský kro
mě působení na škole v Dvoře Králo':,é ~ letech 161l-.161~ je t~~ z~ám Jen z P!ažský~~.škol a .od roku} 614 
byl měšťanem staroměstským. Konecne Jan Chochohus Jako Jedmy z teto trOjice ma ZlVOtOplS bohatsl. Po 
bakalaureátu řídil v letech 1607-1610 školu chrudimskou, odkud se vrátil do Prahy a do složení rmstrov
ských zkoušek v roce 1612 vyučoval na staroměstských školách u sv. Mikuláše a u sv. Jiljí. Po krátkém půso
bení v Lounech přešel do Litomě~c, ,kde se také,usad~. ~an Libertinus~ novoměst~ký rodák, učil 1610--1612 
v Litomyšli a pak v Praze u sv. Štepana ~a Nov~m mes~C?, kde se us~~ll po ~vatb!? , . 

43 Václav Heniochus zakončil svou více nez desetiletou uCltelskou kaneru (rmmo Jme meZi lety 1567 a 1570 
ve Vysokém Mýtě) v r~dnýc~ Litomě~cíc~, kde .se po roce 1571 usadil jako měšťan. 

44 Jan Ješín, Ambrož Řencovský a Jan Llbertmus VIZ pozn. 41. 
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lavi45 a po 1 do Klatov,46 Litoměřic47 a Vodňan.48 Pouze jediný případ církevní kariéry 
v rodišti u Jana ml. Jaroměřského, který byl kaplanem v Čáslavi, navazuje na jeho před
chozí kariéru měšťana v Čáslavi. 

2. Studium na partikulární škole 

Vliv prostředí rodného města je ovšem v prostředí akademické inteligence značně osla
ben rozšířenou zkušeností akademické peregrinace. Tři čtvrtiny studentů partikulárních 
škol podle F. Palackého navštívily totiž vedle školy ve svém rodišti ještě další dvě až čty
ři školy.49 Z údajů, které byly dostupné pro náš soubor osob, je u 125 osob doložena 
návštěva jakékoli nižší městské školy, 47 z nich (37,6 %) navštívilo dvě a více škol. 

Schopnost přizpůsobení se neznámému prostředí cizího města dokazuje pohled na 
118 žáků partikulárních škol, u nichž je známo rodiště. Bez ohledu na to, zda navštěvovali 
školu v rodném městě nebo nikoli, zjišťujeme, že 105 (89 %) navštěvovalo nejméně jednu 
školu mimo rodné město.50 Vzhledem k tomu, že o žácích partikulárních škol máme jen 
zlomkovité zprávy, je téměř jisté, že jak návštěvnost škol, tak především poměr peregrinu jí
cích studentů na studentské obci byl vyšší, protože akademická peregrinace byla od středo
věku nedílnou součástí studentského života. Zhruba tři čtvrtiny absolventů partikulárních 
škol tedy měly už od nejútlejšího věku zkušenost s životem mimo rodinné zázemí a dokáza
li se adaptovat na nové prostředí. Peregrinací na úrovni pedagogické činnosti byl systém rota
ce oficiálů, která na jedné straně prohloubila uvolňování vazeb na rodiště, ale na druhou stra
nu svou podstatou byla přirozeným vyústěním vagantského života školní mládeže své doby. 

Na školách kraje hradeckého a chrudimského studovalo ze sledovaného souboru v mlá
dí 26 osob (20,8 % všech doložených studentů) a 8 z nich na více než dvou školách. Pře
vaha v návštěvnosti potvrzuje výsostné postavení škol v Hradci Králové (14 žáků) 
a v Chrudimi (11 žáků). Jediného studenta pro budoucí učitele v regionu vychovaly ško
ly v Bohdanči, Chlumci nad Cidlinou, Jaroměři, Rychnově nad Kněžnou a Vysokém 
Mýtě. Z této skupiny se jako učitelé vrátilo na školu, kterou znali ze svých studií, 
10 bývalých absolventů (38,5 %).51 Tento údaj nelze přeceňovat; vzhledem k nezanedba
telnému vlivu akademické peregrinace žáků a vzhledem k prakticky povinné rotaci uči
telů byla pravděpodobnost návratu na partikulární školu ve funkci učitele poměrně vyso
ká. Ovšem řada splněných žádostí městských rad o konkrétního učitele částečně 

eliminuje prvek náhody a vzájemné obeznámení zaměstnavatele (městské rady) s učite
lem se ukazuje jako významný faktor. Poznání prostředí jiného města díky studiu na par-

45 Jan ml. Jaroměřský po opuštění školské služby (mj. v Jičíně 1603-1605 a v Náchodě 1607-1608) bylyřijat 
roku 1610 mezi čáslavské měšťany, ale už roku 1612 byl ordinován na kněze a působil jako kaplan v Cásla
vi. Jakub Zacchius krátce působil na škole v Novém Bydžově (1599-1600) a v Praze u sv. Mikuláše a do 
Čáslavi se vrátil brzy po roce 1600. 

46 Šimon Ennius, který v letech 1546-1547 řídil školu vysokomýtskou. 
47 Václav Heniochus viz pozn. 42. 
48 Adam st. Hippius do roku 1583 učil v Poličce, kde se oženil a usadil, ale po dvou letech se odstěhoval do 

Vodňan. 
49 Palacký, Obyvatelstvo, s. 355 na základě wittenberských ordinačních knih. 
50 Pokud ovšem jako výchozí kritérium použijeme počet studentů, u nichž je bezpečně doloženo studium na 

domácí škole, tedy v rodišti, máme k disposici 33 studentů, z nichž 20 (60,6 %) peregrinovalo nejméně 
na jednu další školu. 

51 Do Chrudimi 5 (Josef Helíades, Kryštof Mathebaeus, Tobiáš Dašický, Jiří Rychnovský a Jan Veridonius Vod
ňanský), do Hradce Králové 4 (Jan ml. Jaroměřský, Zachariáš Nechvátal, Jiří Svěchin z Paumberka a Jan 
Tobolecius) a 1 do Chlumce nad Cidlinou (Jiří Čejkovský). 
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tikulární škole jako motiv pro pozdější návrat však je patrný i při přehlédnutí čísel pro 
celý soubor osob. Ze škol mimo kraj hradecký a chrudimský se vrátilo na školu, kde sami 
studovali, 20 osob (13 do pražských škol, 4 do Kutné Hory, 1 do Loun, Havlíčkova Bro
du a do Slaného). Pokud i absolventy pražských škol posuzujeme podle návratu na parti
kulární školu, kterou prošli v mládí, pouze tři se vrátili přímo do "své" školy a ostatních 
deset se vrátilo sice do Prahy jako takové, ale na jinou školu. Ani tato okolnost neubírá 
vliv návratům učitelů na partikulární školy, kde sami dříve získali vzdělání. 

Pravděpodobně volnější byla vazba mezi místem studia partikulární školy a pozdějším 
uplatněním učitelů. Z absolventů partikulárních škol v kraji hradeckém a chrudimském 
našlo v regionu uplatnění po skončení učitelské dráhy 11 osob, ale z nich jenom 6 v mís
tě, kde navštěvovali partikulární školu.52 Jsou mezi nimi 2 chrudimští53 a 2 královéhra
dečtí54 měšťané, jeden měšťan vysokomýtský55 a jediný zástupce církevní kariéry králo
véhradecký kaplan a církevní správce kostela u sv. Ducha v Hradci Králové.56 Oba 
chrudimští i hradečtí měšťané zároveň prošli zdejší partikulární školou jako učitelé. 

Tabulka 4 

Kraj hradecký Ostatní Celkem 
Návraty do rodiště a chrudimský 

Počet %* Počet %* Počet %* 

Návrat do rodiště jako učitel 7 2,6 5 1,9 12 4,5 

Návrat do rodiště za kariérou 4 1,6 9 3,4 13 4,9 

* Procenta počítána z celkového počtu rodáků. 

Tabulka 5 

Kraj hradecký Ostatní Celkem 
Návraty do místa studií a chrudimský 

Počet %* Počet %* Počet %* 

Návrat na partikulární školu 10 8,0 lOt 8,0 20 16,0 
jako učitel 

Návrat do místa partikulární 6 4,8 7 5,6 13 10,4 
školy za kariérou 

• Poměr vzhledem k počtu všech zjištěných žáků partikulárních škol. 
Zahrnuty pouze osoby, které se i v Praze vrátily do stejné školy. Celkový počet osob, které po studiu 
na některé z pražských partikulárních škol působily opět na pražských partikulárních školách, je 20. 

52 Výsledky ostatních oblastí prokázaly 7 návratů do místa studií. Struktura kariér je jen těsně ve prospěch 
městské, konkrétně 4 (3 v Praze, 1 ve Vodňanech), zatímco třikrát se vrací do místa studií osoba s církevním 
posláním (2 v Kutné Hoře, I v Havlíčkově Brodě). . . v 

53 Kryštof Mathebaeus který mimo jiné řídil chrudimskou školu, se po čtyřletém působení na umverzlte usa
dil roku 1610 v Cru-:..dimi. Jan Veridonius Vodňanský v Chrudimi studoval, byl kollegou zdejší školy a od 
roku 1584 chrudimským písařem radním. . . 

54 Jan Tobolecius v Hradci Králové studoval a řídil partikulární školu, kterou roku 1601 opustil a usadil se 
v Hradci. Jiří Svěchin z Paumberka studoval v Hradci Králové a v Chrudimi, později spravoval hradeckou 
školu a v Hradci se roku 1613 usadil. .. 

55 Burian Stradonius po studiích ve Vysokém Mýtě a bakalaureátu na pražské akademii krátce půs??II)ako r~
tor jičínské školy, kde se seznámil se svojí budoucí manželkou, s níž se po svatbě roku 1593 vraul Jako mes-
ťan do Vysokého Mýta. v' v , 

56 Eliáš Nysellus, původem z Trumova, který ještě před dosažením bakalářského gradu uCII na skole v Novem 
Městě nad Metují. 
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Silnější vazba na absolvovanou partikulární školu potlačující vztah k rodišti se ukazu
je porovnáním tabulky 4 a 5. Percentuálně vyjádřený poměr osob, které v dospělosti vyu
čovaly na stejné partikulární škole, kterou poznaly v mládí nebo spojily svou další život
ní dráhu s městem, kde získaly vzdělání, přesahuje návraty do rodiště v obou případech 
přibližně trojnásobně. 

3. Osobní vztahy 

Jak už bylo řečeno, nelze všechny pohnutky, které tvoří běh lidského života, sešněro
vat do suché řeči čísel. Vagantský způsob studentského i učitelského života, spojený 
s častou změnou prostředí a prakticky neustálým poznáváním nových tváří a navazová
ním nových přátelství, poskytoval mladým akademikům široké spektrum kontaktů. Po
zvání přítele k výuce na stejné škole, doporučení vlivné osoby městské radě a v nepo
slední řadě příbuzenské vztahy, to jsou drobné střípky, které doplňují pestrobarevnou 
mozaiku osudů bývalých učitelů partikulárních škol kraje hradeckého a chrudimského. 

Následující odstavce podávají několik ilustračních dokladů vzájemných osobních 
vazeb školské inteligence; vazeb, které překračují hranice vymezeného regionu a repre
zentují jen zlomek dobové reality. 

Díky bohaté literární činnosti, která byla plodem dobové humanistické vzdělanosti, 
máme k dispozici četné biografické údaje.57 Rozsáhlá sbírka gratulačních sborníků v sobě 
skrývá skupinky vzdělaných humanistů a důkladný rozbor těchto literárních pramenů by 
vnesl světlo do problematiky humanístických kroužků. Pro potřeby této práce jsem 
vycházel z poznatků obsažených v Rukověti humanistického básnictví, kde jsou zárodky 
těchto kroužků naznačeny zdurazněním přátelských svazků mezi humanisty. 

Při zkoumání konkrétních osobních vazeb jsem se zaměřil především na sledování příbu
zenských svazků. Pokusil jsem se hledat jakési ,,rodové" spojitosti, lépe řečeno rodovou tra
dici vzdělání, a zda taková rodinná tradice vzdělanosti bývala podepřena sňatkem se ženou 
z rodiny s podobným zázemím. Druhý významný okruh vztahů vyplývá z profesního výběru 
zkoumaných osob a vychází z kolegiálních vztahů, které se prolínají s přátelskými svazky. 

Náš výběr obsahuje učitele, tedy osoby spjaté se školským prostředím, a protože škol
ní komunita vlastně nahrazovala žákům rodinu (9 z 10 žáků studovalo mimo domov), ve 
které učitel do značné míry zastával úlohu otce, byl zde velký prostor pro navazování 
hlubších vztahů jak mezi žáky navzájem, tak mezi žákem a učitelem. Pracovní vztahy 
mezi školskou inteligencí tedy měly jistě významný dopad na soukromý život. 

aj Rodinné svazky 
Nejprve se zaměříme na vzdělanecké tradice v jednotlivých rodinách. V kraji hradec

kém a chrudimském v době předbělohorské vynikali ve školském prostředí především 
bohdanečtí Mathebaeové a chrudimští Svěchinové z Paumberka. 

