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1. ÚVOD 

Zdá se mi pochopitelnou radost jednoho z největších historiků 20.století Fernanda 

Braudela nad těmi rukopisy, které před ním nikdo nebo skoro nikdo nestudoval./1/ 

Lásku k neprozkoumaným manuskriptům s ním sdílel také jiný velký historik Johann 

Huizinga, jenž se sice vyznal ze svého okouzelní netištěným pramenným materiálem, 

neodpustil si však do knihy "Wege der Kulturgeschichte" vložit také varování před 

nezřízeným pronikáním v málo známé prameny, bez jasné představy toho, co v nich má 

být vlastně zkoumáno.!2/ Tohoto nebezpečí (které pro mne vždy bylo a stále vskutku je 

nebezpečím) jsem se snažil vyvarovat důrazem na teoretickou podloženost své práce, 

ačkoliv lze jen obtížně svazovat teoretické otázky historické vědy s konkrétními 

prameny. Jde však možná o jednu z cest jak ve vlastním vědomí narušit zažitá schémata 

vytvořená literaturou, která nemusí směřovat ani k ověřování údajů v primárních 

pramenech, ani se nezbytně nevyrovnává s noetickými a dalšími teoretickými problémy 

studia historie a která bez hledání a nezbytného tápání předkládá čtenářům minulost 

jako factum brutum. 

Podvojný zájem o pramenný materiál a teoretickou stránku studia kulturních dějin 

není zas tak neobvyklý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Z těch nejvýznačnějších 

badatelů tohoto zaměření jmenujme alespoň Raymonda Klibanského (1905-2005), 

který při studiu středověkých mystiků vycházel převážně přímo z rukopisného 

materiálu a jeho odkaz je tak šťastnou syntézou kulturních dějin v nejširším slova 

smyslu, filosofie a kodikologie (ačkoliv s naposledy zmíněným termínem, pokud vím, 

neoperoval).!3/ Britský historik Robin G.Collingwood (1889-1943) byl zase nejen 

autorem obecných studií o filosofii dějin, ale zároveň pracoval na doplňcích k britské 

části monumentálního epigrafického podniku "Corpus inscriptionum latinarum", 

založeného kdysi Theodorem Mommsenem.!4/ Z našich, středoevropských končin je 

možno zmínit dílo vídeňského profesora Alfonse Dopsche (1868-1953), jenž byl nejen 

vynikajícím znalcem pomocných věd historických (diplomatika, numismatika) ale stal 

se i tvůrcem ve své době vlivné a převratné teorie o kontinuitě evropského kulturního 

vývoje, nepřerušeného barbarskými vpády v pozdní antice.!5/ Má drobná práce však 

samozřejmě nehledala svůj předobraz v dílech zmíněných velikánů, svůj vzor nalezla 

v stati badatele v širší historické veřejnosti (ne však mezi znalci pomocných věd 
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historických) méně známého, ale pro mne stejně inspirativního. Jde o krátký článek 

polského epigrafika Andrzeje Biernata "O niektórych sposobach wyraiania czasu w 

XIX wieku. Na przykladzie irodel epigraficznych z ziem Królestwa Polskiego" otištěný 

v časopise "Studia irodloznawcze, Commentationes ", v němž autor srovnal výsledky 

vlastního heuristického výzkumu polských nápisů s myšlenkami Arona Gureviče, 

Fernanda Braudela a Clauda Lévi-Strausse o čase. Ikdyž Biernatův článek pojednává o 

jiném pramenném typu i o mladším období než má práce a rovněž jeho metodický 

postup je naprosto odlišný, přesvědčil mne o tom, že jsem se ve svém zkoumání snad 

nevydal slepou cestou./6/ 

Ve srovnání s mou diplomovou prací, jíž jsem dokončil před více jak sedmi lety, je 

možná předkládaný text o něco více strukturovaný a zbavený někdy až nezdravého 

nadšení, které občas může, což si uvědomuji až nyní, vyvolávat optické klamy. 

Nedělám si však iluze o tom, že by toto opusculum působilo na případného čtenáře 

méně kentaursky než má diplomová práce. Spíše naopak. Šlo mi o to vytvořit v ještě 

větší míře než u mé diplomové práce text, který bude v úvodu založen na úvahách o 

jednom teoretickém problému (v rámci historiografického přehledu vybraných teorií), 

ale také na následné konfrontaci těchto úvah s konkrétním pramenným materiálem. 

Neboť podobná konfrontace, podle mne, může ukázat, má-li smysl zabývat se 

teoretickými otázkami studia dějin, nebo jde-li o samoúčelný a proto nepřípustný 

historický "lartpourlartismus". 

Prameny, které jsem v předkládaném textu použil jsou v převážné většině primární. 

Edice pramenů, pokládám totiž po vzoru Benedetta Croceho 17/, za jakési komentované 

"překlady", které nelze klást na stejnou úroveň s originálními texty. Tak jako nemůže 

např. batracholog, píšící pojednání o morfologii nějakého představitele čeledi 

Salamandridae vycházet pouze z dokonalých fotografií částí mločího těla, pořízených 

někým jiným, podobně, podle mne, nelze využívat (alespoň pro dobu raného novověku) 

diplomatáře a corpora inscriptionum jinak než jako naprosto nezbytné a důležité 

orientační body při zkoumání nenahraditelných primárních pramenů. 

Úkolem předkládaného textu bylo naznačit, jak se zrcadlí prostor a čas v jednom z 

pramenných typů, kterým jsou v případě této práce, české (ve smyslu geografickém 

nikoliv jazykovém) kněžské deníky ze 17. a l8.století. Ale vzhledem k tomu, že prostor 

a čas je v humanitních vědách a zejména v kulturní historii třeba chápat úplně jinak než 

v přírodních a exaktních vědách, musel jsem úvodní část svého textu zaměřit k tomu 

jak? Rozhodující roli v této pasáži hrál odkaz německého filosofa Ernesta Cassirera 
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společenským vědám. Další oddíl této práce byl již zaměřen na definici deníku jako 

pramene v kontextu dalších "ego dokumentů", následně k popisu rukopisů, biografické 

charakteristice jejich autorů, dosavadní literatuře o českých kněžských denících a 

konečně k jádru celého textu, tj. k dvěma kapitolkám o prostoru a čase v rukopisech 

kněžských diarií, z nichž každá je rozdělena ještě na podkapitolky. Práci uzavírají dva 

exkursy, z nichž první se pokouší na základě různých (opět takřka výhradně 

primárních) pramenů nepatrně doplnit obraz českého katolického kněze barokního 

údobí jako historicko-antropologického fenoménu, druhý pak naznačuje možnost 

komparace kněžských deníků s jinými "ego dokumenty" českého baroka, konkrétně se 

soukromými zápisky měšťanů Jana Malkovského, Jana Procházky a Michela Stiielera. 

Na tomto místě se sluší poděkovat konzultantovi mé rigorózní práce, panu PhDr. 

Zdeňku Hojdovi CSc. Nejen v průběhu zpracovávání tohoto textu byl pro mne 

inspiračním zdrojem, předobrazem učitele a historika, který detailní znalost svého 

řemesla spojuje s laskavým přístupem a to nikoliv pouze k dobrým, ale (naštěstí pro 

mne) také k méně povedeným žákům. Dík za upozornění na některé důležité práce, 

vížící se k tématu tohoto pojednání patří také zvěčnělému táborskému archiváři panu 

PhDr. Rudolfu Teclovi a panu Mgr. Krzysztofu Myslinskému z Muzea Narodoweho v 

Kielcach. 

8 



2. ČÁST OBECNÁ 

2.1. Teoretický úvod - otázka prostoru a času v humanitních vědách 

( koncepce E.Cassirera - prostor a čas jako nahlížecí formy) 

Prostor není jen homogenní, objektivně existující entitou, v níž se lze pohybovat a 

jíž lze měřit. A neexistuje taktéž pouze jeden objektivní čas, k němuž by bylo možno 

přistupovat stejně jako k prostoru. V humanitních vědách se zejména v posledních 

desetiletích setkáváme se snahou postihnout čas a prostor jako nahlížecí formy, na 

nichž se naše vědomí aktivně podílí a do nichž zachycuje jej obklopující jevy, aniž se 

nutně dobírá jejich věcné podstaty. Základem pro další zkoumání tohoto problému 

(pokud jde o prostor) se stal zřejmě již výrok Immanuela Kanta: "Der Raum ist kein 

empirischer Begriff, der von auseren Erfahrungen abgezogen worden. .. Der Raum ist 

eine nothwendige Vorstellung apriori, die allen auseren Anschauungen zum Grunde 

liegt"./8/ 

V návaznosti na Kanta, především ve své práci o bezprostředních datech vědomí a 

později ve svém vrcholném díle, zabývajícím se tvořivým vývojem, rozkotal tradiční 

objektivistické pojetí času Herni Bergson (1859-1943) svým učením o vnitřním trvání, 

neredukovatelném na zprostorovělý a měřitelný čas. I pokud jde o chápání prostoru, 

popírá Bergson, zcela v intencích Kantových, možnost jeho samostatné existence bez 

syntetizující úlohy ducha. V prvně zmiňované práci o tom píše (v překladu Borise 

Jakovenka): "A tak nerozprostraněné kvality zůstanou tím, čím jsou, a to počitky 

neextensivními, jestliže se k nim ničeho nepřipojí. Aby se zrodil prostor z jejich 

spoluexistence, je třeba aktu ducha, který je všechny najednou objímá a vedle sebe 

klade, tento akt sui generis podobá se dosti tomu, co Kant nazval apriorní formou 

smyslovosti" ./9/ 

Na Kantovo i Bergsonovo pojetí prostoru a času podnětným způsobem navazoval 

představitel novokantovské marburské školy Emest Cassirer (1874-1945), který je 

centrální postavou všech dalších různě se názorově větvících snah o zkoumání prostoru 

a času v humanitních vědách. Hned v prvním svazku své "Philosophie der 

symbolischen Formen", v kapitole o reprezentacích a výstavbě vědomí polemizuje se 

sensualistickým chápáním prostoru a času jako čehosi, co přichází do našeho vědomí 
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skrze smysly a co náš mozek pouze pasivně přijímá, tvrzením, že každá jednoduchá 

kvalita vědomí v sobě již obsahuje průběžnou jednotu anebo odlišení s dalšími obsahy. 