Bratři Melichar a Kryštof Mathebaeové,58 synové vzdělaného bohdanečského primasa 
Jana Chybského Mathebaea, se významně zapsali do dějin chrudimského školství. Starší 

57 O tom Jan Martínek, Příspěvek k poznání vlivu univerzity na rozvoj humanistické literární činnosti, AUC
HUCP X/2, 1969, s. 45-51 a lYž, O pramenech životopisných údajů o českých humanistech, Listy filolo
gické 93, 1970, s. 196-202. 

58 Zivotopisy uvádí RHB 3, s. 277-282. 
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Kryštof byl žákem chrudimské školy za Laurentia Sarcandra kolem roku 1595. Kryštof 
v letech 1601-1604 řídil školu v Mladé Boleslavi a mezi žáky byl jeho bratr Melichar. 
Oba bratři pak vyučovali těsně po sobě na chrudimské škole: nejprve Kryštof v letech 
1605-1606; pak odešel jako profesor na pražskou univerzitu. Melichar pak řídil chru
dimskou školu v letech 1606-1610 a první rok byl jeho kollegou Mikuláš Šud ze Sema
nína,59 se kterým se seznámil během společného studia v Mladé Boleslavi.60 Během roku 
1610 v Chrudimi oba bratři uzavřeli sňatek a zastávali významné funkce v městské sprá
vě. Melichar Mathebaeus zastával v letech 1616-1621 úřad městského písaře, jeho 
pomocníkem v této funkci byl Jan Zytkonides, dosavadní správce chrudimské školy. Oba 
bratři zůstali ve městě i po roce 1620; Kryštof poté, co přestoupil ke katolické víře, Meli
char však zemřel brzy po Bílé hoře někdy před rokem 1625. 

Z vlivné chrudimské měšťanské rodiny Svěchinů z Paumberka61 pocházeli bratři Jiří 
a Gabriel. Na počátku vzestupu rodiny stál chrudimský měšťan Jiří Svěchin, který získal 
roku 1546 erb a přídomek z Paumberka. Jeho starší syn Gabriel byl doktorem obojího 
práva z Bologně, později se jako apelační rada usadil v Praze na Novém Mě~tě. Nej
mladší syn Jiřího, Petr Svěchin z Paumberka, spravoval dědictví po otci. PetrOVI synové 
Jiří a Gabriel studovali nejprve na chrudimské škole. Univerzitní vzdělání na pražské uni
verzitě dokončil dříve Gabriel, ač byl mladší. Roku 1608 jako žák Jana Campana dosáhl 
mistrovského gradu. Jiří dosáhl pouze bakalaureátu roku 1611. Gabriel Svěchin potom od 
roku 1607 do roku 1609 vyučoval na královéhradecké škole (roku 1601 zde studoval pod 
vedením Melichara ml. Haldia); pak se stal hradeckým měšťanem a od roku 1612 radním 
písařem. Roku 1626 odešel do vyhnanství. Jiří přišel na královéhradeckou školu roku 
1611 a po svatbě roku 1613 se stal měšťanem. Od roku 1617 byl městským písařem ku 
pomoci svému bratru Gabrielovi. Po odchodu bratra do exilu se podruhé oženil a přestě
hoval se do Jaroměře, kde působil v městské správě. 

Jakub Codici1lus,62 zakladatel slavné éry chrudimské školy na začátku 50. let 16. sto
letí, skončil roku 1559 kariéru univerzitního profesora, když se předtím roku 1557 oženil 
s dcerou Ambrože Šlika a jako písař a místokancléř Nového Města pražského získal znač
né jmění. Jeho syn Jan studoval lékařství na univerzitách v Lipsku, v Ttibingen a ve Štras
burku, ale zemřel roku 1585 ve věku pouhých 28 let. Jakubův bratr Petr (1533-1589) byl 
přijat mezi profesory pražské univerzity roku 1561. Známe jeho vztah k východočeské
mu regionu, protože vychovával syny Zdeňka Brtnického z Valdštejna, kteří pobývali n~ 
Novém Bydžově. Dědictvím po svém bratru získal značné jmění. Codici11ové používall 

přízvisko z Tulechova. 
Bratři Trojan Nigellus63 a Tomáš Celaenius,64 synové Tomáše Hmyzky původ~m 

z Heřmanova Městce, dosáhli oba mistrovského gradu na univerzitě (1572, respektlve 
1579) a oba vyučovali na škole v Hradci Králové. Trojan Nigellus v letech 1572-1574, 
a poté byl povolán na univerzitu, Tomáš Celaenius strávil na zdejší škole dobu od roku 
1577 do své smrti roku 1584. Trojan se chtěl roku 1584 v Hradci Králové oženit, ale ke 
sňatku nedošlo a on zůstal na univerzitě do své smrti roku 1604. 

59 RHB 5, s. 314. 
60 Šud se po roce stal chrudimským měšťanem. 
61 RHB 5, s. 248-256. 
62 RHB 1, s. 387. 
63 RHB 4, s. 33. 
64 RHB 1, s. 351. 
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Rodinnou vzájemnost, která se projevila přemístěním v jedné generaci z města do měs
ta, konkrémě ze Skutče do Vysokého Mýta, dokumentuje příběh rodiny Kašků (latinizo
vaných Cassiů).65 Přechod z malé Skutče do Vysokého Mýta uskutečnily děti Tomáše 
Kašky ze Skutče, hejtmana rychmburského panství Berků z Dubé. Synové Jan a Zdeněk 
získali univerzimí vzdělání (bakaláři 1614, respektive 1615), o třetím synu Adamovi 
nemáme podrobné zprávy (snad se ujal dědictví po otci). Jan byl od roku 1617 učitelem 
ve Vysokém Mýtě, kam se již roku 1614 přivdala jeho sestra Ludmila za měšťana Jana 
Organistu. Jan Kaška (Cassius) se ve Vysokém Mýtě oženil, a získal tak značný majetek. 
Roku 1628 sice odešel do emigrace, ale hospodářské obtíže jej přinutily k návratu do 
vlasti. Zdeněk se také usadil ve Vysokém Mýtě a zastával významné funkce v městské 
radě i po roce 1620. 

Výrazem navázání nebo spíše upevnění kontaktů intelektuálních a správních elit ve 
městech byla sňatková politika. Sňatky osob na stejné hospodářské a sociální úrovni 
pojišťovaly postavení zainteresovaných rodin. Jaká však byla motivace ke sňatkům boha
tě obvěněných dcer měšťanů, případně vdov pozůstalých po významných měšťanech 
s bývalým, nebo dokonce ještě s aktivním učitelem partikulární školy, který byl doposud 
majetkově odkázán na prostředky, jež byly vyčleněny z městského rozpočtu nebo pochá
zely z dobročinnosti příslušníků obce? Příčinou bylo zřejmě vzdělání, které otevíralo ces
tu vzhůru po společenském žebříčku směrem k postům v městské správě. Nejběžnějším 
způsobem, jak dosáhnout vlivu, byla funkce radního písaře. Pro toto povolání byla uči
telská minulost vyhledávaným doporučením. Učitelé zpravidla dosáhli univerzimího 
vzdělání a díky putovnímu způsobu učitelského a žákovského života měli bohaté životní 
zkušenosti, lidově řečeno "viděli svět". Radní písař zajišťoval styk městské rady s veřej
ností i s okolním světem, a především měl téměř neomezený přístup prakticky ke všem 
informacím v písemné formě, týkajícím se městského života. Taková osoba měla nepo
chybně velký vliv a písařská funkce dávala dobrý základ pro další vzestup.66 Tato per
spektiva byla jistě dobrou zárukou pro budoucí manželku, že si sňatkem s učitelem nepo
horší na společenském žebříčku. 

Pro ilustraci zde uvedeme alespoň ty sňatky, které spojují učitele východočeského regi
onu. Jiří Aquinus (Vodička)67 byl od roku 1571 učitelem v Hradci Králové. 1572 se ože
nil s Kateřinou, dcerou Štěpána Cotaulia,68 mistra pražské univerzity, který na hradecké 
škole působil již před rokem 1549 a byl váženým měšťanem (mj. písař, správce literát
ského kůru a školní inspektor, později primas a primátor). Cotaulius zemřel roku 1572. 
Aquinus potom zastával místo radního písaře, kde nahradil bývalého hradeckého učitele 
a významného měšťana Jana Cotaulia. Aquinova dcera Judita se jako vdova po Janu 
Rybovi podruhé provdala 28. ledna 1613 za Jiřího Svěchina z Paumberka. K setkání zetě 
s tchánem pravděpodobně nikdy nedošlo, protože když Aquinus roku 1603 umíral, stu
doval v tu dobu Svěchin na chrudimské škole a do Hradce přišel až roku 1606 jako žák.69 

65 RHB 1, s. 348. 
66 Ze 109 osob, které po skončení školské služby nastoupily dráhu městské kariéry, se věnovalo písařství 49 

(45 %). Z písařů více než třetina (17 osob, 34,7 %) dosáhla významnější funkce v městské správě (radní, pri
mas, císařský rychtář). 

67 RHB 1, s. 100. 
68 RHB 1, s. 467-468. 
69 Další Aquinova dcera Zuzana se roku 1606 provdala za Lukáše Škomici-Balbína; jejich synem byl spisova

tel Bohuslav Balbín. 
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Jakub Hobelius,7o rodák z Poličky, se oženil s vdovou po Ondřeji Acestovi, který se usa
dil roku 1608 v Poličce. Hobelius se usadil v Rychnově nad Kněžnou. 

Jiří Marcocius71 v letech 1604-1607 vyučoval v Hradci Králové, kde byl později měš
ťanem a radním. Jeho dceru Annu si vzal za manželku roku 1621 Viktorin Kherbicer,72 
který přišel do Hradce Králové roku 1620 jako školní správce. 

b) Kolegové a přátelé 
Přátelství a kolegiální vztahy navazované v průběhu vagantského života studentů i uči-

telů se zúročovala později v podobě doporučení ze známosti na výhodné místo. Takový
to "klientský" způsob obsazování škol případně městských úřadů byl, jak se zdá z řady 

dokladů, poměrně obvyklý. 
Výsledkem takového postupu je mimo jiné relativně vysoký počet rodáků z města Vod-

ňan na školách v kraji hradeckém a chrudimském. 
Zásluhu na tom má zřejmě nejvýznamnější vodňanský rodák Jan Campanus Vodňan

ský.73 Po celou dobu studií na p~iku!ární~h školách (v Domažli:~ch,o v Jihlavě a v ~a
tovech) jej provázel jako spoluzák VIktonn Rhacotomus,74 rovnez puvodem z Vodnan. 
Společně také ukončili studia na p~ažs~é u~iverzi:ě b~~~aur~~t~m (1593) a ;v letech 
1595-98 vyučovali na škole v HradCI Králove. Jedlllm z JejIch záku zde byl Jonas Pelar
"US který pocházel také z Vodňan a ve studiu pokračoval ve Vysokém Mýtě a v Sušici 
;od vedením Rhacotomový~. Rhacotomus se pak v S~ši~i us.adil. .C:ampanus, bě?em ~a
deckého působení získal ffilstrovskou hodnost na prazske Ulllverzlte a po kratkem puso
bení na škole u sv. Jindřicha v Praze se věnoval akademické dráze na pražské univerzitě. 

Jan Campanus Vodňanský se též uvádí jako příbuzný Adama st. Hippia,75 který se po 
opuštění školské služby v Poličce tamtéž oženil a usadil, ~e :o~~ 1585 se vrátil do ro~
ných Vodňan. Hippiův syn Jan byl na Campanovo doporucem pnJat roku 1605 do koleje 
Národa českého na pražské univerzitě, druhý syn Adam ml. byl promován roku 1615 prá
vě Campanem na mistra pražské univerzity. Adam ml. potom jako rektor škol v Pelhři
mově, Písku a Domažlicích měl na starost jako žáka svého bratra Daniela do roku 1619, 
kdy se sám v Domažlicích usadil. Dcera Adama st. se provdala roku 1618 za Jana Gale
rina, který získal roku 1615 bakalářský i magisterský stupeň na pražské univerzitě, a je 
tedy pravděpodobné, že s~ znal ze ~tudií se ~vým budoucím švagrem Adamem ml. Hip
piem. Galerinus se pak kratce usadIl ve :'od~anech. . , v • 

Jan Tobolecius, původem z Klatov, pusobll od roku 1600 Jako spravce skoly v HradCI 
Králové, pravděpodobně na doporučení svého bývalého učitele na zdejší škole M. Jana 
Campana. Od roku 1605 sloužil ve funkci druhého radního písaře po Janu Libockém, kte
rého nalrradil roku 1608 i na místě prvního písaře. 