To znamená, že ve vědomí neexistuje nic izolovaně, ale vždy se "něco" okamžitě 

vynoří s "něčím dalším", co to první "něco" vymezuje. Určitost "něčeho" je ve vědomí, 

podle Cassirera, možná jenom tak, že je v něm jistým způsobem reprezentován celek 

vědomí. A pouze v této "reprezentaci" je možné i to, co Cassirer označuje jako prezenci 

obsahu. 

Cassirer uvádí jako příklad právě vnímání času, časové přítomnosti. Píše o tom, že 

vše, co je ve vědomí bezprostředně dáno, se omezuje na určité "nyní", což znamená, že 

ve vědomí by v zásadě nemělo co dělat to, co již není stejně jako to, co ještě není, ale 

nakonec přeci jen není "nyní" ničím jiným než "věčné plynoucí hranicí", která odděluje 

to, co již není od toho, co ještě není. Chápat ono "nyní" izolovaně, po vzoru eleatů, by 

znamenalo nikoliv vystihnout určitý okamžik plynoucího času, ale naopak absolutní 

negaci všeho časového. Cassirer prostřednictvím tohoto příkladu ukazuje jak se vědomí 

aktivně podílí na vytváření představy času tím, že k bezprostřednímu "nynějšímu" 

jsoucímu okamžiku, přičleňuje z obou stran "nejsoucí" čas minulý a budoucí, přítomný 

právě pouze ve vědomí. 

Podobně se to, podle Cassirera, má s prostorem, jehož vnímání je podmíněno 

vytvářením časových řad. Neboť prvky jejichž spojení má vytvořit prostorový celek 

musí nejprve proběhnout po sobě (následně) ve vědomí. Cassirer tvrdí, že ani 

anglickým sensualistům ani Herbartovi se nepodařilo vyzkoumat jak může z vědomí 

časové následnosti vzejít vědomí prostorových vztahů. Nepochybnou se však dle 

Cassirera i v případě prostoru ukazuje účast vědomí na "vytváření" prostoru, který nám 

není do vědomí, skrze smysly vložen jako hotový obraz absolutně, nezávisle na nás 

existujícího prostoru, naopak pouze tím, že se jednotlivé vnímané prvky naučíme 

chápat jako pouhé reprezentanty, znaky a vzájemně je ve vědomí pospojujeme do 

prostorových relací, vzniká pro nás vědomí prostoru.! 1 Ol 

Cassirer ve třech svazcích své "Philosophie der symbolischen Formen" vytvořil pro 

další badatele v humanitních vědách bohatý inspirační zdroj a svým učením o 

kategoriích prostoru a času jako symbolických formách projevujících se v jazyce, mýtu 

i umění také vzor pro badatele, kteří směřovali k aplikaci Cassirerových výzkumů na 

konkrétní materiál jednotlivých humanitních oborů, jimiž se sami zabývali. V 

návaznosti na práci svého přítele Cassirera např. vydal známý německý historik umění 

Erwin Panofsky (1892-1968) již v roce 1927 studii o perspektivě jako symbolické 
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formě./ll1 Cassirerových úvah o prostoru však využíval také francouzský sociolog 

Pierre Bourdieu (1930-2002) při interpretaci společnosti jako přediva vzájemných 

vztahů (nikoliv jako objektivně existující substance)./12/ S úvahami o prostoru a čase, 

podobnými těm Cassirerovým se však setkáváme zcela výjimečně také v přesahu do 

oblasti přírodních věd, konkrétně v pozoruhodném díle estonského filosofa a biologa 

Johanna Jakoba von Uexkiilla (1864-1944), který nejen potvrdil Kantovo a Cassirerovo 

mínění o prostoru a času jako nahlížecích formách člověka: "Ebenso sicher wie es 

keinen abso/ut objektiven Raum gibt, ebenso sicher gibt es keine abso/ut objektive Zeit, 

weil sowoh/ Raum wie Zeit nur Formen unserer menschlichen Anschauung sinď', ale s 

určitými úpravami je rozšířil i na svět zvířat svým učením o významových prvcích v 

"osvětí" (Umwelt), které živočichové obývají, ale zároveň vytvářejí.l13/ 

Je zajímavé, že značný ohlas Cassirerových myšlenek o prostoru a čase jako 

symbolických formách lze najít tam, kde by se to dalo možná nejméně očekávat - v 

sovětské vědě. Překvapivé je to přesto, že v dějinách ruského myšlení otázka vnímání 

prostoru a času samozřejmě zaujímá význačné místo. Abych alespoň naznačil jak 

odlišné názory na tyto otázky panovaly v ruské filosofii a vědě a na co měli možnost 

ruští a sovětští učenci navazovat uvedu dva příklady. Jeden představuje světově 

proslulý, vynikající fyziolog Ivan Michajlovič Sečenov (1829-1905), druhý svrchovaně 

zajímavý filosofNikolaj Onufrič Losskij (1870-1965). 

Podle LM. Sečenova není vnímání prostoru ničím jiným než sumou motorických 

reakcí, splývajících se svalovými pohyby a světelným drážděním oční sítnice. V pojetí 

Sečenova jako by nebyla než descartesovská "res extensa". Určitý reálně existující 

prostor a předměty v něm se jednoduše světlem odrážejí v sítnici oka, kterým pohybují 

svaly. Pokud jde o vnímání prostorových vztahů, vytvářejí se už v dětství, podle 

Sečenova, ve vědomí "co do formy neuchopite/né výtvory sensitivní", jimiž jsou právě 

prostorové vztahy. Neuchopitelné jsou prý proto, že se určují neuchopitelným svalovým 

smyslem, který provází vidění. Tyto akty prostorového vidění se prý opakují v každém 

okamžiku lidského života a vytvářejí jakési "sva/o-zrakové asociace". Pojmy jako 

blízkost, dalekost, hořejšek, dolejšek, doba, veličina, vzdálenost nejsou Sečenovovi 

než: "stopami po motorických reakcích očí a rukou při vidění a hmatám'" ./14/ 

Na úplně opačném pólu stál "naivní realista" N.O. Losskij. Pokud jde o vnímání 

prostoru, přímo polemizuje s názory fyziologů (typu Sečenova - pozn.J.W.) na to, že 

příčinou vnímání předmětu v prostoru mohou být pouze paprsky světla dopadající na 

povrch předmětu, které se odrazí na pozorovatelově sítnici a způsobí v ní chemické 
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změny, které zas navodí nervový proud jdoucí do zrakových center mozku. To by prý 

znamenalo, že onen prostorový objekt se do mozku dostane pouze v podobě jakési 

kopie, "psychického otisku", což je pro Losského nepřípustné. Takový fyziologický 

empirismus, který se seznamuje pouze se svými vlastními počitky, totiž podle 

Losského, vede k jistému druhu solipsismu. S odvoláním na výše již zmíněného 

Bergsona, je Losskému fyziologický počitek pouhým podnětem pro vědomí 

pozorovatele, kterýžto počitek vyvolá čistě duchovní akt, při němž vstupují do vědomí 

pozorovatele (nikoliv do samotného subjektu! zdůrazňuje Losskij) ony skutečné 

předměty v prostoru. Toto vědomí, které nemusí být částí individuálního subjektu, jak 

píše Losskij, je oblévá. To, že je předmět v prostoru vnímán různě pak nevysvětluje 

odlišností pohledů na ně, ale mnohotvárností věcí samotných. Vnímání těchto předmětů 

prostřednictvím noetického souřazení je pak podmíněno tím, že nejen vědomí "nýbrž 

také samo mé Jájest neprostorového charakteru".I151 

V souvislosti s názory N.O.Losského na prostor a čas je třeba alespoň zmínit ještě 

práci jeho mladšího současníka (ale také inspirátora) filosofa Pavla Alexandroviče 

Florenského (1882-1937), universálního genia leibnizovského rozmachu, který se 

nevěnoval jen otázkám prostoru a času z hlediska theologického, filozofického, 

astronomického či matematického, ale je také autorem uměnovědného pojednání 

"Analiz prostrannstvenosti v izobrazitě/no-chudožestvěnnych Proizvěděnijach" z let 

1924-1925 /161 a jeho práce o prostoru a perspektivě později zaujaly tartuského 

semiotika Jurije Michailoviče Lotmana 1171 stejně jako nedávno zemřelého kulturního 

historika a básníka Sergej e Sergej eviče A verinceva.l 181 

Tak protichůdné náhledy na vnímání prostoru se objevily v ruském intelektuálním 

kosmu a přesto pozdější sovětská věda zacílila své kritické, ale ve skutečnosti jistě i 

zastřeně obdivné zraky k odkazu E.Cassirera k jeho učení o prostorových a časových 

formách. 

Stopy po působení Cassirerovy filosofie, ačkoliv bez přímých odkazů na jeho dílo, 

lze podle mne nalézt už v práci literárního historika a textologa (kterého přitom 

francouzský badatel Lesourd pokládá za přímého pokračovatele duchovní tradice 

založené mj. Losským a Florenským) Dmitrije Sergejeviče Lichačova (1906-1999) 

"Poetika drevněrusskoj literatury" z roku 1967, kde jsou v kapitole o poetice 

uměleckého času probírány různé typy "časů", někdy v antinomických dvojicích: čas 

uzavřený x čas otevřený, čas zobrazený x čas empirický, čas autora x čas interpreta 
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apod. Prostor v literárním díle není, podle Lichačova, jenom místem pro pohyb, ale 

také tím, co organizuje děj a zároveň se neustále proměňuje./19/ 

Zcela prokazatelnou pozornost pak věnovali Cassirerovi dva sovětští badatelé, 

zabývající se mýtem - Jeleazar Mojsejevič Meletinskij (1918-2005) /20/ ve své dnes již 

klasické práci "Poetika mifa" z roku 1976 a Michail Ivanovič Steblin-Kamenskij (1903-

1981) /21/ v knížce ze stejného roku nazvané prostě "Mlf'. 

Meletinskij se na několika stranách své knihy zmiňuje o Cassirerově chápání mýtu, 

avšak pouze dvě z těchto stránek jsou věnovány pojetí prostoru a času u marburského 

filosofa. Podle Meletinského hrají v Cassirerově koncepci prostoru a času v mytickém 

myšlení hlavní úlohu pojmy posvátného a profánního, které slouží k artikulaci hlavních 

stádií objektivace prostoru, času a čísla. Meletinskij dále píše, že dle Cassirera má v 

mytickém prostoru každé jednání a každá pozice zvláštní akcent, který vede právě k 

rozlišení posvátného a profánního. A z Cassirerova zkoumání vyplývá, že nakonec 

jakákoliv odlišnost neprostorového charakteru má v mytickém myšlení svůj prostorový 

ekvivalent. 