Příkladem kolegiálního vztahu, který přerostl v přátelství, jsou Jan Ješín76 a Johannes 
Standerus,77 kteří se seznámili během společného učitelského působení v Jičíně 

70 RHB 2, s. 309. 
71 RHB 3, s. 259. 
72 RHB 3, s. 30. 
73 RHB 1, s. 254. 
74 RHB 4, s. 312. 
75 RHB 2, s. 305. 
76 RHB 2, s. 444. 
77 RHB 5, s. 173. 
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(1576-1579). Odtud společně přešli na novoměstské školy u sv. Štěpána a sv. Jindřicha, 
kde byl jejich žákem Jan Duchoslav, pozdější kollega školy královéhradecké.78 Jejich 
profesní cesty se rozdělily po roce 1582, kdy Standerus po dosažení magisterského gra
du odešel na žateckou školu. 

Za kolegiální považujeme i vztah mezi učitelem a žákem. Jak už bylo řečeno, škola 
nalrrazovala do značné míry svým žákům rodinu a přátelské vztahy mezi učitelem 
a žákem byly časté, zvlášť když se upevňovaly společným přechodem z jednoho půso
biště na jiné, což mohlo ulehčit oběma adaptaci na nové prostředí. Následný výběr jsem 
sestavil pouze z případů, kdy se takový vztah jednoznačně projevil v dalším životě sle
dovaných osob, nebo pokud se tato souvislost dá předpokládat. 

Ze všech osob, které byly v daném souboru k dispozici, vykazují nejdokonalejší vaz
bu učitele a žáka Ondřej Mitýsko z Litoměřic,79 kterého doprovázel v mládí Jiří Čejkov
ský z Chlumce nad Cidlinou.8o První krůčky na cestě za vzděláním učinil Čejkovský 
v rodném Chlumci, kde roku 1584 řídil školu Ondřej Mitýsko. Čejkovský pak následoval 
svého učitele při jeho přechodu na školy u sv. Jiljí na Starém Městě pražském, v Havlíč
kově Brodě a v Kutné Hoře u Vysokého kostela. Mitýsko byl roku 1594 povolán na praž
skou univerzitu a Čejkovský pokračoval ve studiu na partikulárních školách u sv. Barbo
ry v Kutné Hoře, v Litoměřicích a v Žatci. Teprve potom asi roku 1600 vstoupil na 
univerzitu, kde byl pomocníkem svého bývalého učitele Ondřeje Mitýska. Po získání 
bakalářského gradu Čejkovský prošel sám jako učitel řadou škol, mimo jiné ve svém 
rodišti, a poté se věnoval městské dráze. Mitýsko zemřel roku 1603 ve funkci děkana 
artistické fakulty. 

Jan Mylius a Volfgang Pistorius, oba původem z Vodňan, posílili vodňanskou kolonii 
v námi sledovaném regionu a i v jejich případě stojí na počátku Jan Campanus. Pistorius 
studoval 1594-98 u Jana Campana v Hradci Králové. Po dosažení bakalaureátu roku 1599 
krátce působil v Rychnově nad Kněžnou a potom v letech 1600-1603 řídil školu v Tábo
ře. Tam byl jeho žákem Martin Mylius, pozdější rektor chrudimské školy (1614-15).81 

Jan Martinius studoval u Matěje Prlicia v Kutné Hoře roku 1610 a na Pr1iciovo dopo
ručení byl přijat do Loudovy koleje. Setkali se znova roku 1616 na škole v Hradci Krá
lové, kde Prlicius zastával místo školního rektora a Martinius komektora. 

Poslední příklad dává tušit, jak široký mohl být záběr kontaktů humanistické školské 
inteligence. Viktorin Vrbenský82 z Týna nad Vltavou a Adam Volfius83 z Benešova se spo
lečně vzdělávali na školách v Pelhřimově (do roku 1596), pak v Havlíčkově Brodu 
a v Lounech. Na těchto školách provázeli svého učitele Mikuláše Troila. Vrbenský z Loun 
odešel do Prahy, kde jako alumnus Rečkovy koleje studoval na univerzitě a dosáhl baka
lářského (1603) a mistrovského gradu (1604). Ještě v době studií spravoval školu 
u sv. Štěpána na Novém Městě pražském, kde byl jeho žákem kolega ze studií Adam Vol
fius. Spolu přešli roku 1604 na školu v Hradci Králové. Viktorin Vrbenský roku 1606 
opustil školskou službu a přijal kněžské svěcení. Žádalo ruku sestru Adama Tesáka Čes-

78 RHB 2, s. 88. 
79 RHB 3, s. 362. 
80 RHB 2, s. 12. 
81 Mylius se za předchozího působení v Sušici seznámil s tamějším děkanem Jiřím GalIi Chrudimským, který jej 

pravděpodobně doporučil do Chrudimi. Jiří GaIli byl dobrým přítelem VIktorina Rhacotoma Vodňanského. 
82 RHB 5, s. 542-543. 
83 RHB 5, s. 532. 
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kobrodského, ale byl odllÚtnut.84 Vrbenský se měl stát církevním správcem v Novém 
Městě nad Metují, kde toho času vykonával děkanský úřad Jan Nysselus, jehož syna Eli
áše Nyssela vedl Vrbenský na škole hradecké. Nakonec přijal llÚsto náchodského děka
na. Adam Volfius po studiu na pražské univerzitě byl roku 1606 konfirmován na školu do 
Nového Města nad Metují. Roku 1608 jej povolali Jan Nysselus a Viktorin Vrbenský ke 
kněžskému úřadu; byl ordinován ve Wittenbergu. Eliáš Nysselus řídil školu v Novém 
Městě nad Metují již od roku 1605 a roku 1607 byl na doporučení Viktorina Vrbenského 
přijat do koleje Nazaretské na pražské akademii, kde dosáhl bakalářského (1607) i magis
terského gradu (1610). Po krátkéJ:Il učitelském působení přijal kněžské svěcení a stal se 
kaplanem v Hradci Králové, aby mohl zůstat nablízku svému těžce nemocnému otci, kte
rý vykonával duchovní správu v Hradci Králové již od roku 1608. 

Závěr 

Ze 373 osob, které v předbělohorském období působily jako učitelé na partikulárních 
školách v hradeckém a chrudimském kraji, bylo zjištěno rodiště u 265 osob (71,0 %). 
Celkem bylo zjištěno 127 různých lokalit původu. Podle sociálního původu osob jed
noznačně převažuje městský živel. Z městského prostředí pocházelo 245 osob, z toho 
z královských měst 148, z poddanských 97. Vesnický původ je znám pouze u 20 přípa
dů. Drtivá většina (92,4 % osob) tedy pocházela z prostředí městského. Šlechtického 
původu nebyl žádný z učitelů partikulárních škol ve východních Čechách. Tato čísla 
ukazují na postavení univerzity, a tedy i partikulárních škol jako instituce sloužící pře
devším potřebám města. Z regionu, který je v této práci podrobně zkoumán, pochází 
56 osob, tedy přibližně pětina (21,1 %) z počtu osob, u nichž je bezpečně zjištěno 
rodiště. To dokazuje velkou regionální mobilitu učitelů partikulárních škol. Nejvíce 
osob původem ze sledované oblasti pocházelo z Hradce Králové, což odpovídá jeho 
významu a velikosti. 

Celkem 19 bývalých učitelů původem z hradeckého nebo chrudimského kraje po opuš
tění školské služby žilo nebo působilo nadále v regionu; 15 osob jako měšťané a 4 v cír
kevních funkcích. Z 19 rodáků, kteří se vrátili do zkoumaného regionu, se pouze 4 usa
dili ve svém rodném městě jako měšťané. Podobný rozbor provedený mezi zbylými 
209 osobami se známým rodištěm potvrdil slabou tendenci vracet se za kariérou do rod
ného llÚsta. Učitelské působení v rodišti u této skupiny osob známe v pouhých pěti pří
padech ze 109 (2,4 %). 

Při zkoumáni konkrétních osobních vazeb jsem se zaměřil především na sledování pří
buzenských svazků a hledání ,,rodové" spojitosti, nebo rodové tradice vzdělání. Druhý 
významný okruh vztahů vyplývá z profesního výběru zkoumaných osob a z kolegiálních 
vztahů, které se prolínají s přátelskými svazky. Přátelství a kolegiální vztahy navazované 
v průběhu vagantského života studentů i učitelů se zúročovala později v podobě doporu
čení ze známosti na výhodné llÚstO. Takovýto "klientský" (v dobrém slova smyslu) způ
sob obsazování škol případně městských úřadů byl, jak se zdá z řady dokladů, poměrně 
obvyklý. 

84 Oženil se s Kateřinou, dcerou Jiřího Páchy z Dřevíče. 
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PŘíLOHA 

SKOLY V HRADECKÉM A CHRUDIMSKÉM KRAJI V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ 

Město Skola od roku' Počet zjištěných učitelů Úroveň 
1550-1622 školy" 

Bohdaneč 1603 8 P 

Bystré 1590 2 N 

Častolovice 1400 O N 

Česká TIebová 1581 1 N 

Dašice 1548 2 N 

Dvůr Králové 1500 13 P 

Heřmanův Městec 1495 4 N 

IDinsko 1558 4 N 

Holice 1490? O N 

Hořice 1582 4 P 

Hradec Králové kolem 1350 79 P 

Chlumec nad Cidlinou kolem 1350 18 P 

Choceň 1509 4 N 

Chrast 1577 2 N 

Chrudim 1399 78 P 

Jaroměř 1374 18 P 

Jičín 1473 23 P 

Kostelec nad Orlicí 1587 1 N 

Litomyšl 1543 7 N 

Náchod po 1270 15 P 

Nové Město nad Metují 1501 4 P 

Nový Bydžov 1311 15 P 

Pardubice 1516 22 P 

Police nad Metují 1560 4 N 

Polička 1574 39 P 

Přelouč po 1261 16 P 

Ranná 1521 1 N 

Rychnov nad Kněžnou po 1500 20 P 

Sezemice 1494 O N 

Svinčany 1613 1 N 

Ústí nad Orlicí 1611 1 N 

Vraclav 1572 3 N 

Vysoké Mýto před 1395 25 P 

• První doklad o škole nebo učiteli . 
•• P = partikulánú škola; N = nižší škola (nepodléhající univerzitě). 
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BOŘEK NEŠKUDLA 

Sozialstruktur und regionale Herkunft von Partikularschullehrern 
im Kreis Koniggratz und Chrudim 1550-1622 

WSAMMENFASSUNG 

Ziel der Arbeit "Učitelé partikulárních škol" C,Lehrer von Partikularschulen") war es, die Zusammenset_ 
zung des plidagogischen Personals im Koniggrlitzer und Chrudimer Kreis in der Zeit vor der Schlacht am Wei
Gen Berg zu ermitteln und zum Erkennen jener Einfltisse beizutragen, die die Laufbahn der Partikularschulleh_ 
rer mitgeformt hatten. 

Als Einfluss bzw. Motivation ftir das Wirken von Personen in einer bestimmten Stelle wurden drei grund
legende Faktoren verfolgt: Geburtsort und Familienbeziehungen, Freundschaften und Bekanntschaften, die im 
Verlaufe des Studiums und wlihrend des "Vagantenlebens" eines Schulverwalters gekntipft wurden. Die per
sonliche Entscheidung geriet jedoch in Konflikt mít den lnteressen der Vorgesetzten, im Falle der Partíkular
schullehrer am hliufigsten mit den lnteressen der Stadtrlite und des Universitlitsrektors. Eine Kombínation die
ser drei Faktoren bildete den Ralunen ihrer Karriere. 

Von den 373 Personen, die in der Zeit vor der Schlacht am WeiBen Berg als Lehrer in Partikularschulen im 
Koniggrlitzer und Chrudimer Kreis tlitig waren, wurde bei 265 Personen (71,0 %) der Geburtsort ermíttelt. lns
gesamt konnten 127 verschiedene Herkunftsorte festgestellt werden. Der sozialen Herkunft nach uberwiegt ein
deutig das stlidtische Element. Aus stlidtischem Milieu stammten 245 Personen, davon aus koniglichen Stlidten 
148, aus untertlinigen Stlidten 97. Landliche Herkunft ist lediglich in 20 Flillen bekannt. Die tiberwíegende 
Mehrzahl der Personen (92,4 %) stamrnte also aus stlidtischem Milieu. Von adliger Herkunft war keiner der Par
tikularschullehrer in OstbOhmen. Diese Zahlen weisen auf die Stellung der Universitlit und also auch auf die 
von Partikularschulen als Institutionen, die vor allem den Bedtirfnissen der Stadt dienten. Aus der ín díeser 
Arbeit eingehender untersuchten Region stammen 56 Personen, also annlihemd ein Ftinftel (21,1 %) alljener 
Personen, bei denen der Geburtsort mít Sicherheit bekannt íst. Dies weist auf eine hohe regionale Mobílitlit der 
Partikularschullehrer. Díe meisten Personen starnrnten aus Koniggrlitz, was seiner Bedeutung und GroBe ent
spricht. 

lnsgesamt 19 ehernalige, aus dem Koniggrlitzer oder Chrudimer Kreis stamrnende Lehrer lebten oder wirk
ten nach Quittierung des Schuldienstes auch weiterhin in der Region; 15 Personen als Btirger und 4 in kirch
lichen Funktionen. Von 19 Personen, die in der untersuchten Region geboren wurden und wieder dorthin 
zurtickkehrten, lieGen sich lediglich 4 in ihrern Geburtsort als Btirger nieder. Eine lihnliche Analyse, die unter 
den verbliebenen 209 Personen mit bekanntem Geburtsort vorgenomrnen wurde, bestlitigte die schwache Ten
denz, karrierehalber in den Heimatort zurtickzukehren. Eine Tátigkeit als Lehrer im Geburtsort kennen wir beí 
dieser Personengruppe in nur 5 Flillen von 109 (2,4 %). 