Hlavní myšlenkou Cassirerovy koncepce času v mytickém myšlení pak je, podle 

Meletinského, archaická představa o tom, že minulost je příčinou věcí, je jejich 

důvodem. Prvotní mytický čas se pak proměňuje v čas empirický paradoxně až za 

pomoci pojmů, které popisují prostorové vztahy. Cassirer se, jak píše Meletinskij, snaží 

ukázat, že mytický čas podobně jako mytický prostor jsou zcela konkrétní a jsou vždy 

svázány s mytologickými figurami. Meletinskij však ve své knize "Poetika mifa" 

nejenom připomínal Cassirerovo pojetí času a prostoru, ale v další části své práce jej 

přímo aplikoval na konkrétní etnologický materiál, např. v kapitole jednající o 

mytickém čase a jeho paradigmatech./22/ 

Naproti tomu ve zmiňované knize nordisty M.I.Stěblina-Kamenského, zaměřené na 

skandinávskou mytologii se autor v obecném úvodu, orientovaném na dějiny vědy o 

mýtu, omezuje pouze na Cassirerovo pojetí mýtu (a to jen na několika řádcích), bez 

zvláštního zřetele k tomu jakou úlohu zde hrál prostor a čas. Stěblin však prozrazuje 

cassirerovskou inspiraci v kapitole, jednající o kategoriích prostoru a času v mýtech 

Eddy, i když narozdíl od Cassirera důsledně odlišuje homogenní objektivně existující 

prostor od prostoru, který se jeví různě různým lidem a jejich smyslovým orgánům. 

Stěblin-Kamenskij si je však vědom toho, že takový protiklad si staří Skandinávci ve 

svých mýtech neuvědomovali a ani uvědomovat nemohli. Ruský nordista se shoduje s 
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Cassirerem také v tom, že prostor i čas jsou v mýtu (v jeho případě v Mladší Eddě) 

vždy předváděny jen v konkrétních výsecích. 

Poznámky v Stěblinově knize ukazují, že cassirerovský vliv u něj mohl být 

zprostředkován právě Meletinským, ale také ruským medievistou a původně rovněž 

specialistou na staroskandinávskou problematiku Aronem Jakovlevičem 

Gurevičem./23/ 

Gurevič se ve své zásadní práci "Katěgorii srědněvěkovoj kultury" nejen v 

odkazech a poznámkách na Cassirera přímo odvolává, ale kapitola jeho knížky jednající 

o středověkých představách o prostoru a čase je, podle mne, jedním z 

nejpozoruhodnějších pokusů rozvinout na poli historického badání Cassirerovy teorie, 

byť v upravené, nikoliv ryze "novokantovské" podobě. Gurevič totiž, podobně jako 

Stěblin, nezpochybňuje jsoucnost času a prostoru, existujících zcela "objektivně" a 

nezávisle na lidském vědomí, ale zároveň odmítá omezit se při studiu humanitních věd 

jen na takovéto pojetí. Ve zmíněné kapitole své knihy vystihl Gurevič podstatu nezájmu 

historické obce o kategorie prostoru a času těmito slovy (v překladu Jaroslava Kolára): 

" ... kategorie času a prostoru chápou historikové zpravidla jen jako objektivní formy 

existence hmoty. Přitom se nevěnuje nezbytná pozornost tomu, že "materie" dějin je 

nanejvýš specifická a že kategorie času a prostoru nelze aplikovat úplně stejně na 

přírodu jako na společnost." A dále pokračuje tvrzením, které bylo určující také pro 

koncepci mé práce: "Nebereme vždy v úvahu to, že prostor a čas nejen objektivně 

existují, nýbrž že je také lidé subjektivně prožívají a uvědomují si je, přitom se tyto 

kategorie chápou a užívá se jich v různých civilizacích a společnostech, v rozmanitých 

stadiích společenského vývoje, v různých vrstvách téže společnosti, a dokonce u 

různých jedinců nestejně" ./24/ Rozvrstvení, které Gurevič podal pokud jde o chápání 

prostorových a časových kategorií se stalo i pro mne vodítkem. Přičemž to jak odlišné 

může být chápání prostoru a času v různých kulturách ukazují nejlépe komparativní 

práce o mimoevropských civilizačních okruzích./25/ 

Po tomto všeobecném úvodu je třeba obrátit pozornost ke konkrétnímu materiálu 

kněžských deníků českého baroka a k tomu jak se v nich dosud probírané kategorie 

prostoru a času odrážejí, předtím je však nutno alespoň rámcově naznačit, co je deník? 

Jakým způsobem jej máme chápat jako pramen? Jaké je jeho místo mezi tzv. 

ego dokumenty? 

14 



3. ČÁST ZVLÁŠTNÍ 

3.1. Deníky jako pramen k chápání prostoru a času 

Táži-li se jakým způsobem lze charakterizovat deník jako historický pramen, musím 

se nejprve ptát na to, čím vlastně je tento pramen? Historický pramen chápu v 

nejobecnějším smyslu obdobně jako Jerzy Topolski: "Zrodlem historycznym w sensie 

ogolnym jest wszytko to, skad czerpaé možemy (irodlo w sensie potencjalnym) lub skad 

czerpiemy (irodlo w sensie efektywnym) informacje o faktach historycznych"./l/ 

Následně je určitě možné, podle staršího, ale do jisté míry klasického vzoru 

Bernheimova členění, zařadit deník z hlediska pramenné typologie k "psané tradici", a 

to někam mezi autobiografické prameny a memoáry. V kontextu současného pojetí 

nauky o pramenech pak lze počítat deníky mezi tzv. "egodokumenty" ./2/ Wilhelm 

Bauer ve svém "Úvodu do studia dějepisu" definuje deník takto: "Das Tagebuch 

(Diarium, Journal, Diary, Diario) ist dadurch gekennzeichnet, dass die Eintragungen 

darin moglichst gleichzeitig mit den erzahlten Ereignissen nideregeschrieben werden. 

Diese Ereignisse miissen in der Regel vom Verfasser selbst erlebt worden sein oder zu 

ihm in einem naheren Verhaltnisse stehen "./3/ K Bauerově starší definici je možno 

připojit nový Maťův pokus o vymezení deníku jako pramene: "So kann mit dem Begriff 

"Tagebuch" jene Selbstbezeugnisgruppe bezeichnet werden, die aufgrund eines 

durchgehenden Aufzeichnungsprozesses mit Tagesperiodizitat (oder zumindest einer 

sehr hohen Periodizitat) entstanden ist und eine kontiunierliche, chronologisch 

aufgebaute und spater nicht (oder nicht substantiell) erganzte oder iiberarbeitete" 

Datenreihe"darstellt". A vše je možno doplnit ještě stručnou a povšechnou 

charakteristikou deníku z pera francouzské historičky Elisabeth Bourcier, autorky 

důležité syntetizující práce o britských soukromých denících z let 1600-1660: "La 

forme "Journal" dejinie comme une série de traces datées, c est-a-dire une pratique de 

notations qui s étend dans le temps ... "./4/ 

Bauerova (a částečně i Maťova) definice naznačuje, že deník jako historický 

pramen se vyznačuje některými vlastnostmi, které z něj činní zajímavý zdroj informací 

o vnímání času. Nejde totiž o zpětný popis událostí minulých týdnů, měsíců a let, ale o 
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průběžné záznamy, které byly vedeny den po dni, zaznamenávány každodenně (nebo 

alespoň téměř každodenně), aby ulehčily pozdější rozpomínání. Důležité je také to, že, 

podle Bauera, se události zaznamenané v deníku většinou měly odehrát v relativní 

blízkosti autora zápisků, vymezují tedy také jeho postavení v prostoru, ukazují obzor, 

který byl schopen přehlédnout. Deník lze v takovém případě rozhodně pokládat za 

důležitý pramen k zkoumání toho jak vnímali (a spoluvytvářeli) lidé minulosti prostor. 

Prostor a čas se však, jak ještě uvidíme, v denících právě z tohoto důvodu odráží 

specifickým způsobem. Nesetkáme se zde s úvahami nad otázkami času a prostoru jako 

abstraktních kategorií, ale s jejich konkrétním prožíváním v každodenním životě, kam 

jen občas probleskne něco z velkých otázek dané kultury. Následujcí text se bude v 

tématicky a prostorově zúženém výběru věnovat kněžským deníkům českého baroka, 

ale pokládám za vhodné alespoň upozornit na to, že v rámci geografického kontextu 

"středovýchodní Evropy" by si deníkový žánr barokního období zahrnující vedle diarií 

také další "egodokumenty" zasloužil soustavnějšího zpracování, přičemž v 

středoevropské historiografii byla již jednotlivým raněnovověkým deníkům a dalším 

"egodokumetům" jako specifickým pramenům věnována poměrně velká pozornost, 

ovšem zatím bez snah o celistvější pohled na problematiku deníkových záznamů 

barokního období (s výjimkou důležité stati Petra Mati). 

V Polsku vzbudily zájem např. deníky vojáků Jana Chrysostoma Paska (1656-1688) 

nebo Aleksandera Skorobohatého (1639-1699), stejně jako "Efemeros czyli diariusz 

prywatny" z let 1652-1672 lékaře a purkmistra v Zamosciu Bazyla Rudomicze či deník 

Stanislawa Oswieéima z let 1606-1657 nebo "Diariusz" Hieronima Gratusa 

Moskorzowskiego z let 1645-1650./51 V oblasti hornouherské zas ve stejné době 

vznikaly deníkové zápisky Joachima Kalinky (1602-1678) nebo záznamy Tobiáše 

Masníka (1640-1697) či Daniela Krmana (1663-1740), ovšem zde se jednalo v 

posledních dvou případech spíše o deníky cestovní. Důležitým pramenem pro dějiny 

povstání F .Rákocziho zase byl deník slovenského zemana Žambokrétyho z počátku 

18.století "Joannis Zsambokrethy Dubnicensis D(omi)n(i) Preceptoris, Revolutionis 

Rakoczianae, kurucka wogna dictae Diarium"./61 V českých zemích se zasloužené 

pozornosti dočkaly barokní deníky šlechtické ať již ty v pravém slova smyslu (např. Jan 

Josef z Vrtby či Jan Jáchym ze Žerotína) /71 nebo cestovní (např. Kryštof Václav 

Nostic) 181 a také diaria význačných církevních hodnostářů (např. Jiří Ignác Pospíchal, 

Tomáš Pešina z Čechorodu)./91 V historickém ústavu FF JU připravovaný ediční 

projekt "Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI-XVIII illustrantia" bude 
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rovněž ve své druhé řadě českým raněnovověkým ego dokumentům (a konkrétně 

deníkům) věnovat samostatnou pozornost, ačkoliv v dohledné době zřejmě půjde 

zejména o deníky šlechtické. V kontextu českého dějepisectví v současnosti neexistuje, 

podle mých zkušeností, nikdo, kdo by se věnoval speciálně kněžským deníkům XVII. a 

XVIII. století./101 Podle laskavého sdělení PhDr. Petra Mati PhD. není zřejmě nikdo 

takový ani v Rakousku nebo v Polsku'!111 Dříve než bude podán výčet kněžských 

deníků, o nichž pojednává následující, konkrétní část práce, je třeba si všimnout 

dosavadní literatury, která u nás byla na dané téma publikována .. 

3.2. Dosavadní literatura o kněžských denících českého baroka 

Dva z autorů zápisků, o nichž jedná tato práce (De Waldt a Zelenka) se těší 

mimořádné pozornosti badatelů již delší dobu, ovšem z těchto dvou pouze Bartoloměj 

Michal Zelenka v souvislosti se svými diarii. Lépe řečeno většinou pouze s jednou 

jejich částí, vázanou převážně na jeho působení na jihu Čech. 

První studii o kněžském deníku Bartoloměje Michala Zelenky z táborského, 

krasilovského a částečně i brandýského období, publikoval Zikmund Winter (1846-

1912) v Památkách archaeologických a místopisných, díl XIII., roč. 1885, 1886. Winter 

začíná svůj článek tím, že se několika slovy zmiňuje o vnější podobě tohoto deníku, 

který charakterizoval jako: "sličný špalíček ve dvanácterce složený a držící v sobě 200 

listů bílou koží tlačenou povázaných". Zápisky v tomto deníku se podle Z.Wintera 

omezují na léta 1679-1682, tedy na léta soběslavského, táborského a krasi1ovského 

působení Zelenkova, jen s jednou zmínkou o počátečních zápiscích brandýských. 

Winter píše, že Zelenkův deník skýtá řadu informací o autorovi, ale ty pokládá za 

nezajímavé, uvádí jen, že v roce 1679 odešel Zelenka z Jindřichova Hradce do 

Soběslavi a potom roku 1680 do Tábora. Další text Winterova článku lze rozdělit do 

následujících čtyř pasáží. V první pojednává o církevních slavnostech v Táboře - o 

pašíjových hrách a slavných procesích, další část zaznamenává zprávy o moru z roku 

1680, třetí jedná o selské rebelii ve stejném roce a čtvrtá je výběrem 

kulturněhistorických kuriozit ze Zelenkova deníku'!121 

Další příspěvek sestávající z krátkého úvodu a překladu těch pasáží Zelenkova 

deníku, které souvisejí s jeho působením v Táboře vydal Karel Thir (1856-1931) ve 

dvou "Zprávách o městském muzeu a veřejné městské knihovně v Táboře" z roku 1909 

a 1910 pod názvem "Z deníku Bartoloměje Zelenky, děkana táborského, 1680-1682". V 

17 



úvodu Thirovy práce se dozvídáme, že oba exempláře Zelenkových deníků, uložených 

dnes v okresním archivu táborském se na své nynější místo (přes "studijní knihovnu 

města Tábora") dostaly přičiněním Augusta Sedláčka. Zajímavý je Thirův údaj o třetím 

svazku Zelenkových diarií, který se prý nachází v soukromých rukou. Úvod je doplněn 

základními biografickými údaji o Zelenkovi. Jsou zde zmíněny i některé drobnosti, 

které Z.Winter neuvádí, např. o Zelenkově statečku v Soběslavi, kterému se říkalo 

Jiskrovka a také o tom, že Zelenka obdržel děkanský úřad v Brandýse díky Janu 

Bedřichovi z Valdštejna, který mu byl příznivě nakloněn./131 Zmínky o Bartoloměji 

Michalu Zelenkovi, činnil i A.Podlaha (1865-1932) na dvou místech svých "Dějin 

arcidiecéze pražské" píše o něm, že byl v letech 1694-1709 děkanem v Brandýse nad 

Labem a v souvislosti s jeho žádostí z roku 1696 aby kněží mohli skládat při instalaci 

přísahu v češtině./141 

Zásadní pro další zkoumání Zelenkovy pozůstalosti je studie Bohuslava S.Součka, 

otištěná v Jihočeském sborníku historickém (1951) a rozdělená do tří zvlášť vydaných 

pasáží. V první z nich Souček nejprve podává přehled badatelů, kteří se Zelenkovými 

diarii zabývali - jde vlastně jen o zmíněné výše Z.Wintera a K.Thira. U druhého 

zdůrazňuje význam edice Zelenkova deníku z táborského období: "Přeložil zde až na 

podřadné drobnosti úplně oddíl těchto pamětí, týkající se Zelenkova působení 

v Táboře"115/, přičemž druhý díl pamětí prý Thira nezajímal, neboť nebyl táborský, ale 

brandýský. Ve svých dějinách Brandýsa nad Labem uvedl zápisky B.M.Zelenky také 

Justin V.Prášek, ale žádný z jeho deníků prý nestudoval, vycházel totiž pouze z 

Winterova textu. Součkův článek znamenal také značné rozšíření biografických údajů o 

B.M.Zelenkovi (30.VII. 1633 v Soběslavi + v Brandýse 9.V. 1711), včetně údajů o jeho 

otci, soběslavském koželuhovi Řehoři Zelenkovi, který v roce 1626 konvertoval ke 

katolictví, o studiích B.M.Zelenky v Jindřichově Hradci apod. Následuje Součkův 

stručný popis čtyř dochovaných Zelenkových deníků (dva v Táboře, dva v knihovně 

Národního muzea). Druhá pasáž ukazuje skeptický náhled B.S.Součka na literární 

kvality Zelenkova deníku: "Nejde tu o díla cenná literárně. Deníkový sloh jejich 

málokdy doshuje větší umělosti. Věcnosti je na prospěch latina, nutící k stručnosti. 

Rozvleklost českých textů, zvláště modliteb, jest proti tomu nepříznivě nápadná ... "./161 

ale zároveň Souček zdůrazňuje využitelnost Zelenkových diarií při vlastivědném bádání 

o Brandýse a jeho okolí. Potom Souček upozorňuje na další literární činnost Zelenkovu, 

na jeho bohatou epistolografii Gen farář v Plané dostal prý od Zelenky 200 dopisů), 

všímá si též jeho knihovny i hudebních a pedagogických aktivit a rovněž zázemí 
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hospodářského dvora (včetně počtu koní a hovězího dobytka). Poslední oddíl 

Součkova článku je věnován náboženskému cítění Zelenkovu, jeho víře v 

moc odpustků, dotýkané ostatky apod., což jsou pro dnešního čtenáře zápisků 

barokního kněze zřejmě věci samozřejmé, ale v padesátých letech minulého století 

bylo zřejmě zapotřebí zmínit tyto skutečnosti spolu s astrologií a dalšími "pověrami ". 

Zvláštní pozornost věnuje Souček Zelenkovým pokusům o zřízení kněžského 

společenství pod názvem "Confraternitas Jesu "./17! 

Ve stejném odborném periodiku, v němž vyšla rozsáhlá a z hlediska studia 

Zelenkových deníků zásadní studie B.S.Součka byl otištěn informativní článeček Josefa 

Hanzala (1934-2002) zabývající se rovněž v náznaku deníkem Bartoloměje Michala 

Zelenky z tohoto období jeho působení./18! Daleko obsáhlejší je Hanzalova práce "Jiří 

Ignác Pospíchal a jeho doba", otištěná v ČSČH, která je postavena zejména na studiu 

deníku křížovnického velmistra. Ovšem Pospíchal byl ve srovnání s autory diarií, jimž 

se věnuje následující práce v kontextu církevní hierarchie rozhodně důležitější, navíc, 

dle laskavého sdělení PhDr.Martina Svatoše CSc., je originál Pospíchalova deníku v 

současnosti nezvěstný, nebudu proto k němu v dalším textu vůbec přihlížet./19! 

Také v souvislosti s B.M.Zelenkou zmíněný Antonín Podlaha (1865-1932) 

zasloužilý znalec českých církevních dějin a editor pramenů zasáhl do dějin českého 

bádání o kněžských denících tím, že vydal "Memorabilia" Tomáše Pešiny z Čechorodu, 

na která mne laskavě upozornil PhDr.Zdeněk Hojda CSc.l20! Tento pramen však s 

ohledem na význam jeho pisatele bude stát také mimo můj zájem stejně jako dosud 

nevydané deníky představených některých klášterů, výjimkou tu budou dvě zběžná 

srovnání námi zkoumaného materiálu se zápisky oseckého opata Laurentia Scipiona, 

které stojí někde na rozhraní kronikářských záznamů a diaria.l21! 

Z naznačeného přehledu vyplývá, že o denících P .Bartoloměje Michaela Zelenky 

z brandýského období je v předkládané práci pojednáno poprvé poněkud šířeji. Centrem 

dosvadního odborného zájmu o Zelenkovo spisování byly deníky z doby jeho 

táborského působení. O rukopisech P.Václava Vojtěcha Berenklaua, P.Jana Mannera a 

P.Ondřeje Františka De Waldta, s nimiž budou diaria Zelenkova srovnávána, pak jedná 

předkládaná práce zřejmě vůbec poprvé (odhlížeje od dvou drobných článků 

publikovaných autorem tohoto textu). Po zběžném načrtnutí vývoje zájmů o kněžskou 

deníkovou literaturu barokního údobí v naší historiografii, je zapotřebí podat alespoň 

stručnou vnější charakteristiku deníků, kterým se věnuje další část této práce. 

19 



3.3. Stručná vnější charakteristika studovaných deníků 

Následující vnější popis deníků nemá být podrobným kodikologickým rozborem. Při 

popisu obsahu jednotlivých deníků vznikají obtíže spojené s tím, že každý zápis v něm 

je svým způsobem jedinečný. Nelze tedy určitou pasáž v deníku charakterizovat Gako 

v případě některých dalších barokních rukopisů, s nimiž jsem se dosud setkal) jako 

tématický celek od folia Xr k foliu Yv. Na druhou stranu jsou v každém z deníků 

roztroušeny časté zápisy, které se tématicky shodují (počasí, návštěvy, úmrtí), ačkoliv 

konkrétní obsah je pokaždé jiný. V následujícím krátkém oddíle půjde především 

z těchto důvodů pouze o stručnou charakteristiku, napodobující popisy rukopisů 

v soupisových dílech zaměřených na manuskriptní fondy (doplněných jen velice 

krátkou paleografickou notickou ke každému rukopisu). Obsahu všech zmíněných 

rukopisů, mezi které nebyl zařazen dostatečně pro bádaný a Thirem z větší části 

editovaný deník Bartoloměje Michaela Zelenky z táborského období, se budou věnovat 

dvě hlavní kapitoly této práce, založené především na citátech ze zmíněných rukopisů. 