Bei der Untersuchung konkreter personlicher Bindungen wurde vor allem verwandtschaftlichen Beziehun
gen nachgegangen und nach "famililiren" Banden oder farnililiren Bildungstraditionen gesucht. Ein zweiter 
bedeutender Umkreis von Beziehungen ergibt sich aus der Wahl der untersuchten Personen und aus kollegialen 
Beziehungen, die in Freundschaftsbanden ubergehen. Freundschaften und kollegiale Bezíehungen, die irn Lau
fe des Vagantenlebens der Studenten und Lehrer gekntipft wurden, zahlen sich spliter in Form von Empfehlun
gen via Bekanntschaft fur eine geeignete Stellen aus. Diese Art der Stellenbesetzung in Schulen bzw. stlidti
schen Ámtem, also durch "Klientel" (im positiven Sinne des Wortes), war, wie es zahlreiche Dokumente 
nahelegen, offenbar durchaus ublich. 

© Deutsche Obersetzung Wolf B. Oerter 
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JEWISH STUDENTS ATTHE PRAGUE UNIVERSITY, 1782-18221 
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The refonns instituted by the Emperor Joseph II (co-ruler 1765-1780, sole ruler 
1780-1790) constitute a turning point in the history of higher education in Central 
Europe.2 Joseph, aware of the rationalist ideas of the Enlightenment and driven by an 
ambition to wrest control of education away from the Church and into his own hands, 
do sed monasteries and convents throughout the Habsburg realms. University Hbraries 
were enriched by books seized from houses of suppressed religious orders, while the 
teaching of the sciences and the practical arts received explicit support from the Imperial 
court. Joseph's educationa! refonns complemented his moral vision of Habsburg society 
in which a dishonest nobleman rnight be forced to sweep the streets and where every 
citizen was expected to be useful and productive.3 In his campaign to secularize higher 
education Joseph was great1y aided by the decHne and eventual suppression of the 
Society of Jesus in 1773 by the papal bulI Dorninus ac Redemptor Noster.4 

The J esuits, who had dorninated higher education in Bohernia and the Austrian Hereditary 
Lands since the middle of the previous century, had by no means a negative influence on the 
development of universities.5 Yet Jesuit educational goals were incompatible with 

1 The writer wishes to thank Dr. Jan Havránek and Dr. Kurt Muhlberger for their assistance and interest in this 
project. This project was rnade possible by grants from Saint Louis University. Adam Hoose also provided 
valuable assistance. The appearance of this essay in print ís the result of the initiative and persistence of 
Bořek Neškudla. 

2 The early career of Joseph II ís covered in detail in Derek Beales, Joseph II: In the Shadow ofMaria Theresa, 
1741-1780. Cambridge 1987. A biography taking the traditional víew of Joseph as enlíghtened reformer ís 
S.K. Padover, The Revolutionary Ernperor: Joseph the Second, 1741-1790. New York 1934. The most 
cornplete overvíew of Joseph's reform policies ís Paul von Mítrofanov, Josef II: Seine Politische und 
Kulturelle Tátigkeit. Wein, 1910. Censorshíp ín the Josephinian era is discussed ís Oskar Sashegyi, Zensur 
und Geistesfreíheit unter Joseph II. Studia Hístoríca Academiae Scíentarum Hungariae 16, 1958. See also 
Humbert Fínk, Joseph II: Kaiser, Koníg und Reformer. Dusseldorf 1990. A useful survey of literature on 
Theresían and Josephinían reforms is Adam Wandruszka, ,,Die Historiographie der Theresianisch
Josephiníschen Reformzeit". ln Ungarn und Osterreích unter Maria Theresia und Joseph II., ed. A. M. 
Drabeck, R. G. Plaschka and A. Wandruszka. Wien 1982. 

3 Joseph's most revolutionary education reforms are placed within a European context in James Van Hom 
Melton, Absolutisrn, and the Eighteenth Century Origins of Cornpulsory Schooling in Prussia and Austria. 
New York, 1988. See also Joseph Karníel, Die Toleranzpolitik Kaisers Joseph II. Gerlingen 1986, and Ernst 
Wangermann, Aufkllirung und Staatsbtirgerliche Erziehung: Gottfried von Swieten als Reformator des 
osterreichischen Unterrichtswesens, 1781-1791. Munchen 1978. 

4 Bullarii Romani Continuatio Clementis XlV., T. 4, p. 619--629. Prati 1845. The pope was deliberately vague 
regarding his reasons for the suppression of the Society, claiming only that its usefulness had expired, and 
nowhere alluded to its role in higher educatíon. Although this breve was a decisive step against the Jesuits, 
the Order's influence had been declining steadily for more than a decade. They were deported from Portugal 
in 1760, suppressed in France in 1762, banned from Spain and her colonies in 1767, and finally expelled 
from the Kingdom of Naples in 1768. 

5 At the time of the suppression of the Society there were 1072 rnernbers of in Bohemia and 372 in Moravia. 
Tomáš V. Bílek, Statky a jmění kollejíjesuitských, klástefŮ, kostelů. Praha 1893, p. 5. 
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Joseph's vision of astate unified around the use of Gennan instead of Latin and a population 
trained to be industrious and innovative contributors to the ambitious plans of the Emperor. 
Nor did Jesuit insistence on fidelity to Rome sit well with a ruler who ignored a personal visit 
and appeal from Pope Pius VI to abandon his reforms.6 Also, the Jesuit educational emphases 
on doctrinal purity and "gentlemanly" rather than practical education seemed of líttle use to 
a monarch who revelled in the titles of refonner and friend of the people. 

Nowhere was the divergence between the Jesuit and Josephinian views of education 
more evident than in the education of physicians. The Jesuit attitude in the seventeenth 
and eighteenth centuries towards medical education was one of indifferenceJ A messier 
business than either astronomy or philology, two disciplines at which the Jesuits excelIed, 
medicine was of great importance to Joseph. As a youth he had watched his mother fight 
a series of bloody defensive wars against Prussia, and later Joseph raised huge armies to 
do battle with Austria's traditional enemy, the Turks. Beyond the grim need for 
regimental surgeons, Joseph probably also saw medicine as a means to improving public 
health. (Here the Emperor's interest bordered on the intrusive: he once tried to ban the 
baking of gingerbread, deeming it unhealthy.) The emperor also strengthened medical 
education by establishing a center for the training of Anny surgeons, the J osephinum, and 
by erecting the nucleus ofVienna's AlIgemeines Krankenhaus, which is stilI in use today. 

Paralleling the imperial campaigns to free education from Church control and to 
advance the study of medicine was Joseph's program to assimilate Jews and remove 
many disabilities under which they struggled.8 This revolutionary step can only be 
appreciated today through an understanding of the peculíar intensity of the anti-Semitism 
which flourished throughout Joseph's realm. During the 1780's Jews were brought 
significantly doser to the status of full citizens.9 Jews were not the only identifiable 
minority group residing in Habsburg lands.l° There were also other religious minorities, 

6 The pope's demands, as presented to Joseph, are detailed in Sr. Clare Goodwin, The Papa! Conflict with 
Josephinism. New York 1938, p. 70-71. Pius made no direct a!lusion of the emancipation of Jews in this 
document or in other appea!s to Josef. See also Charles H. O'Brien, Ideas ofReligious Toleration at the Time 
of Joseph II. Phi1adephia 1969, p. 42-44. 

7 As late as 1793 only seven students were granted a doctorate in medicine at Prague University, an additiona! 
indication of the relatively low prestige and popularity of this profession. Ludmila Hlaváčková - Petr 
Svobodný, Dějiny pražských lékařských fakult, 1348-1990. Praha 1992, p. 47. See also Ludmila Hlaváčková, 
Vztah absolventů lékařské fakulty k zdravotním a sociálním poměrům obyvatelstva v Čechách v období 
předbřeznovém. In: AUC-HUCP 9/2, 1968, p. 88-114. 

8 The origina! To!eranzpatent took effect automatica!ly in the Austrias; it was not promulgated in Tirol or 
Vorarlberg, where very few Jews lived. C. A. McCarthy, The Habsburg Empire, 1790-1848. New York 1969, 
p. 121. The Moravian Toleration Edict was issued on 13 February 1782. A complete text of the Edict in 
English appears in W. Iggers (ed.), The Jews of Bohemia and Moravia: A Historica! Reader. Detroit 1992, 
p. 48-52. In Ga!icia, where perhaps 140,000 Jews lived,. the process too~ ev~n longer, its Toler~zpatent 
being issued only on May 19, 1788. Gerson Wolf, GeschlChte der Juden!ll Wlen, 1156-1876. Wlen 1876, 
p. 270-271, and O'Brien, Ideas, p. 29-30. 

9 The Jewish "Prozessordnung" was abolished by Hofdekret of 17 March 1783, and the entire Judengerichte 
was abolished by a Hofdekret of 27 May 1785. A. Stein, Die Geschichte der Juden in Bohmen. Briinn 1904, 
p. 91. See Paul Bernard, Joseph II and the Jews: The Origins ofthe Toleration Patent of 1782. In: Austrian 
History Yearbook 4/5, 1969, p. 101-120. 

10 The earliest reliable statistics on the number of Jews in the Austrian Empire are available only from the 1840's: 
Ga!icia 303,373 
Hungary 255,000 
Bohemia 6,892 
Moravia and Silesia 38,357 
Lower Austria 3,545 
Venice 4,482 
Entire Monarchy 682,931 
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to whom Joseph also extended civil rights. ll For the Jews, however particularly those 
living in urban centers such as Vienna or Prague, was reserved a particularly virulent 
hatred. Enlightenment notions of the equality of all men notwithstanding, Jews were 
made the object of vicious caricature and racial stereotyping by legitimate writers and 
anonymous pamphleteers. 12 The assimilated Jew, one who perhaps dres sed and spoke 
like a Gentile, was a favorite target of these writers. 13 Ironically, these racist ideas 
were disseminated through an exuberant and relatively uncensored press, the result 
of a patent promulgated by Joseph himself. The sudden appearance in the 1780's 
of thousands of short, inexpensively produced books, a phenomenon known today as 
the "Brochtirenflut", reflected this prejudice.l4 In particular these literary effusions 
betrayed a discomfort with the presence of Jews and converted Jews in places where 
there had been none before, such as bourgeois profession of an urban physician.15 In 
general, it was not enough for Jews to embrace Enlightenment values; even when 
among tolerant gentiles, they were still outsiders. 16 

This was the atmosphere in which Habsburg Jews acquired through a series of imperial 
patents what amounted to the frrst steps towards civil rights, were permitted to serve in 
the military, were compelled to take Gennanic surnames, and ultimately, gained the right 
to attend and receive degrees from universitiesJ7 A series of decrees issued starting in 

Tafeln zur Statistik der Osterreichischen Monarchie fiir das Jahr 1843. Wien 1847, Tafel3. These data are the first 
collected from the empire as whole which detail Jewish population, but do not address the question of converts or 
mixed marriages. The most complete census data for the Habsburg lands in the late eighteenth century are found 
in Alfred Gtirtler, Die Volksziihlungen Maria Theresias und Josef II., 1753-1790. Innsbruck 1909. 

11 Hungarian Protestants were granted a!most complete religious freedom by Joseph's successor Leopold II on 
November 7, 1790. O'Blien, Ideas, p. 69. 

12 Eighteenth century writers exhibited a wide range of attitudes towards Jews, a!though the genera! trend was 
towards more acceptance of Jews as human beings. An examp!e of an enlightenment writer who took such 
a stand was Franz Kratter, who devoted a chapter of his "Briefe liber den itizigen Zustand Ga!iziens" to 
a realistic and overall sympathetic description of the Jews of Lemberg (O'Brien, p. 30). See also Isaac 
Eisenstein Barzilay, The Jew in the Literature of the ,,Enlightenment", Jewish Socia! Studies 18, 1956, 
p.243-261. 

13 But prejudice against Jews could seemingly be triggered by almost any momentous event. After the 
execution of Marie Antoinette and the excesses of the Terror, some Austrian writers began to betray a more 
obvious anti-Semitic bias. Leslie Bodi, Tauwetter in Wien. Frankfurt Main 1977. 