Právě tyto citáty umožní snad naznačit obsah rukopisů obdobně jako klasický 

kodikologický popis. 

3.3.1. Deník Václava Vojtěcha Berenklaua. Rukopis atypického formátu 30 x 10 

cm, o 171 foliích, v pevné pergamenové vazbě, zhotovené ze stránky středověkého 

rukopisu, popsané drobnou gotickou minuskulou černou a červenou, text díla je 

jazykově latinský a český, paleograficky jde o humanistickou polokursivu (v latinském 

textu) a novogotickou kursivu (v českých pasážích). Zápisy v novogotické kursivě se 

vyznačují velice mírným sklonem do prava, poměrnou těžkostí a nízkým modulem. 

Typické je pro Berenklauův rukopis mj. majuskulní písmeno "R", podobné velkému 

"W" protnutému mírně prohnutým břevnem. Obsahově se jedná o deníkové záznamy z 

let 1646, 1647, 1675, 1676, 1677, 1687, 1693, 1694, 1695-1698 .. Deník náležel 

V.V.Berenklauovi, ale o zápisech z let 1646-1647 nelze určitě hovořit jako o 

autentických záznamech pozděj šího bečovského faráře. Kromě paleografických 

odlišností je možno v této souvislosti pokládat za určující skutečnost, že V.V. 

Berenklau se narodil v roce 1642. Specifikem je v Berenklauově diariu oproti dalším 
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v této práci zkoumaným rukopisům časté zaznamenávání soukromých účtů. Deník je 

uložen ve fondu FÚ Bečov ve státním okresním archivu v Mostě./22/ 

3.3.2. Torzo pražského deníku P.Jana Mannera z let 1662-1663, nadepsaného 

"Diarium contigentium apud S.Joannem paulo magis memorabilium a me P.Joanne 

Manner conscriptum A. 1662", jedná se o sešítek s rozměry 20 x 8 cm, o 8 foliích, 

výlučně latinský text je psán humanistickou polokursivou, poměrně těžkou, mírně 

nakloněnou do prava, s nízkým modulem. Charakteristické je pro Mannerův rukopis 

minuskulní "h", které nápadně připomíná číslici 3 a rovněž majuskula "N" v podobě po 

stranách dovnitř prohnutého klínu, orientovaného špičkou nahoru, k němuž přiléhá 

šikmý dřík. Obsahově jde o zlomek deníkových záznamů z let 1662-1663. Rukopis je 

uložen ve fondu Archivy zrušených klášterů, v I.odd. Národního archivu v Praze./23/ 

3.3.3. Deník Bartoloměje Michaela Zelenky z brandýského období (VIII G 14) o 

velikosti 15,5 x 10,5 cm a 432 paginách, nese na původní vazbě z bílé vepřovice dvě 

přezky, z nichž z jedné zbyla jen kožená páska, zatímco její kovová část je utržena. Na 

hřbetě je pak kromě štítku s modrým lemem a zoubkovaným okrajem, na kterém je 

číslo 14, červenou barvou dopsána římská číslice XXXII. a pod ní arabská 17. Jde o 

deníkové záznamy B.M. Zelenky z let 1691-1694./24/ 

3.3.4. Jiný deník Bartoloměje Michaela Zelenky (VIII D 23) má rozměry 30,5 x 

19,5cm, kniha má 185 folií, část z nich je nesprávně paginována, na původní bílé 

vepřovicové vazbě je pouze jedna kovová přezka, z druhé přezky zbyl toliko kožený 

pruh. také tato vazba má na hřbetě modře orámovaný lísteček s číslem 23, pod tím je 

černě, kursivně (po délce hřbetu) napsáno Diarium a červeně XXXII, pod touto číslicí 

pak stejnou barvou arabská 17. Druhý rukopis zaznamenává události z let 1698-1702 s 

dodatky z let 1703-1704. Tento rukopis se vyznačuje mimo deníkových záznamů, 

v úvodní části také Zelenkovými zbožnými úvahami, modlitbami apod. (foUr-5r apod.) 

Jazykově je tento stejně jako předchozí rukopis latinský s několika českými pasážemi. 

Oba výše zmíněné Zelenkovy deníky jsou uloženy v Knihovně Národního muzea./25/ 

3.3.5. Další deník Bartoloměje Michaela Zelenky (i.č. 197, Dl) má rozměry 20,5 

x 16,5 cm, kniha 336 pagin, je paginována tužkou. Na původní bílé vepřovicové vazbě 

jsou dochovány obě přezky na kožených proužcích. Uprostřed vtištěných fytomorfních 
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vzorů, jimiž je vazba rukopisu vyzdobena se nachází vavřínový věnec s nápisem v 

kapitále "IESVS / MARIA" nad tím je vytlačeno supralibros s iniciálami Zelenkova 

jména, z nichž lze přečíst pouze "B.M.Z". počáteční písmeno, pravděpodobně P. je 

přelepeno štítkem s předtištěným nápisem "Studijní knihovna města Tábora" razítkem 

se signaturou A 1499 a číslem 197 dopsaným tužkou. Tento rukopis zaznamenává 

události z let 1698-1699. Z paleografického hlediska jsou silně převažující latinské 

pasáže textu všech tří Zelenkových rukopisů psány humanistickou polokursivou, 

poměrně lehkou, skloněnou mírně do prava, nízkého modulu. Minuskulní "g" bývá 

v Zelenkových rukopisech nahoře otevřené, břevno u písmene "t" bývá velice nízko, 

majuskulní "M" připomíná kombinaci současného kursivního "j" a "n", majuskulní "C" 

na začátku slova zase "objímá" následujcí minuskulu. České texty jsou v Zelenkových 

denících psány novogotickou kursivou. Tento deník je uložen v rukopisné sbírce 

Státního okresního archivu v Táboře./26/ 

3.3.6. Rukopis "Liber rerum memoriae dignarum" Ondřeje Františka De 

Waldta má rozměry 15,5 x 10 cm, skládá se z 29 folií, je svázán v nepůvodní papírové 

vazbě světle modré barvy, která je na hřbetě přelepená papírovým lístkem s modrým 

lemem a číslicí 16. Rukopis obsahuje zápisky z let 1706-1724. Jazykově je latinský, 

paleograficky jde o humanistickou polokursivu, celkově těžkou nakloněnou někdy do 

leva, nízkého modulu, v nadpise "LIBER RERUM" použito majuskulní písmo. V De 

Waldtově rukopise nacházíme charakteristické minusklulní "a" s kličkou, která jej 

poněkud přibližuje běžnému současnému minuskulnímu "e" v kurzivě. Zvláštní podobu 

má majuskula "A" tvořená kombinací pomyslného velkého "S" spojeného prostým 

břevnem s pomyslným velkým "C". Majuskulní "E" částečně připomíná svrchu mírně 

"unciálně" zaoblené řecké písmeno sigma .V rukopise jsou také zápisy psané jinou než 

De Waldtovou rukou, na fol. 18r "de Belgrada a turcis occupata", tento zápis se 

vztahuje k roku 1770, rovněž na foliích 14v-15r jde o jinou písařskou ruku. Rukopis je 

uložen v Knihovně Národního Muzea./27/ 

Po načrtnutí dosavadní literatury a vnější charakteristiky studovaných deníků 

pokládám za účelné podat jen v nejobecnějším obryse životopisné charakteristiky těch, 

kteří si zápisky vedli. 
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3.4. Stručné biografické charakteristiky autorů studovaných deníků 

3.4.1. P.Václav Vojtěch Berenklau (Pernklo, Bernklo, Perneklo) z Berenklau 

(Bernklauen. Pernklauen). Narodil se v Horšovském Týně (za zjištění místa narození 

vděčím PhDr.Z.Hojdovi CSc.) okolo roku 1642. Měl několik sourozenců, z nichž Jan 

zůstal v Horšovském Týně, Jiří žil ve Vídni, Vincent se stal dominikánem a sestra 

Kateřina se provdala za žateckého měšťana Fritschhanse. Berenklau studoval ve 

svatobartolomějském konviktu v Praze, potom žil od roku 1675 v Kladrubech, kde byl 

rezidenčním kaplanem. Od roku 1677 působil jako farář v Bečově u Mostu a zemřel 

tamtéž 9.II. 1699. Kromě deníku byl autorem několika spisů, z nichž je dnes znám jen 

podle názvu následující "Epistola adventoria sacerdotalis, in qua breviter proponuntur 

occasiones nonnullae, quae statui sacerdotali valde perniciosae ... Pragae 1693 ". Byl 

sběratelem obrazů a knih, navíc udržoval velice těsné kontakty s oseckým 

cisterciáckým klášterem, zejména se zdejším malířem P.Gerardem Angermayerem 

O.Cist. a se svým příbuzným P.Vincentem Fritschhansem O.Cist../28/ 

3.4.2. P. Jan Manner O Mannerovi je mi známo pouze to, že působil v letech 1662 

až 1663 v pražském benediktinském klášteře u sv. Mikuláše, z tohoto údobí pochází 

fragment jeho diaria, později se stal opatem tamtéž, což dne 16.V. 1665 potvrdil 

listinou císař Leopold 1. Dne 3.V. 1672 byl ustanoven jedním z berníků K.Č. /29/ 

3.4.3. P. Bartoloměj Michael Zelenka. Narodil se dne 30.VII. 1633 v Soběslavi 

jako syn místního koželuha, který v roce 1626 přestoupil ke katolictví. V Soběslavi 

později vlastnil B.M. Zelenka statek "Jiskrovka". První mši po studiích, která mezi léty 

1650-1655 odbyl v Jindřichově Hradci a následně v Praze, sloužil dne 3.X. 1659 v 

kostele Božího Těla na Novém městě pražském. Působil jako farář v Jindřichově 

Hradci a to až do roku 1679, poté se stal farářem soběslavským, od roku 1680 byl 

táborským děkanem a v letech 1682-1711 po krátkém krasilovském intermezzu 

farářoval díky přízni pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna v Brandýse nad 

Labem. Zemřel dne 9.V. 1711 v Brandýse nad Labem. Kromě kněžské a spisovatelské 

činnosti (podle B.S.Součka byl autorem příručky pro brandýskou mariánskou družinu z 
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roku 1692, dále prací "Catechismus in phylera explicata" z roku 1699, "Liber 

propositorum" (1699) a "Logicos" (1701» a sbírání knih se také aktivně zabýval 

hudbou (byl autorem oratoria o Abrahamu a Izákovi). Pokoušel se o vytvoření 

kněžského společenství, které mělo mít název "Confraternitas Jesu"/30/. 