14 Examples ofthe "Brochiirenflut" may be found in Ferdinand Wernigg (ed.), Bibliographie osterreichischer 
Driicke wahrend der ,,Erweiteren Pressfreiheit" (1781-1795). Wien 1973. One instance will i1lustrate the 
type of rhetoric found in these Brochiiren: "So schmutz und schlecht wie die Juden !eben, glaubet .mir 
Briider, warden wir immer noch leben konnen, wenn wir nichts mehr hahen konnen." Ignatz Klingeler, Uber 
die Unnutz und Schiidlichkeit der Juden in Konigreich Boheim, Miihren und Osterreich. Prag 1782. 

15 See Ruth Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte der Juden in den Bohmischen Landern. Erster Teil; Das 
Zeitalter der Aufklfuung, Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlung des l:~o Baeck Instituts 18/1, 1969, 
p. 1., and Klaus Lohrmarm, Das ostereichische Judentum zur Zeit Maria Osterreichische Theresias und 
Josephs II., Studia Judaica Austriaca 7, 1980, p. 5-29. The most complete compilation of data on the 
population of Jewish ghetto communities in Bohemia and Moravia through the eighteenth and nineteenth 
centuries is found in Tomáš Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 1993, p. 388-405. The 
education of a Jew exposed to Enlightenment ideas, while stili influenced by traditiona! Judaic teachings, is 
found in Iggers, The Jews, p. 38-43. 

16 The eighteenth century saw many conversions of Jews to Christianity, even in the New World, which from 
a distance of severa! centuries seem motivated chiefly by expediency. See Arthur A. Chiel, Judah Monis, 
Harvard Convert, Judaism 23/2,1974, p. 228-232. An exceptionally detailed acconnt of the life of a highly 
assimilated Habsburg Jew is found in Hilde Spiel, Fanny Arnstein: A Daughter of·the Enlightenment, 1758 
-1818. NewYork 1991. A concise account ofthe process of assimilation ofJews in Habsburg lands is found 
in Wolfgang Hausler, Das Judentum der Habsburger Monarchie im Zeita1ter von Toleranz, Emanzipation, 
Ulld Antisemitismus. In: E. Busek and G. Stourzh (ed.), Nationale Vielfalt und Gemeinsames Erbe in 
Mitteleuropia. Wien 1990, p. 61-79. 

17 Jews were presented with a list of "acceptable" names from which to choose. Pěkný points out that the 
emphasis was not on uniform Germatization, but on simplicity and c1arity. Pěkný, Historie, p. 92. 

99 



1782 during Joseph's reign allowed Jews to earn degrees in law and medicine, as well as 
study in the philosophical faculties of Habsburg universities, which at this time provided 
preparatory instruction for the more advanced professional programs of Law, Medicine, 
and Theology.l8 In the case of Prague University, these edicts provided a permanent legal 
framework for a trend which had begun some time before and which embraced many 
facets of education.l9 As early as 1771 Jewish students wishing to be examined as 
surgeons had been granted this right, although as had been true since at least the 
seventeenth century, they could only practice their profession among their fellow Jews.20 

Restrictions also began to lift for Jews pursuing law degrees, although Juris Civilis 
Doctor candidates continued to have to make a profession of Christian fmth until 1873. 
As Guido Kisch has shown, by the 1790's several Jews had successfully petitioned for the 
fight to study both medicine and law.2l At the same time the purely religious education of 
Jews was also supervised by the Imperial govemment.22 

The freedom officially accorded Jewish students coincided with other reforms taking 
place within the university. In 1784, as part of Joseph's push towards Germanization, Latin 
was replaced at Prague University by German as the language of instruction, a change that 
may have had negative effects for Czech speaking students, but which may have placed 
Yiddish speaking students on a more equal footing with Gentile counterparts.23 The 
curriculum had been significantly reorganized in 1778, and further reforms would follow 
in the wake of the French Revolution.24 The atmosphere at Prague University had become 
freer, although these changes did not take place without opposition in high places. The 
Archbishop of Prague specifically objected to the admission of Jews to the university, as 
had Archbishop Magazzi ofVienna to the admission of Jews there.25 

18 Jewish students congregated in foreign language classes (e.g., French) during the late 1810's and early 
1820's, possibly because as speakers ofYiddish or Judeo-German, they had been raised in a multilingual 
envíronment and had both an interest in and the training for language study. (See Katalogy posluchačů 
filosofické fakulty, 1817-1822). 

19 In line with reforms allowing university study to Jews, a Jewish normal school was opened in in 1785. 
O'Brien, Ideas, p. 30. 

20 Important documents relating to the presence of Jews at Prague University previous to the issuance of the 
Toleranzpatent are collected in Guido Kisch, Die Prager Universitat und die Juden, 1348-1848. Miihrisch
Ostrau 1935. 

21 However, a history of the university asserts that Jews were able to obtain degrees only after 1790. W. W. 
Tomek, Geschichte der Prager Universitat. Prag 1849, p. 341. 

22 Centralized control over religious education, a keystone of Joseph's policy, was extended in 1797 by the 
Judensystemalpatent (Systemální židovský patent), which requíred all rabbis recognized by the govemment 
to receive a German education. After 1817, thls policy was expanded to requíre university training of rabbis, 
with the interesting result that some rabbis eventually obtained Ph.D.s from Prague University (see Pěkný, 
Historie, p. 93). An imperial decree issued early in Francis's reign established that Jewish students in the 
Kingdom of Bohemia might study the Talmud only after written evidence of their competence in German 
provided by a local authority (Dekret vom 21 August 1797). 

23 For a list of the lectures offered in German, see Verzeichniss ordentlichen und ausordentlichen Vorlesungen 
an der Universitiit zu Prag vom 17ten Oktober 1798 bis letzten August 1799 gehalten werden, Prag, c. 1799. 

24 Prague University established a library at the Klementinum, formerly a Jesuit stronghold, as early as 1777, 
which was later enriched with collections obstained from monasteries suppressed by Joseph. Jan Havránek 
- Josef Petráň - Anna Skýbová, Universitas Karolina. Praha 1986, p. 44. The most complete list of primary 
sources on the history of Prague University in the Josephinian period and irnmediate1y afterward is Wilhe1m 
Erman - Ewald Hom, Bibliographie der Deutschen Universitaten, voL 2. Hildesheim, 1965, p. 833 ff. 
Reforms in the mathematics curriculum at Prague University, some of which began before 
Joseph's ascension to the throne, are discussed in Luboš Nový, Matematika na pražské universitě v druhé 
polovině 18. století. In: AUC-HUCP III1, 1961, p. 35-57. The University Studienplan also underwent 
substantial reforms in 1794, 1804, and 1814. Tomek, p. 344. 

25 See Paul Shore, Jews at the University ofVierrna, 1782-1822, Mitteilungen der Wissenschaftsgeschichte 15, 
1995, p. 43-66. 
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Joseph's decrees, issued by an isolated autocrat, did not however produce an 
immediate flood of Jewish applicants to the university, although they did underpin a very 
broad policy of toleration which he extended to all his Jewish subjects.26 Before he died 
Joseph may have realized that like many of his other attempted reforms, Jewish 
enrolment in universities was easier to proclmm than to bring about as a reality. The exact 
number of Jews who enrolled in aH Austrian universities the first few decades after 
Joseph's reforms will in al1likelihood never be known. Detailed records of enrohnent at 
the University of Vienna indicating the religion of the students, exist only as far back as 
1797. These records indicate that only a handful of students were identified as Jews by 
their professors before 1801. Comparable records at Prague University are even less 
complete and systematic for this decade. Even the allnexation of Galicia, which resulted 
from the successive partitions of Poland in 1772, 1792, and 1795, and which brought 
hundreds of thousands of Jews under Habsburg rule, had but little apparent immediate 
impact on the number of identifiably Jewish students at the University of Vienna or 
Prague University. As time wore on, however, the number of Jewish students grew. 
Although many of Joseph's other reforms were rescinded by his brother Leopold II and 
his nephew Francis II, the doors of the universities remained open for Jews and their civil 
rights were not abrogated.27 During the reign of Francis, the potential usefulness of Jews 
as citizens was emphasized, as seen in a decree of August 1797.28 During the Napoleonic 
Wars the university's enrolment as a whole appears to have declined, but at least some 
Jewish students were attending the university throughout this period. The return of the 
Jesuits and their resumption on a much smaller scale of their role in education does not 
seem to have had any influence on the willingness of Jews to enroll in the university.29 

26 Sephardic Jews residing in Habsburg lands were considered by the Austrian govemment to be subjects of 
the Ottoman Empíre, and therefore enjoyed different, if not greater privileges. See Greta Klingenstein, 
Modes of Religious Tolerance and Intolerance in Eighteenth Century Habsburg Politics, Austrian History 
Yearbook 24, 1988, p. 10. Assimilation of Central European Jews from the time of the Toleranzpatent is 
analysed in David Jan Sorkin, The Transformation of German Jewry, 1780--1840. New York 1987. The 
experience of Jews within Habsburg lands is related in William O. McCagg, A History of Habsburg Jews, 
1679-1918. Bloomington 1989. See also MichaelA. Meyer, The Origins ofthe Modem Jew: Jewish Identity 
and European Culture in Germany, 1749-1824. Detroit 1979. 

rl Francis II, despite his somewhat undeserved reputation for repression, never significantly altered his 
uncle's policies of toleration towards the Jews. See O'Brien, Ideas, p. 59. 

2l! A1though the German and Czech texts of this decree differ slight1y, both emphasize that the reason for 
granting Jews access to high education is so that they may became useful citizens. "Da iibrigens den Juden 
kein Mittel benonnen seyn soli, sich zu niitzlichen Staatsbiirgem auszubilden, so sollen sie gleich allen 
christlichen Jiinglingen in den mindem lateinisch sowohl als in den philosophischen, juridischen, und 
medizinischen Studien, mit Ausnahme des katechetischen Unterrichts, den Zutritt haben rrnd mit den iibrigen 
Schulem auf gleichen Fuss behandlen. Gakoz ostatné židům žádný prostředek zamezen býti nemá, skrze 
kterýby užitečnými audarni země by ti mohli; tedy magi stejné s wšsemi kresťanskymi mládency jak do 
menssich latinskych sškol, taky k filosofskému, práwnjmu, a lékařskému, učenj, s výmjnkau katechetského 
wyvčowanj přístup mjti, a s ostatuími žáky rownostejně držáni býti." Dekret vom 2. August 1797. 

29 The restoration of the Society was accomplished by the Bull Sollicitudo Omnium Ecclesiarum which was 
published 7 August 1814, approximately, only a few weeks before the Congress ofVienna began to convene. 
As in the case of "Dominus ac Redemptor Noster", no dírect references were made to the Order's role in 
higher education. See Thomas J. Campbell, S. 1., The Jesuits, 1534-1921. New York 1921, p. 692-694. Once 
again although the lifting of the ban is remembered as a breakthrough for the potential influence of the Jesuits 
on higher education, trends in this dírection had already begun some years earlier. The Jesuits had already 
been restored in Russia, where in fact they had remained active throughout the years ofthe ban, by a breve of 
9 March 1801, and in the Two Sicilies by a breve of 30 July 1804. M. P. Hamey, S. J., The Jesuits in History. 
New York 1941, p. 364. For an accorrnt ofthe careers of several Jesuit intellectuals during the period ofthe 
Order's dissolution, see Paul Bernard, Jesuits and Jacobins. Urbana 1971. The reassertion of Jesuit power in 
Austria after 1829, with special attention to Galicia is discussed in Alan Reinermann, The Retum of the Jesuits 
to the Austrian Empíre and the Decline of Josephinism, 1820--1822, Catholic Historical Review 52, 1967, 
p. 372-390. See also Jacques Crétineau-Joly, Histoire Religieuse, Politique et Litteraire de la Compagnie de 
Jésus, vol. 6. Paris 1846, p. 51-54, and F. Maass, Der Josephinismus, vol. 5. Wien 1961, p. 182-183. 
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Surprisingly, the great upsurge in apparently Jewish students came during the period after 
1815, the Biedermeier era, often associated with political repression and stricter 
govemment control of universities. 

This study exarnines the evidence for presence of Jewish students at Prague University 
between the years 1782 and 1822.30 Three faculties are under consideration: those of law, 
medicine and philosophy (the theological faculty was inaccessible to unbaptized Jews 
during this period). The philosophical faculty, because of its frequent role as an 
intermediary between the gymnasium and professional training, may be considered 
a separate case. Although 1782, the year in which Joseph issued his frrst decree regarding 
the adrnission ofunbaptized Jews to universities, is a logical place to begin this study, the 
Prague University Medical Faculty records only commence in 1793. The selection of 
1822 as the terminus of this study is more arbitrary. This date was chosen because it was 
long enough after the upheavals of the Napoleonic wars to provide some comparative 
data with the early 1790's. 

The single biggest obstac1e to any attempt to estimate the number of Jewish students 
enrolled at Prague University arises from the methods of record keeping employed by 
professors. In the 1790's at Prague University, despite ongoing adrninistrative and curricular 
reform, no systematic procedure was used by professors to record basic data about their 
students. Each instructor kept records in an idiosyncratic way, and the situation is 
complicated by the variant spellings of students' names and places of origin which were 
often employed. Neither the Imperial decrees adrnitting Jews as students nor university 
policy required that non-Catholic students be identified as such in Studienkataloge. 
Evidence from the University ofVienna Studienkataloge suggest that some professors took 
considerable care to record which students were ,,Hebraer" or ,,Israeliten", while others 
made no such efforts. Whether this lack of attention to the religious backgrounds of students 
reflected a discretion bom of Enlightenment toleration, or whether many professors simply 
had no time or interest to record such detail s cannot be easily determined. Even after 
standardized forms gradually began to replace the ad hoc record keeping techniques of the 
eighteenth century, no special category for religion was inc1uded in the Prague 
Studienkata1oge. These circumstances, coupled with the apparent reluctance of professors 
in Prague to volunteer information about the religious backgrounds of their students, has 
resulted in a paucity of positive information about the presence of Jews at the university. 
This is in striking contrast to records from the same period at the University of Vienna, 
where over two hundred student s are positively identified by their instructors as Jews. 

For the forty year period under consideration, while many students appear in Faculty 
of Philosophy records identified as Jews, only one student in the Faculty of Law and 
eleven students in the Faculty of Medicine are positively identified as Jews. Other 
evidence, however, shows that many other Jewish students were enrolled during those 
years.31 To gain a rough picture of Jewish enrolment, other, les s precise methods have had 

30 In the fint decades of the nineteenth century, Prague University had the second largest student population 
of any Habsburg university. In 1830 its total enrollment was 2360 students, surpassed only by Vienna with 
3989. Statistics on the enrolment of students at Habsburg universities, and for some German universities for 
this period are found in Laszlo Szogi, Zur Geschichte des Universitatsbesuchs innerhalb der Habsburger
Monarchie, 1750-1850, Aspekte der Bildungs- und Universit1isgeschichte 7,1993, p. 392. 

31 Twenty four Faculty of Medicine students (including two women) whose names have not been located in the 
Studienkataloge are identified as Jews in Matricula Facnltatis Medicae Pragensis ab Anno MDCCLXXlV. 
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to be employed. A male student entered in the Studienkatalog or other record of 
a professor is considered here as probably Jewish if his first name was one rarely given 
to Christian children, e.g. Moses, Salomon, Dr Isaak. If the records provided the 
studenťs father's name, and if this name was also a traditionally Jewish name, the 
probability is considered to be greater. Finally, if the studenťs address appears in the 
records and ifthis address is in the Judenstadt of or of any other town, the probability that 
the student was Jewish is considered to be extremely high.32 Needless to say, this method 
leaves open the possibility that some Gentiles with names that could also be Jewish have 
been counted here as Jews.33 Leopold Schon (Fac. Med., 1829) and Isak Kraus (Fac. 
Med., 1822) are two such examples. Conversely, many Jewish students may have been 
exc1uded from the study because their names provided (perhaps intentional) camouflage 
as to their heritage.34 Two pieces of evidence support this supposition. First, among the 
handful ofrnidwifery students positively identified by their instructors as Jews are several 
who otherwise would not have been so designated in this study. Among these are Maria 
Dux (1810), Marie Mauntner (1815/16), and Eva Klauber (1815). Also, some students 
identified in the University ofVienna records as Jews bore such typically Christian names 
as Wilhelm and Johann. Other students may have been bom Jews but later underwent 
baptism. These Táuflinge would have received Christian names at baptism, and rnight not 
be known to their instructors as Jews.35 

The dramatic difference between the numbers of probable Jewish students in the 
Faculty of Medicine and the Faculty of Law roughly parallels pattems found at the 
University of Vienna. Medicine was the preferred choice of Jewish students for several 
reasons. First, the status of medicine as a profession in comparison to that of law was 
lower, and therefore the resistance to the presence of Jewish students in the Faculty of 
Medicine was less. By comparison, the profession of law was more c10sely identified 
with the nobility. Virtually no students in the faculty of Medicine Studienkatalog are 
identified as members of the nobility, whereas for the same forty year period over sixty 
students in the Faculty of Law were hsted bearing noble titles. As a "practical" 

32 Houses of Jews throughout Bohemia and other parts of the Habsburg Empíre were designated by Roman 
numerals. The presence of such numerals in student addresses in the Studienkatal~ge (which appear by 
district, not street, e.g., Altstadt XIX) increase the probability that a student was Jewlsh. Iggers, The Jews, 
p.169. 

33 The first attempt to analyze the origins of Jewish names in post-Biblical t~~es is found in Leopold Z~mz, 
Namen der Juden. Hildesheim 1971. Zunz's argument, that Jews and Chrisuans had born the same gIven 
names for centuries, was a response to the ban on Christian names for Jews issued in 1836 by the Prnssian 
government. The most useful source of information on the German and .Slavie ?rigins of Jewish s~ames, 
particularly regarding the transformation of Hebrew names to German, IS BenzlOn Kaganoff, A DlCuonary 
of Jewish Names and Theír Histories. New York 1977. 

34 By the early nineteenth century adoption oftraditionally Christian names by Jews was increasingly commo~. 
Documentation of Christian names such as Johanna, Elisabeth, Louis, Ludwig, etc. among the Jews ofBerlm 
when polled in 1812 is found in Dietz Bering, The Stigma of Names, Ann Arbor 1992, p. 70-71. 

35 For example, Wolf Popper of Prague, not identified as a Jew, was awarded the M.D. degree on 15 Au~u.st 
1798. Senát, spisy 1798 c. 35. Also noteworthy is one Lorenz Franz Jonas, whose name and town of ongIll 
(Frankfurt am Main) point to a possible Jewish origin, was reprimanded, along with another student, by 
university authorities for his disruptive behavior: "Wegen iiberwiesener Theilnehme an d~m at,n 14. dieses 
durch Fensterwerfen veriibelichen Frevel auf der Oehlemuhle und da letzten dreyberelts emen Xavers 
unterschriebenen Hoffmann aber noch ausserdem bey bekannt machung der Strasse sich respects widrig 
betragen bestraft, auch." Senát, spisy 29. July 1799. Although.the petitioners are not ident!-fied ~s Jews, .an 
earlier document also suggests the presence of Jews in the Medlcal Faculty: "Gesuch ~es Ehas WIener, Ehas 
Hirschfeld und David Porges, Kandidaten der medizinischen Doktorwiirde um Besut,nmung des Ta&s zur 
Privat-Promotion und so danniget Einverleibung unter die Universitatsmitglieder, so wle auch Ausfertlgnng 
der Doktorsdiplomen." Sitzungprotocoll vom 1. August 1796, VIII N:E:28. 
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profession, as well as an occupation whose failures were often more spectacularly evident 
than those in theology or law, medicine could be considered a more appropriate 
profession for the officially tolerated but still enthusiastically disliked Jew. 

A dramatic increase in the number of presumed Jewish medical students is seen in the 
:final decade of this study, which continued into the closing of this decade. In the Faculty 
of Medicine in 1820, 10 students are included; in 1821, 7 and in 1822, 10. Several factors 
may have contributed to this trend: the shortage of doctors (and of trained persons in aU 
walks of life) as a result of the deprivations of the Napoleonic Wars, the continued 
rnigration of both Gentiles and Jews from mral areas to cities, and the emergence of a new 
generation of Jews who had grown up since the Toleranzpatent, and who saw themselves 
as more readily acceptable to Gentile society. It is also to be hoped that Gentile society 
was indeed more accepting of Jews as professionals, but undoubtedly anti-Sernitism 
persisted throughout the nineteenth cen tury. 

Table 1 
Numbers of probably Jewish students in the Faculty in the Philosophy, Law and Medicine.36 

Faculty of Philosophy Faculty of Law Faculty of Medicine 37 

1784-1797 34 1787-1797 14 1793-1797 13 
1798-1807 45 1798-1807 4t 1798-1807 33 
1808-1807 40 1808-1817 6 1808-1817 38 

1817-1822 196 1818-1822 7 1817-1822 54 

total 315 31 138 
Grand Total 484 

t 1805, 1807 no records 

For comparison, the total numbers of students in the three faculties in 1789 were 
Law 147, Medicine 73 and Philosophy 349. By 1849 these numbers had increased to Law 
800, Medicine 963 and Philosophy 865. It can be assumed that the dramatic increase in 
the number of Jewish students in all faculties after 1815 parallels an overall increase in 
university enrolments throughout Habsburg lands during those years. 

Prague University, founded by a Bohernian king and one of the centers of Czech 
cul ture, continued throughout the eighteenth and nineteenth centuries to function 
primarily as the university for Bohernia and Moravia. Unlike the University of Vienna, 
which attracted students from all the Habsburg dorninions and beyond, the majority of 
the students enrolled at Prague University originated from communities not more than 
200 kilometers away. A signi:ficant number of these were natives of Prague. The patterns 

36 These data are taken from these sources: Katalogy posluchačů filozofické fakulty (Studienkataloge der 
Horer der Philosophischen fakultat) Univerzity Karlovy, 1782-1822. Katalogy posluchačů právnické 
fakulty (Studienkataloge der Horer der Juristischen Fakultat) Univerzity Karlovy, 1782-1822. Katalogy 
posluchačů lékařské fakulty (Studienkataloge der Horer der Medizinischen Fakultat) Univerzity Karlovy, 
1782-1822. 

37 Faculty of Medicine records also indicate the names of women studying to be midwives; all students 
identified by professors as Jews in this Faculty were women. 
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of places of origin for students of probably Jewish heritage do not contradict this 
pattern.38 Of the students identi:fied in this study as Jewish, 377 have their place of origin 
reported. In some cases only the general area of the studenťs origin is reported (e.g., 
Ungarn [Hungary], which could include not only modem day Hungary, but parts of 
modern Slovakia, Romania, Croatia, and Serbia); in other instances the district is given, 
or the speci:fic vi1lage. In some records, the studenťs precise address (e.g., Judenstadt 
45) is also listed. A breakdown of the places of origin for probable Jewish students is as 
follows: 

Table 2 
Geographical Origins-Jewish Prague University Students 

Faculty of Philosophy 

Bohemia 

Prague 131 

Bunzlauer Kr. 15 

Pilsner Kr. 6 

Saazer Kr 6 

Ellbogner Kr. 5 

Bidschauer Kr. 5 

Eger 4 

Other 28 

Bohemia total 200 

Moravia 17 

Hungary 17 

Poland (including Galicia) 2 

Austria 1 

Bavaria 2 

Saxony 3 

Prussia 1 

Dessau (?) 1 

Other total 44 

Location unknown or illegible 8 

Grand total 252 

38 Before the first complete censuses of the 1840's, only approxirnate estimates of Jewish population in 
Bohernia and Moravia are possible. In 1798 186 marriages, or 0.81 % of the total for Bohernia, were Jewish. 
In 1811, 1108 of the deaths recorded as Jews, or 0.92 % of the total. Similar data for Moravia indicate 
a Jewish population close to 1 % of the total. In 1790 the total population of Bohemia was 2,882,106, the 
total population of Moravia was 1,594,558. Česká statistika: Obyvatelstvo českých zemi v letech 
1754-1918. Dll 1, 1754-1865. Praha 1978, p. 138-140. See also: Evyatar Friesel, Atlas ofModem Jewish 
History. New York 1990, p. 35, 36. 
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Table 3 

Faculty of Law 

Bohemia 10 

Eger 2 

Leitmeritz 2 

Other II 

Total 25 

Austria 1 

Piedmont 1 

Bukowina 1 

Saxony 1 

Poland 1 

Total 5 
Grand total 30 

Table 4 

Faculty of Medicine 

Bohemia 26 

Pilsen Kr. 3 

Bidschauer Kr. 3 

Rakonitzer Kr. 2 

Budweis Kr. 2 

Liebochowitz 2 

(New) Kolin 2 

Other 21 

Total 61 

Moravia 15 

Hungary 10 

Saxony 2 

Hesse (?) 1 

Dessau (?) 1 

Prussia 1 

unknown or illegible 13 

Total 43 

Grand total 104 

106 

Numerous place names recorded in the Studienkataloge do not indicate the larger 
adrninistrative unit (e.g., Bohernia, Moravia) in wmch they were located. Virtually aH of 
these localities were in Bohernia. In other instances the larger administrative unit is not 
indicated but the Kreis or roral district (e.g., Brandeis) is recorded along with the name of 
the village, and from these data it is possible to group 10ca1ities into larger geograpmcal 
units. Since places of origin are recorded for weB over half of the students presumed to be 
Jews, the sample of places of origin recorded may be considered fairly representative. 
A majority of presumably Jewish students originated in Bohemia. alone, with its ancient 

Table 5 

Occupations of the fathers of probable Jewish students, aU faculties 

Handelsmann 125 

Kaufmann 52 

Tuchhandler II 

Brandweinprtifer 4 

Grosshandler 4 

Bestandmann 3 

Wundarzt 2 

Jiidischer Gemeinde Vorratner 2 

Advocat 2 

Lehrer 2 

Fleischhauer 2 

Lederhandler 1 

Brandweinpachter 1 

Mundarzt 1 

Chyrurgus 1 

Gastgeber 1 

Lehrer, Der Israelitischer Hauptschule in Prag 1 

Glaser-Meister 1 

Bierhandler 1 

Dorfrichter 1 

Wirt. Beamter 1 

Weber 1 

Schumacher 1 

Partikulter (7) 1 

Hausbesitzer 1 

Rabbiner 1 

Brauer 2 

Total 226 
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and well established Jewish community and Hebrew educational facilities, contributed 
over 44 % of the total. Moravia, despite its relative proxirnity and very sizeable Jewish 
population, contributed only 8 % to the total. Although a handful of students carne from 
as far away as Northem Italy and Wiirtemberg, the eastem regions of the Habsburg realm 
are not well represented. Unlike the University of Vienna, where scores of students from 
the Jewish enclaves of Galicia enrolled, Prague University did not attract students from the 
large Jewish communities in Lemberg or Brody. The Hungarian Jewish communities did 
not gravitate in large numbers to Prague, either. Buda (including Óbuda) one of the major 
centers of Jewish cul ture for the entire Kingdom of Hungary, is not even represented 
arnong the places narnes recorded. The eastem regions of the Habsburg Empire 
(Transylvania, Bukovina, Ruthenia, etc.) are also absent from these records, as are the 
relatively nearby Adriatic and ltalian Habsburg territories. The longstanding historical 
association of Bohernia with Prague University was ultimately more important in 
attracting Jewish students than was simple geographical proxirnity or political contiguity. 