3.4.4. P.Ondřej František De Waldt (de Waldt). Narodil se roku 1683 v Písku. Po 

theologických studiích v Praze, byl roku 1706 vysvěcen na kněze a působil jako farář 

nejprve v Skočicích a později v Dobrši . V roce 1751 se vrátil do svého rodného města 

a zde o rok později (dne 19.VII. 1752) zemřel. Jeho kazatelské a literární působení, 

stejně jako další životní osudy jsou všeobecně známé ze studií J.Vašici, M.Svatoše, 

P.Stuchlé a dalších badatelů, nebudu mu proto věnovat větší pozornost./311 

3.5.Prostor a čas v rukopisech kněžských deníků českého baroka. 

Stopy po vnímání prostoru a času v kněžských denících jsou, jak již bylo výše 

naznačeno, specifické. Nejde totiž o jejich vědomou reflexi. Nesetkáváme se zde s 

úvahami nad tím, co je čas? Nebo jak od sebe odlišit druhy prostoru? Zkoumat prostor 

a čas v těchto rukopisech lze skutečně jen za splnění Cassirerova předpokladu o tom, že 

lidské vědomí se na vzniku prostoru a času aktivně podílí, že jej určitým způsobem 

spoluvytváří. Ale je třeba vědět, že tento spolupodíl je většinou neuvědomělý, podobně 

jako v našem každodenním životě. V kněžských denících pak nacházíme skutečnosti, 

které pisatelé deníků, stejně jako současní lidé nevědomky členili do prostorových a 

časových struktur a zaznamenávali je, právě bez ohledu na jejich vnější poměr ke 

kategoriím prostoru a času, většinou pouze pro svou potřebu. Výjimku v tomto případě 

představuje časová osa, po níž se odvíjejí jednotlivé události v každém z deníků, která 

již předpokládá záměr autora přidržet se "objektivně" dané chronologické linie. 

Soukromý charakter deníkových záznamů však umožňuje průhled do způsobu, jímž 

prožíval (a spoluvytvářel) prostorové a časové vztahy jednotlivec. Kromě zmíněné 

časové osy, zde totiž není narozdíl např. od děl analistického rázu, patrná snaha o to 

ukázat jak události "skutečně" probíhaly, ale naopak vystupuje zde zřetelně do popředí 

subjektivita prožívaného a zaznamenávaného. 
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3.6. Prostor v českých kněžských denících doby barokní 

3.6.1. Oděv - průsečík těla a prostoru 

Budeme-li zkoumat jak se odráží prostor v deníkových zápiscích českých kněží 

doby barokní, je třeba začít od oděvu. Ten totiž tvoří tenkou vrstvu mezi určitou lidskou 

osobností a prostorem, který ji obklopuje, tato vrstva má charakter spojnice mezi oběma 

(určitému prostoru odpovídá jistý oděv). Oděv vytváří jakési "mimikry", které 

způsobují, že daný člověk zapadá do prostoru (v bourdieuovském smyslu), jemuž je 

přizpůsoben jeho oděv, ale v případě, že toto prostředí opustí a nepřizpůsobí svůj oděv 

nové situaci, kryptické zbarvení se promění v aposematické, které varuje okolí před 

někým, kdo do daného prostoru nepatří či naopak upozorňuje na mimořádnost svého 

nositele. 

Georg Simmel ukazuje v jednom ze svých pronikavých esejů, že oděv je tím, co na 

jedné straně spojuje a na straně druhé odlišuje, což platí v svrchované míře o kněžském 

oděvu.!32/ Ornát byl oním oděvem, který mimo prostor kostela zdůrazňoval 

výjimečnost a posvátnost kněžské osoby a na druhé straně byl právě oním kryptickým 

zbarvením, které nechalo zlatem protkávaný a krásně zdobený kněžský oděv splynout 

při sloužení mše s odpovídajícím prostorem barokního kostela. Mimo kostel pak 

barokní kněz chodil oděn většinou do černého oděvu s bílým límcem Gak to ukazují 

např. podobizny bílinských, mosteckých a litvínovských farářů ze 17. a 18. století, viz 

obrazová příloha), přičemž černá barva oděvu, podle G.Simmela, odkazuje obecně 

rovněž na spojení se světem mrtvých.!33/ 

O tom, jak býval tehdejší kněz oblékán se z kněžských deníků dozvídáme málo. 

Větší pozornost svému ošacení, ale hlavně obutí věnoval jen V.V.Berenklau. 31.VIII. 

1676 eviduje účty za hedvábí a knoflíky /34/, 2.IX. 1676 píše: "dal jsem mou sukni 

rozpárat na podŠívku".!35/ Pokud jde o obuv, jsou jeho záznamy bohatší 28.VIII. 1677 

psal: " z Prahy pan Kohoutek poslal mi třevíce, ale auzký, a pro tož zase zpátkem jsem je 

poslal" /36/ 5.X. 1677 si poznamenává: "byl jsem v Mostě při obláčení Pannen, dal 

jsem sobě tam pár třevíc a pár pantoflí dělati".!37/ Tento záznam nás mimoděk 

informuje o symbolické funkci oděvu a oblékání v tehdejší společností, zmíněním 

obláčky v klášteře mosteckých magadalenitek. Řeholní oděv zapadá do klášterního 
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prostoru. Oblečením roucha se stává jeptiška trvalou součástí specifického konventního 

prostředí. 

V žádném ze zkoumaných deníků nenacházíme zmínku o liturgickém rouše, ale v 

případě Berenklaua je z jiných pramenů známo jak vyhlížely ornáty, které oblékal, když 

vstupoval do posvátného prostoru chrámu, aby sloužil mši.V knize záduší kozelského, 

vedené od roku 1670 se setkáváme se soupisem ornátů z dob: "důstojného, vysoce 

učeného, urozeného pana Václava Vojtěcha Perneklo z Berenklau, faráře bečovského a 

kozelského ... ". Je zde zmíněn "vornát" zelený, potom černý damaškový, a dále některé 

další: "černěbíle květovaný, s zeleným sloupem, polovicí zelený, polovice nebeské 

barvy". Obzvláště krásný byl prý ten: "s rozličnými květy s červeným erbem velebný 

kapitoly". Autor zápisu pak ještě dodává: " v tom roce přibyl vornát bílý, krumplovaný 

zlatem leonským" ./38/ 

O šatech, které autoři deníků nosili, když na sobě neměli ornát, který byl svázán s 

posvátným prostředím chrámu, se můžeme dohadovat jen per analogiam jednak ze 

zmíněných již kněžských podobizen, ale také z některých dobových kněžských 

testamentů. Pohled do šatníku tehdejšího kněze skýtá např. kšaft kolínského faráře 

Františka Václava Sengera z 26.III. 1694: "Kožich liškama podšitý, nechť sobě vezme 

Marek soused kutnohorský a vydru podšitou liškou k zachování rukou v zimě. Sukně pak 

zánovní letní z tuplovaného quinetu a plášť nový též quinetový s axamitovým výložkem. 

Čepice černá, rohatá sobolem vyložená, čepice veliká zimní zapínací pod krkem to ať se 

prodá za slušné peníze. Klobúk králíčkový v futře, kamizolu krondrazovou beránky 

podšitou vlasový barvy Marek míti bude. Kamizola černá, šaršetová, harasem podšitá 

Václavovi dědici, spodky soukený vlasový barvy a k nim zimních punčoch též barvy 1 

pár ... "./39/ V tomto případě se jedná o šaty, které již nebyly svázány s posvátným 

prostorem a vymezovaly místo kněze pouze z hlediska ekonomického a s ním 

svázaného sociálního postavení, kromě toho, že měly být také praktickou ochranou 

proti chladu zimního období. 

3.6.2. Posvátný prostor kostela 

S otázkou oděvu úzce souvisí, jak j sem výše naznačil, otázka interiéru nebo volného 

prostoru, v němž je nošen. Prostor kostela do kterého vcházel kněz oděn ornátem byl 

oním místem, které Ernest Cassirer, Mircea Eliade a Jeleazar Mojsejevič Meletinskij 

/40/ staví jako "sacrum" do ostrého kontrastu s profánním prostorem. Z tohoto důvodu 

26 



--
není v prostoru chrámu přípustné to, co je běžné vně tohoto posvátného místa. V deníku 

V.V. Berenklaua se např. nachází následující zápis z 25.XII. 1676: "JMpaníjsem vedl 

do kostela, který jsem nechtěl povoliti dáti na oltář dítěte"./411 Proč blíže 

nespecifikovaná, zřejmě šlechtická návštěvnice chrámu chtěla položit své dítě na oltář 

není v deníku uvedeno. Zelenka zase, dne 29.VlII. 1698 zaznamenal historku sdělenou 

mu divišovským farářem, jenž si stěžoval na dva školáky, kteří z posvátného prostoru, 

kde se nacházela skříň s hostiemi, které den před tím do ní vložil, dvě z nich ukradli a 

snědli, za což byli, jak se píše dále, náležitě potrestáni: fl/pse D(omi)nus Decanus 

Divisoviensis mihi narravit, quod die veneris sancto duo scholares pueri mane almare, 

in quo Jeria quinta consecratas duas majores hostias reposuit, aperuerint et sacras 

hostias absumpserint, graviter posteajlagellati ... "./421 

Vedle těchto spíše ojedinělých zápisků, naznačujících nevhodné chování v rámci 

posvátného prostoru, obsahují kněžská diaria některé údaje o výzdobě kostelního 

interiéru, týkající se předmětů, které do prostoru kostela vysloveně patří: obrazy, sochy, 

varhany. Zelenka, který sloužil dne 10.rX. 1698 mši u oltáře P.Marie, v blíže 

neuvedeném kostele popisuje také její dřevěnou sošku, která na oltáři stála: " ... missam 

legi apud Altare B(eatis)s(im)ae Virginis, in quo statua Virginis Matris est lignea cu(m) 