Finally, although Jews from Prague went in large numbers to Vienna, the other great 
metropolis of Central Europe, to obtain a university education, the opposite was not true. 
The appeal of the capital city of the empire contributed to the rnigration of large numbers 
of both provincial Jews and Gentiles to Vienna, which began a period of rapid growth in 
population immediately after the end of the Napoleonic Wars. In conc1usion, it should be 
noted that the entries indicating the places of origin of students are relatively consistent 
throughout the entire period under consideration. 

Standardized forms for recording student data sirnilar to those used at the University 
of Vienna were introduced in Prague University in 1808. Starting in 1811, these 
Studienkataloge occasionally note the occupation of the fathers of the students. 
Presumably this information was provided by the students themselves, and was given 
only voluntarily, since only a rninority of entries provided tbis data. The fathers of 
students whose occupations are identified can be grouped as follows. 

It is probable that students whose fathers he1d respected positions or occupations 
within the community were more like1y to report these facts, so the data reported here 
cannot be regarded as entirely representative all farnilies of Jewish students at the 
university. Nevertheless, several general observations can be made about these data. First, 
Jewish students at Prague University came from both professional and non-professional 
farnily backgrounds, with the latter predorninating. The traditional (and stereotypical) 
Jewish occupations of liquor merchant and landlord are represented, but only in token 
arnounts. Several fathers he1d positions of authority in the Habsburg bureaucracy and 
several also were regarded as master craftsmen. One may tentatively conclude, therefore, 
that a significant, if not overwhelrning majority of the Jewish students came from farnilies 
where the process of assirnilation had already progressed considerably. 

Although extensive data exist regarding the ages of Jewish students enrolled in 
particular courses, this information is of less value than the figures cited above. No 
information is available regarding the age characteristics of Prague University students as 
whole for this period, and therefore it is not possible to draw comparisons between the 
probably Jewish student population and the student body as a whole. No record of the 
ages of students occurs before 1811, elirninating the possibility of contrasting the age 
characteristics of various cohorts of students. AIso, probable Jewish students were 
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recorded in this study as such whenever they flfSt appear in the Studienkataloge, so 
student ages' are of all different years of study in the advanced (post FacuIty of 
Philosophy) faculties. Therefore only general conclusions can be drawn about the age 
characteristics of these students. The data recorded are as follows: 

Table 6 

FacuIty of Medicine FacuIty of Law FacuIty of Philosophy 

AGE 

16--19 23 1 30 
20--21 20 2 108 

22-23 14 2 38 
24-27 6 2 13 

28+ 10 O 8 
7 6 

Total 73 14 203 
Grand total 290 

Students of probable Jewish origin were widely distributed across age cohorts, the 
youngest being only 13 and the oldest 35. Gentile students also appear to spread across such 
wide range of age cohorts, but specific data are not available. Students who were older than 
their early twenties, it may be assumed, were gainfully employed before their matriculation 
at the university. For those who were in their thirties (including four women studying to be 
rnidwives), entrance into the university may have interrupted earlier occupations, inc1uding 
that of unlicensed rnidwife, school teacher or others.39 Medieal students tended on average 
to be older than law students, a statistic influenced by the age of the female rnidwifery 
students. The size of tbis sarnple and the relative smallness of the entire obstetrical program 
in Prague lirnits it" usefulness, but does raise some irnportant questions regarding the 
cultural, educational and work backgrounds of Jewish students studying in the FacuIty of 
Medicine. The case of female students, in particular, merits further study. 

The years from 1782 to 1822 were a pivotal period for all universities, including the 
University of Prague.40 Imperially directed poliey reform, territorial expansion and 
contraction of the Habsburg Empire, wars, and incipient industria1ization allleft their 
marks on the communities who supplied Prague University with students.41 The 
Jewish students of the faculties of Law and Medicine reflected both in their 
backgrounds and geographical origins factors influencing Czech society as a whole.42 

39 The social position of midwives was frequently under attack throughout the eighteenth century. In France, 
charges of prostitution were occasionally leveled against them. L. Wilson, Women and Medicine in the 
Prench Enlightenment. Baltimore 1993, p. 120. See also Jean Towler - Joan Bramal1, Midwives in History 
and Society. London 1986, p. 9-144. 

40 This dramatic rate of growth was echoed in the enrolments of many Central European universities during the 
Biedermeier period. Karel Litsch, Die Karlsuniversitlit Prag: Geschichte und Gegenwart. Praha 1989, p. 40. 
See also Shore, 1. c. 

41 An edict of 1797 opened most, but not all professions to the Jews ofBohemia. 19gers, The Jews, p. 55. 
42 A factor that may have encouraged the increasing enrolment of Czech speaking students was the 

establishment on 9 March 1793 of1ectures on Czech language and literature. Havránek et al., p. 47. The study 
of Czech law was established a year earlier. Litsch, Die Karlsuniversitlit Prag, p. 39. 
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While students with urban backgrounds made up a disproportionately large segment 
of those students identified as Jews, other probably Jewish students came from tiny 
hamlets or market towns. These students appear to have resembled their Gentile peers 
in their age range, and in their tendency to originate in either Bohemia or Moravia. 
Like many of their Christian counterparts, students of probable Jewish background 
mostly had fathers who were not university graduates. Also like their Gentile 
classmates, Jewish students were overwhelmingly from Bohernia, where the social 
position of Jews was changing. This study suggests that the arrival of Jewish students 
in Prague University was a part of a much broader trend of assimilation which was 
hastened, but not created by the edicts of Joseph II. The teachings of Reform Judaism, 
econornic and social pressures brought on by the disruptions of war and the mood of 
increasing freedom and desire for change that swept across Europe during the era of 
the French Revolution and afterward all contributed to the willingness of Jewish 
students to enrol in the university.43 The assimilation of central European, and in 
particular, Bohernian and Moravian Jews into the bourgeoisie was the result of many 
factors, several of whích are extremely difficult to isolate. There is little evidence to 
indicate that pre-university educational opportunities for Jews of other subjects of the 
Habsburg Empire improved dramatically during the decades under consideration here. 
Yet political stability, the absence of the destructive wars which had crippled the 
region's educational institutions throughout the eighteenth and early nineteenth 
centuries may have contributed significantly to the sudden rise in enrolment of Jewish 
students after 1814. Tomas Pěkný argues that the development of Jewish owned 
businesses throughout the nineteenth century provided not only improved econornic 
conditions but also a modest increase in social status for many Jews in Bohernia and 
Moravia.44 Monika Richarz has also reported a number of factors indicating the 
growing embourgeoisement of the German Jewish population during the second 
quarter of the nineteenth century, which may point to a sirnilar development in the 
Austrian Empire.45 As for an actual decrease in prejudice within the university against 
Jews seeking an education, evidence is equivocal at best. Indeed, throughout the 
nineteenth century Czech university students were among the most rnilitant opponents 
of equal rights and social acceptance for Jews.46 A possible contributing factor to the 
success of Jewish students at Prague University was the requirement specified by the 
Judensystemalpatent of 1797 that aH rabbis receive a German education and pass 
a German exarnination. This forced familiarity with German introduced the language 
into the homes of many future university students, since many of these Jewish students 
came from families with rabbinical traditions. 

On the question of anti-Sernitism and the experience of discrirnination against Jewish 
students the records of Prague University are in an explicit sense silent. No document 
has yet been identified which clearly shows discrirnination against Jewish students on 

43 Prussian Jews received citizenship rights on II March 1812, although at that moment, the Kingdom of 
Prussia had been somewhat reduced in size. See Kurt Schwerin, Die Juden in Schlesien, Bulletin des Leo 
Baeck lnstituts 56, 1957, p. 3. See a1so Gerson Wolf, Zur Geschichte der Juden in Schlesien, Zeitschrift fůr 
die Geschichte der Juden in Deutschland 4, 1891, p. 199. 

44 Pěkný, Historie, p. 219. 
45 Monika Richarz, Der Eintritt der Juden in die akademischen Berufe. Ttibingen 1974, p. 43-90. 
46 Pěkný, Historie, p. 98. 
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the part of the faculty, adrninistration, or other students. The researcher can only 
speculate whether the lack of a carefully kept record regarding the presence of Jewish 
students reflects a true sen se of tolerance, a quietly held contempt, or something 
altogether different. A broader and more complete study of the attitudes of faculty and 
students towards Jews coupled with research into the subsequent careers of Jews who 
attended Prague University andan analysis of econornic conditions in Bohemia, 
especially as regards wages, prices, and rates of consumption will shed further light on 
this problem. 47 

PAULSHORE 

Židovští studenti na pražské univerzitě v letech 1782-1822 

SHRNUTÍ 

Přestože Josef II. vydal dekrety, které umožňovaly vstoupit Židům na pražskou univerzitu, systematické 
a detailní záznamy o jejich zápisech na tuto školu začínají až rokem 1797. Studie sleduje imatrikulace 
židovských studentů na univerzitu od tohoto roku až do rokn 1822, tedy čtyři desetiletí od vydání uvedených 
dekretů. Téměř dvě třetiny studentů, jejichž židovský původ se dá doložit s určitou jistotou, se zapsaly na 
filozofickou fakultu; většina ostatních se zapsala na lékařskou fakultu, pouze někteří na fakultu právnickou. Na 
teologickou fakultn Židé v této době pochopitelně přístup neměli. 

Průzkum geografického původu židovských studentů ukázal, že pocházeli převážně z Čech, ačkoli několik 
studentů přišlo i z Uher a z Pruska. Záznamy o povolání otců židovských studentů lze často hůře vyhodnotit 
vzhledem k častému používání pojmů ,,Handelsmann" a ,,Kaufmann"; někteří studenti měli otce řemeslníka 
nebo zastávali přední pozice v židovské komunitě. Údaje o věku židovských studentů odrážejí obecný trend, 
kdy věk studentů filozofické fakulty byl často nižší než 19 let. Za zmínku stojí také relativně vysoký věk 
některých studentů lékařské fakulty, který odpovídá skutečnosti, že někteří studenti byli již praktikujícími 
specialisty, v některých případech porodníky. Všechny údaje v této studii musí být chápány v kontextu postojů 
profesorů, kteří je zaznamenávali. Tyto postoje se dají obtížně určit, ale mohly zahrnovat širokou škálu od 
tolerance, přes lhostejnost až k otevřenému nepřátelství vůči židovským studentům. 