JESULO habens manus complicatas, ad excitandum devotionem"./431 Berenklau se 

zase 27.XI. 1695 zmiňuje o tom, že nechá prostor kostela vyzdobit novými varhanami, 

které má zhotovit varhanář Gabriel Mostecký: "Smluvil jsem varhany do kozelskýho 

kostela s varhaníkem Gabrielem Mosteckým, když budou na místě postaveny, má se mu 

dáti 70 kop na hotově"./441 Kněží však věnovali pozornost rovněž vnějšku kostela a 

opravám kostelního exteriéru, který upozorňoval okolojdoucí na to, že právě tady jsou 

vnější hranice posvátného prostoru. Bartoloměje Michaela Zelenku například zajímalo, 

když se v květnu roku 1691 začal opravovat svémyslický kostel: "/ncepi in Svimyslic 

reparare muros parochiae ... "./451 Podle jiného svého zápisu, z října 1691, navštěvoval 

Zelenka zedníky a jiné dělníky, kteří pracovali na opravě svémyslického kostela: "5to 

idus, a decem diebus ego quotidie visito muranos et alios laboratores in Svimislicensi 

parochia"./461 K prostoru kostela většinou přiléhal hřbitov. 17.VI. 1694 Zelenka psal: 

" coemiterium in Drzevcic reparatur, muri ex parte elevantur, in ossario fit 

frontispicium ex lapide ... "./471 

3.6.3. Kam až sahá posvátný prostor? 
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Posvátný prostor kostela byl rozšiřován směrem, kterým kráčela procesí vedená 

farářem. V.V.Berenklau píše dne 4.VII. 1695: "vedl jsem procesí až do Kozel" /48/, 

Zelenka zase k 9.V. 1691 i s poznamenáním o prosloveném kázání: "Duxi processione 

Schelakovicio in Přerov ad S:Adalbertum ibidem concionem habui" .149/ Dále se 

posvátný prostor šířil krajinou, zejména do těch míst, kde stály sochy světců či boží 

muka. Jedna taková světil P.Berenklau a napsal si o tom do svého deníku: ''posvětil 

jsem Boží muka, obraz rytý umučeného Pána" .150/ Zde lze pozorovat jak k jasně 

vymezenému a svým způsobem statickému prostoru kostela, který má sakrální 

charakter za všech okolností, přistupuje dynamický prostor cesty, která se stává 

posvátnou jen chůzí poutníků nebo účastníků procesí. Udržovat nábožné myšlenky v 

religiozně indiferentním prostoru cesty mezi polními lány a lesy, vesnicemi a samotami 

pomáhají kříže a boží muka. Ta sice neumožňují vstoupit do prostoru bezvýhradně 

posvátného jaký představuje interiér kostela či kaple, ale naopak religiozitu vyzařují 

ven do volného prostoru krajiny a dotýkají se tak poutníka, který "přenáší" toto 

"působení směrem ven", dále po krajině. 

Dalším prostorem spjatým do určité míry, díky osobě kněze s posvátnem byla fara. 

Námi zkoumané kněžské deníky jsou ovšem na popis těchto prostor velice chudé. Z 

Berenklauova deníku se nanejvýše dozvídáme o výzdobě jednoho pokoje obrazy, které 

mu byly poslány ze Vtelna: "kantor ... od P.Patera z Vtelna obrazy do mýho pokoje 

předvčerejškem poslal"./511 Jaké byly obrazy, které zdobily Berenklauův pokoj se 

můžeme dohadovat ze soupisu jeho pozůstalosti, evidující 15 výtvarných děl. 

Nacházely se mezi nimi dva obrazy samotného Berenklaua a rodinné portréty jeho 

matky i bratra P.Vincentia, jenž byl dominikánem, dále podobizny okolních kněží jako 

bílinského arciděkana Mikuláše Antonína Podhorského (1636-1688), pak portrét 

neznámého starého muže, nejméně tři obrazy s mariánskou tématikou a jeden 

s kajícnou Máří Magdalenou. Všudypřítomná barokní "vanitas" vstupovala do 

Berenklauovy galerie v podobě obrazu umrlčí hlavy.l52/ 

3.6.4. Zahrada - syntéza kulturního a přirozeného prostoru 

K prostoru fary přiléhala zahrada, která představuje zvláštní druh prostoru na 

pomezí kultury a přírody. Ačkoliv byla tvořena z materiálu poskytovaného přírodou, 

geometrické vzorce, do nichž byla uzavřena již představují čistě kulturní výtvor. 

Zahrada hraje velice významnou roli také v barokní symbolice a emblematice. S tímto 
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motivem, který mohl mít v rámci barokní literatury kořeny sahající až k starozákonním 

metaforám, jak to ukázal Northrop Frye /53/, se setkáváme např.v básnické sbírce 

Angela Silesia Heilige Seelenlust (zde také se symbolikou jednotlivých květin v 

zahradě rostoucích)./54/ Ale rovněž z českého prostředí máme zajímavou píseň o 

zahradách, vydanou Zdeňkem Kalistou, kde se, mimo jiné, zpívá: 

" Všech společně, kdo jenom má libost, 

zůvi v zahrady 

by jich srdce zemdlené okřálo tady, 

neb mne k tomu vedou příkladové 

velmi vzácných osob, jež libovaly 

krásu zahrad, při nich mnohé 

práce a nákladu nelitovaly. "/55/ 

Zahrady přiléhající k českým farám však měly, mimo aspektu estetického, zejména 

praktický účel, jak to dosvědčují zápisky v kněžských denících. Kromě letmé zmínky 

De Waldtovy o škodách napáchaných na zahradách mrazem v zimě roku 1709 /56/, 

zaznamenává Berenklau 16.XI. 1677: "sadil jsem štípky do zahrady" /57/, v listopadu 

roku 1694 eviduje účty: "za zahradnický věci"./58/Také v diariu Zelenkově se píše v 

jednom záznamu z roku 1700, že když byl tento kněz v zahradě, řečené Jeruzalém, 

uviděl zde rostlinu, která svou hořkostí připomíná řeřichu a jíž zahradník stejně jako 

ostatní říká "španihelský křen". Zelenka si všiml také toho, že tato bylina po zasazení 

velice rychle roste a neobyčejně se množí. Poté poznamenal, že existují i další podobné 

byliny rostoucí v lese a že nebývá nikoho, kdo by je utrhl: "Sunt et aliae herbae similes, 

quae etiam in silvis crescerunt ... "./59/ Zelenka se ukazuje také jako pečlivý pozorovatel 

zahrad, pokud jde o jejich škůdce. I když jeho postřehy lze samozřejmě jen obtížně 

konfrontovat s průkopnickými a přitom již skutečně precizními pozorováními 

tehdejších západoevropských zájemců o mikrokosmos obývaný hmyzem, jako byl 

například Jan Swamrnerdam (1637-1680)./60/ B.M. Zelenka v zápise z 26.IX. 1693 

zmiňuje rostliny, které: "devoratae sunt a vermibus" a píše o tom jak: "housenky 

nadělány z motýlů", odborníci prý o tom vypráví: "experti narrarunt ... když housenky 

zalezou, skrejou se a zjara z tý skrčený housenky učiněn bývá motejl"./61/ 
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3.6.5. Prostor lesa 

Zmínkou o hmyzích návštěvnících zahrad se dostáváme za jejich zdi, k prostoru 

veskrze přírodnímu a rovněž k lesu, onomu chaotickému a nekultivovanému místu, o 

němž píše Mircea Eliade./62/ K lesu, který charakterizoval Philippe Braunstein 

dvojznačně: "un es pace, defini a lafois comme un territoire hostile et comme un lieu de 

vie et de production" /63/ a k němuž V.Ključevskij přiřadil ještě třetí aspekt, když 

napsal, že mohl být rovněž: "thebajskou pouští, útočištěm před pokušeními světa"./64/ 

V.V. Berenklau na jednom místě svého diáře ke dni 9.X. 1675 píše: "přede mší byl jsem 

v lese" ./65/ Je dost dobře možné, že Berenklau šel před mší do lesa rozjímat. Na tento 

zápis si vzpomene čtenář jeho deníku před rozměrným plátnem v křížové chodbě 

oseckého kláštera, které vzniklo právě na objednávku V.V.Berenklaua. Jde o obraz 

sv.Bernarda meditujícho v lese od zdejšího cisterciáka Gerarda Angermayera./66/ 

3.6.6. Nebezpečný prostor vod 

Kromě lesa si farářské deníky všímají také vodních toků, a to většinou jako 

nebezpečného živlu. V barokní Beyerlinckově encyklopedii "Magnum theatrum vitae 

humanae" nacházíme vymezení vody jako jednoho z živlů: "Aqua est unum e quatuor 

elementis componentibus corpus naturale, humidum natura et frigidum propter 

grauitatem deorsum tendens ... " ovšem jsou tu také odkazy na povodně: "vide 

diluvium" či na utonutí a různé druhy smrti ve vodě: "Locus mortis varius"./67/ 

Utopenci zajímali také jiného barokního polyhistora jezuitu Martina Szentivanyiho 

(1633-1708), který o nich psal: "Quod cadavera hominum submersorum postea enatent, 

fit hoc ratione pulmonis, hic enim calore rarefeciente ante putredinem intumescit, 

corpusque distendit, unde fit, ut corpus sub ea mole fit aquis levius, adeoque illis 

innatet "./68/ B.M.Zelenka se pochopitelně nepokoušelo definice vody nebo povodní 

jako Beyerlinck ani nezjišťoval fyzikální důvody plutí mrtvých těl po vodě jako 

Szentivanyi, ale v souvislosti s vodou jej zajímaly vzdouvající se řeky i případy utonutí 

a dalších tragických úmrtí ve vodě. Na jaře roku 1701 sleduje Zelenka vzestup hladiny 

řeky Labe, dne 23.III.: "aqua tanta est in A lbi, ut ego tempore mei hic Decanatus 

maiorem inundationem non meminerim". /69/ a potom 2.IV.: "inundatio aquarum in 
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Albi magna". /70/ Dále si Zelenka v roce 1691 zapsal tragický případ úmrtí venkovana 

z okolí Radonic, který chtěl pomoci chlapci, jenž přecházel přes vodní pramen, ale sám 

uklouzl na vlhkém kameni a rozbil si hlavu o další kameny, které byly v potoce./71/ Na 

jiném místě zase popisuje v zápise z 5. IX. 1694 nedávné utonutí mladého Karla Josefa, 

příslušníka rytířského rodu Doudlebských ve Vltavě: "Submersus est nuper Eques 

Boemus Doudlebski in ipso festo s:Augustini in Moldava annorum 24 post templum 

S. Clementi ... cecidit sub cataractas, mersus est, nesciens natare ... supra aqua semel 

inclamando : Jesus, Maria, Joseph ... "./72/ 

3.6.7. Užší geografický prostor, vzdálená a blízká místa 

V kněžských denících však nefiguruje jen prostor bezprostředně obklopující kněze, 

okolo něhož vytváří jakési soustředěné kruhy. Ty obsahují posvátné místo kostela, fary, 

dále prostor geometrizované přírody, představované zahradou a nakonec do kulturních 

vzorců nevřaditelný les, který se ovšem mohl posvětit kněžským rozjímáním či 

pobytem poustevníka. Z kněžských deníků je také patrné do jakých míst se kněží 

dostávali na cestách a také jak široký byl jejich rozhled z geografického hlediska. 