47 Estimations of the purchasing power of the florin or gulden are rendered more complicated by the tangle 
of monetary systems in use in pre-Napoleonic Central Europe and by the fact that labor and agricultural 
products were relatively cheap, whereas any produced goods, even if they were not of luxury quality, were 
very expensive. Leslie Bodi quotes Johann Pezzl, who reported in 1786 in his Skizze von Wien that a man 
of moderate means might spend 116 gui1dens, or a third of his budget, on c10thes alone. Lesli Bodi, 
Tauwetter in Wien. Frankfurt 1977, p. 441-444. By contrast there is ample evidence that even the poor 
urban c1asses of Vienna, whose family incomes might be less than 300 florins a year, stilI could afford 
ample food and driuk. Pezzl reported that the equivalent of roughly 5 bottles of beer and 6 bottles of wine 
were consumed by every citizen ofVienna each week! Quoted in H. E. Jacob, Johann Strauss, Father and 
Son. New York 1940, p. 10. On the effects of inflation, which continued through the 1790's and 
culminated in the state baukruptcy of 1811, see Robert Kann, A Study in Austrian Intellectual History. 
NewYork 1960, p. 283. 
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ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS 
1993-1994 Tomus XXXIII.-XXXIY. Fasc. 1-2 Pag. 115-121 

RYTINA OBRAZU SVATÉ KATEŘINY 
Z PRAŽSKÉHO KAROLINA 

VLADIMÍR ZÁVODSKÝ 

Ve sbírce starých tisků Archivu Univerzity Karlovy je pod číslem 310 uložen útlý spi
sek s názvem Partheno-Sophia sive Virginalis sapientia Catharinae ... Anno vero a partu 
Virginis M.DC.LVIII a Michaele Serenissimo & Potentissimo Polon: Rege aemula pieta
te philosophis Pragensibus in sua effigie in venerationem proposita eidemque Maiestati 
Affectu reverendissimo iterum consecrata. Spis byl vydán nákladem univerzity roku 1670 
a jeho autorem je Antonín Alexandr Franchimont z Frankenfeldu, syn rektora pražské 
univerzity.! Jde o spisek již známý a v odborné literatuře několikrát zaznamenaný.2 Čím 
se však exemplář uložený v Archivu UK patrně liší, je připojená celostránková rytina, 
reprodukující v horní části obraz sv. Kateřiny, umístěný dnes ve velké reprezentační míst
nosti rektora. Dolní část rytiny pak podává dosud neznámý pohled na Prahu. Rytinu 
vytvořil roku 1670 rytec J. F. Leonart,3 který nad svou signaturu připojil i jméno tvůrce 
předlohy: "Carl Screta". Z textu pod rytinou, odvozeného z titulního listu, vyplývá, že 
obraz svaté Kateřiny věnoval roku 1658 pozdější polský král Michal Wisniowiecki filo
zofické fakultě pražské univerzity, zřejmě jako výraz díků za vzdělání, kterého se mu tam 
dostalo. Tato skutečnost je ostatně uvedena také na titulním listě a zmíněna i dále v tex
tu daného spisu; je však vyjádřena tak vzletným a květnatým způsobem, že teprve ze spo
jení s připojenou rytinou jednoznačně vyplývá, o jaký dar vlastně šlo. 

Michal Wisniowiecki, pozdější polský král, se narodil 31. července 1640 jako syn 
vévody Jeremiáše Michala Wisniowieckého a Grizeldy, dcery kancléře Tomáše Zamoj
ského. Po smrti svého otce roku 1651 se ocitl ve velmi svízelném postavení, neboť veš
kerý majetek rodiny byl rozchvácen. Jeho výchovy se ujal bratr krále Jana Kazimíra 
Karel Ferdinand, biskup vratislavský a plocký, který se o Michala staral až do své smrti 
v květnu roku 1665.4 Potom převzal péči o Michala král Jan Kazimír. Pod jejich ochra
nou studoval Michal na jezuitském gymnáziu v Nise asi do roku 1655. Teprve potom se 
Michal objevuje na pražské univerzitě, patrně v letech 1656-1660. 

Zprávo jeho studiu se dochovalo překvapivě málo. Soudobé doklady se nezachovaly 
vůbec žádné a z doby pozdější se o jeho studiu v Praze zmiňují pouze dva prameny. První 

1 Všechna životopisná data Antonína Alexandra Franchimonta z Frankenfeldu uvádí L. Schmid, Profesor 
Mikuláš Franchimont z Frankenfeldu a jeho rod. In: Zprávy AUK 4, Praha 1982, s. 95n. 

2 L. Schrníd, l.c., s. 98, pozn. 21. J. Tříška, Studie a prameny k rétorice a univerzitní literatuře. Praha, 1972, 
s. 134, č. 31. 

3 Jan Friedrich Leonart, narozen roku 1633 v Dtinkirchenu, zemřel po roce 1680 v Berlíně. Mědirytec a kres
líř, činný též v Praze roku 1670. Viz P. Toman, Nový slovník čs. výtvarných umělců, Praha 1950, sv. II., s. 22. 
B. 1. Dlabač, Allgemeines historisches Ktinstler-Lexikon, Praha 1815, díl II., s. 196. 

4 Riegrův slovník naučný, díl X. Praha, 1873, s. 132-133. 
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z nich je již výše zmíněný spis Antonína Alexandra Franchimonta z roku 1670, druhý 
pramen představuje oslavný spis Martina Xavera Volekmana "Gloria Universitatis Caro
lo-Ferdinandeae Pragensis" z roku 1672.5 Z Volekmanova spisu vyplývá, že Michalovo 
studium bylo čtyřleté. Věnoval-li Michal obraz svaté Kateřiny fakultě roku 1658, zapa
dá to dobře do doby jeho předpokládaného studia. Volekmanův spis pěje o urozeném 
studentu samou chválu, ale konkrétních údajů obsahuje velice málo. Dovídáme se 
v něm, že Michal byl vynikající řečník, že vlastní rukou psal filozofická pojednání, že 
se účastnil všech školních cvičení a pevně a obratně argumentoval. Se souhlasem profe
sorů právnické fakulty "získal právnickou moudrost od urozeného pana Ignáce Tama, 
pozdějšího sekretáře na císařském dvoře". Tím nabyl "nesmírného vědění a svému uči
teli tak připravil nesmírnou poctu".6 Michalův dar obrazu svaté Kateřiny Volekman 
označuje jako "nejvznešenější školní plat". V následujícím elogiu pak autor označuje 
Michala za "slávu pražských akademiků a lesk Karlo-Ferdinandovy univerzity", zmiňu
je se dále o jeho řečnických a filozofických úspěších a končí vzletně, že pero, kterým 
sepsal svá filozofická díla, se nyní změní v šavli, kterou zhynou turečtí nepřátelé.? Zmín
ka o šavli souvisí nepochybně s tím, že v červnu roku 1672 věnoval papež králi Micha
lovi za jeho dosavadní zásluhy o protitureckou ligu vzácný dar: posvěcený meč a krá
lovně Eleonoře zlatou růži. 

Volekmanovu zmínku o Michalových řečnických schopnostech potvrzují i polské pra
meny, především záznamy jeho vystoupení na jednáních sněmů a senátu. Adam Przybos 
se ve své knize Michal Wisniowiecki" z roku 1984 zmiňuje o Michalových uměleckých 
sklonech, o jeh~ zálibě v divadle, malířství a sochařství. Objednávka Škrétova obrazu 
z roku 1658 by tomu nasvědčovala a zároveň vybízí k úvaze, zda tyto vlastnosti Michal 
nezískal právě při studiu na pražské univerzitě. 

Oslavný spis Franchimontův (kromě údajů o Michalově daru z roku 1658, uvedených 
jak na titulním listě, tak na připojené rytině), obsahuje ještě méně konkrétních zpráv 
o Michalově studiu. Vyzdvihuje pouze příchylnost vznešeného studenta k světici, která 
posléze vedla k jeho daru filozofické fakultě. 8 

Naskýtá se otázka, proč více než po deseti letech došlo k takovému vzrůstu zájmu 
o Michalovu osobu a jeho dar. Vysvětlení je nasnadě. Roku 1669 byl Michal Wisnio
wiecki nečekaně zvolen polským králem a pražská univerzita se tak mohla pochlubit stu
dentem, který dosáhl královské koruny. Především to však jistě byla skutečnost, že 
Michal se roku 1670 oženil s Eleonorou, dcerou panujícího císaře Leopolda, a stal se tak 
příslušníkem panovnického rodu.9 Tuto příležitost ovšem nemohla pražská univerzita 
nevyužít, a tak když bylo v listopadu 1670 uspořádáno pravidelné slavnostní shromáždě
ní ke cti svaté Kateřiny, byla tu důležitost daru příslušníka panovnického rodu náležitě 

5 M. X. Volckman, Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis triginta tribus encomiis orbi divulga-
ta ... Pragae, Typis Universitatis Caroll?:Ferdinandeae 167~, s . .13. . . • . • 
Jméno Michalova učitele Ignáce Frantiska Tama se poprve objeVUje V seznamu studentu prayrucke f~ulty 
roku 1655. (Matricula Facultatis Juridicae ab ~~~e usque ad A. 1685. - AUK; M 6 - ,,~gn~tl?s ~r~cIs~us 
Tam Silensius Nissensis Solvit Jura 16. Januarn .) Roku 1659 vydal Tam sve teze k zlskanl pravruckeho 
lice~ciátu (J. Tříška, Disertace pražské univerzity 16.-18. století, Praha 1977, s. 35). V roce 1660.získal Tam 
doktorát práv (G. N. Schnabel, Geschichte der juridischen Fakultiit an der vereinigten Carl-Ferdmandschen 
Hochschule zu Prag, Praha 1827, sv. 1., s. 103.). Později se Tam stal sekretářem na císařském dvoře ve Víd
ni (Volekman, s. 73.). 
Volekman, s. 73-74. 
Franchimont, s. III. 

9 Franchimont, s. XII. 
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připomenuta a zdůrazněna. Při této příležitosti ?yl vyd!.~ ~ Fran~him?ntův s~~~ek s při
pojenou rytinou. Ve Vol~!"llanově oslavném SpISU k deJ mam UnIVerzIty pak JIZ nemohl 
Michal Wisniowiecki chybět. lO 

Výše uvedené prameny bohužel neuvádějí, jak vlastně k darování obrazu svaté Kateři
ny došlo, zda dárce jednal přímo s malířem, nebo zda volbu autora a jednání s .ním zcela 
přenechal představitelům univerzity a nákla?y na p.?říze~ obr~zu po~~e uhr~d~l. . . 

Pokusme se na závěr shrnout, jaké nove skutecnostI z objevu vyse zmmene rytIny 
vyplývají: . . . 

Obraz svaté Kateřiny daroval filozofické fakultě pražské univerzity Michal WIsmowI
ecki, pozdější polský král, roku 1658. Pokud byl obraz svaté Kateřiny zhotoven na jeho 
objednávku, můžeme tento rok pokládat i za rok vzniku obrazu. 

Autorem obrazu je nepochybně Karel Škréta, jehož signatura se objevuje v levém dol
ním rohu reprodukce obrazu. Písmeno, které následuje za jeho jménem, není bohužel zře
telné; může to být "p" (pinxit), nebo "i" (invenit), ale pro stanovení Škrétova autorství to 
není podstatné. 

Objevená rytina potvrzuje správnost názoru Josefa Petráně, který obraz připisuje Kar
lu Škrétovi a jeho vznik klade za rok 1654.11 

Zároveň je tím zcela zpochybněn názor Jaromíra Neumanna, který popírá Škrétovo 
autorství obrazu a připisuje jej pražskému malíři a grafikovi J. J. Thummerovi)2 . 

Autorem rytiny, pořízené roku 1670, je Jan Friedrich Leonart, který svou reprodukCI 
Škrétova obrazu pečlivě provedl, honosný rám obrazu ozdobil postavami deseti andílků 
a kromě polské orlice, kterou umístil na střed horní části rámu, připojil v levém dolním 
rohu i erb autora publikace, Antonína Alexandra Franchimonta z Franckenfeldu. Dolní 
část rytiny pak doplnil zajímavým pohledem na Prahu, zachycujícím Hrad, Malou Stra
nu, Karlův most i Staré Město. 

Bližší podrobnosti královského daru univerzitě se asi již nedozvíme, ale i tak je objev 
dosud nepovšimnuté rytiny sice drobným, ale jistě zajímavým příspěvkem k dějinám 
Univerzity Karlovy.13 

10 Jeho portrét, rytina G. de Groose, je otištěn u Volekmana, mez~ s. 72 a 73. 
11 1. Petráň, Díla Karla Škréty z Karolina, Folia historica Bohemlca, sv. 10., Praha 1986, s. 4211!~ •• 
12 1. NeumaruJ, Karel Škréta 1610-1674. Katalog výstavy NG v Praze 1974, s. ~O~. Aut~r zde plse o Škretove 

obrazu sv. Jana na Patrnu: " ... spolu s protějškovým, S~éto~i vš~.myl~ě pnpIs.ovanym .obrazem sv~K~te
řiny ... Tento obraz, přizpůsobený Škrétovu dílu formatem I pOJeti!D, Je pravdepodobne dílem prazskeho 
malíře a grafika J. J. Thummera ... z doby před rokem 1704~ kdy sam !huI?me[. reprodukoval tento obraz 
mezzotintou jako vyobrazení prl? thes~ J;1;. Jana Václa".a W~~slava z. MitrovIc... K t~mu lze pouze poZ?a
menat, že výše zmíněná mezzotlnta OeJI reprodukce Je otlstena v díl~ A. Fechmerove, ~atalog grafick1ch 
listů univerzimích tezí uložených ve Stámí kuihovně ČSR v Praze, dll IV. Praha 1984, c. obr. 109? ma. se 
zmíněným obrazem svaté Kateřiny sotva co společného; její pojetí j~ zcela jiné a vzhledem k dobe sveho 
vzniku nemohla být tato mezzotinta předlohou pro obraz svate Kate~ny. . .• . 

13 Za cenné rady a pomoc je autor zavázán panu dr. Karlu BeránkOVI, panu umv. prof. dr. Josefu Petranovl 
a zejména panu dr. Václavu Štěpánovi, archiváři v Ostravě. 
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Rytina zobrazující Škrétův obraz svaté Kateřiny, připojená k oslavnému spisu 
A. A. Franchimonta z Frankenfeldu z roku 1670 
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