P.Zelenka například velice často zajížděl z Brandýsa do Prahy. V květnu 1691dělá 

zmínku o návštěvě Prahy, ohni, strachu Pražanů a dobrém dešti: " ... perrexi Pragam, fuit 

denuo repertus ignis positus, tota Triurbs in timore ingenti, pluvia bona"./73/ Dále je v 

jednom z deníků zaznamenána Zelenkova cesta do Prahy na pohřeb Jana Bedřicha z 

Valdštejna, (7.VI. 1694)./74/, Bartoloměj Zelenka však také občas sloužil přímo v 

Praze bohoslužby, v jednom zápisku z roku 1700 si zapsal: "missam legi in Ecclesia 

san cti Aegidii Vetero-Pragae"./75/ Jindy Zelenka zavítal až do Krkonoš a udělal si o 

tom záznam. Dne 7.VII. 1692 sloužil mši v Čisté a poznamenal: "Summum montium 

Krkoneorum Schneeberg pulcherrime e Czistensi monte videtur, est in illo Schneeberg 

Sacellum S. Jo(annis) Baptistae ... "./76/ 

V druhé fázi farářského působení V.V.Berenklaua, spjatého s jeho působením v 

Bečově u Mostu tvořily okruh lokalit, které Berenklau často navštěvoval, kromě 

sídelního Bečova, ze vsí zejména Kozly a Razice /77/, dále města Bílina, Žatec a Most. 

Do prvního z nich jezdil občas sloužit bohoslužby, jindy na přelomu února a března 

1695 napsal: "byl jsem v Bílině na requiem mladýho pana Jana Fridricha Popla z 

Lobkovic ... " /78/, do Žatce zas často jezdil za svou sestrou Kačenkou, která se provdala 

za zdejšího měšťana Fritschhanse. O jedné smutné vyjížďce do Žatce svědčí tento zápis 
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z 12.11. 1694: ''jel jsem do Žatce strany pozůstalosti pana Fritschhanze, pořádnost se 

stala mezi dědicmi ... "./791 Když se o den později vrátil do Bečova s úlevou si 

poznamenal: "Navráti/jsem se chvála Bohu domů. Daljsem zabít vepře "./801 V Mostě 

navštěvoval klášter magdalenitek, ale také konvent zdejších křížovníků s červenou 

hvězdou, jednou (v roce 1694) si např. zapsal: " ... byl jsem u J.M P.Comendatora v 

Mostě ... ". 1811 Navštěvoval však se svým stříbrným nádobím také zdejšího zlatnického 

mistra, který mu pozlacovallžíce i šálky.l821 

3.6.8. Světový prostor očima venkovského faráře 

Širší obzor než V.V. Berenklaua, pokud jde o události mImo regIOn, měli 

B.M .. Zelenka i O.F.De Waldt. Posledně uvedeného zajímala: "controversia super 

ritibus sinensibus" .1831 Zelenka se zas např. zajímá o válku Holanďanů a Angličanů s 

Francouzi a zapisuje zprávy o jejich bojích z počátku roku 1691.1841 ale také např. o 

Rákocziovském povstání v Uhrách, 29JV. 1701: "Racocius dicitur captivus ... a 

militibus caesarensis, multi interfacti, scribunt" 1851 nebo o smrti polského krále na 

lovu: "Praga scripta sunt novalia, quod rex Poloniae in venatione fit occisus" .1861 

Noviny z Prahy nejsou jediným informačním zdrojem odkud Zelenka přijímal údaje o 

dění na vzdálených místech. 

Z různých bojišť Evropy zřejmě procházeli okolo Zelenkovy brandýské fary vojáci, 

kteří jej mohli informovat o dění v dalekých krajích, kde se křesťanská vojska potýkala 

s Turky. Zelenka píše, že v roce 1691 od něj žádal almužnu jakýsi procházející, raněný 

voják jménem Horina: "vulneratus mi/es ... pergens petiit elemosynam, filius Pragensis 

Jacobus Horina".I871 Jindy o Turcích informovali zvláštní poslové, jak to 

poznamenává V.V.Berenklau ve svém deníku ke dni 3JX. 1684: "z Jirkova posel přišel 

aby se drželo Te Deum laudamus pro dvoje obdržené nad Turkami vítězství" .1881 

P.Zelenka si narozdíl od Berenklaua, u kterého je nadepsaná informace spíše 

výjimkou, více všímal situace na uherském bojišti, kde se válčilo s Turky. K roku 1691 

píše: "Decimo octavo calendas May accepimus nova ex Ungaria" nebo 6. a 7.VI.: 

"nova ex Ungaria", "bonam dicuntur ex Ungaria" .1891 Zelenka si také s ulehčením 

poznamenává, že byl dne 26.1. 1699 uzavřen mír mezi císařem Leopoldem a sultánem 

Mustafou. A nejen to, na sedmnácti stranách jeho deníku jsou v německém jazyce 

přepsána: " .. . puncta pacis factae inter lmperatore Leopoldum et sultanum Mustapham 

Han 26.Januarii 1699 Deo Di/ectissimo aeterna sit gloria"./901 
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Muslimští Turci však nebyli pro barokního faráře vždy jen prostorově vzdálenou a 

do jisté míry abstraktní hrozbou, o níž se vždy dozvídal zprostředkovaně. Výjimečně 

nacházíme v denících zmínky o tom, že mezi farníky se mohli vyskytovat konvertité, 

kteří opustili islám a stali se katolíky. B.M Zelenka se například dne lO.IV. 1698 :"in 

domo piscatoris subarcensis" setkal s jakousi Magdalénu, která byla: "ex mahometana 

catholica"./91/ V této souvislosti připomínám ještě jedno curiosum z kšaftu 

lochovického faráře Ondřeje Václava Kohelia z l5.V. 1693, v němž tento odkazuje: 

"důstojnému knězi Bartolomějovi Skála Administratoru litenskému ... děvčátko turecké 

mně od vojáků darované s jednou krávou ... "./92/ 

3.6.9. Vesmír 

Barokní kněží však nejen bedlivě pozorovali dění v Evropě (její ohrožení Turky) a v 

menší míře i na dalších tehdy známých kontinentech, ale tři z námi zkoumaných se 

velice zajímali také o to, co se dělo ve vesmíru. V tom byli lidmi své epochy. Právě 

doba l7.a 18. století byla skutečně převratnou pokud šlo o představy o vesmírném 

prostoru. Byla to doba teleskopů a astrolábií, ale také prvních pokusů o prosazení 

Newtonova pohledu na kosmos jak to naznačuje závažná kniha Alexandra Koyrého. 

Avšak jak se ukáže, podobně jako v případě Zelenkových postřehů o hmyzu, ani zde 

nemáme co dělat se zápisky poučenými na dílech soudobých evropských vědců. 

Přestože se někteří z námi zkoumaných kněží astronomií zřejmě skutečně zabývali, 

zůstávají leckdy jejich pohledy zamlženy hvězdopraveckým představami o tom, že 

zdánlivě neobvyklé astronomické jevy jsou jistá "praesagia" věcí budoucích . .I93/ 

B.M.Zelenku zajímala noční obloha mimořádně. Krásně vystihl jeho poměr k 

astronomickým jevům Z.Winter: "Roku 1681 všímá sobě zapisovatel velice astronomie. 

Podává zprávu přes tu chvíli o kometách. Už 26. prosince, tedy na sklonku roku 

minulého 1680, před pátou hodinou večerní ukázala se kometa "ingens" na nebi 

západním, jdoucí směrem jako mezi východem a severem. Ohon její byl "ingens, 

horrida". 29.prosince mu psali z Prahy "caudam cometae esse longam ad duo mi/lia 

quingenta aliquot milliaria germanica". V únoru viděti prý bylo vlasatici všudy. 16. 

března psali z Vídně, že nad Vídní nová se zjevuje kometa. Toť se rozumí, že mnozí 

vykládali sobě zjev nebeský za znamení příštího moru, hladu a vojny. Pisatel nedí sám o 

sobě, věří-li tomu čili nic"./94/ Hvězdné nebe však lákalo i De Waldta a Mannera. 

Např. v pozůstalosti O.F.J. De Waldta shledal J.Vašica, na základě testamentu, 
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"tabel/as varias graduum spherae coelestis"./951 Zájem o dění na nebesích vystupuje z 

jeho zápisu z 12.V. 1706: "Circa tertium quadrantem ad undecimafuit Eclipsis in Sole 

totalis, et ex integra a Lunae obductus, ut stel/a multa comparaverint"./961 a z 8.XI. 

1709, kdy popisuje, že okolo jedenácté hodiny noční: "in multis provinciis lumen 

conspectum est", což samotný De Waldt rovněž pozoroval, přičemž se jednalo, jak se o 

něco dále zmiňuje, o: "lenta caeli injlammatio"./971 Astronomie je v těchto zápisech 

oproštěna od religiozních představ, s nimiž byla provázána v tradici evropské literatury 

od dob Dantových. De Waldt oba jevy zaznamenal pouze s ohledem na jejich 

neobyvklost. Naproti tomu P.Jan Manner dne 17.II. 1663 zapsal: "nocte visum est 

Pragae signum in coelo stel/arum extraordinariis magnitudinis .... ". Slovo "signum" 

ukazuje jak chápal Manner hvězdnou oblohu.l981 V Berenklauově deníku se pak se 

zápisy podobného typu nelze setkat vůbec. Naopak prohloubený zájem o hvězdářství 

nacházíme v rukopise oseckého opata P. Laurentia Scipiona, který svým charakterem 

stojí na rozhraní mezi deníkem a klášterními letopisy. Obeznámenost s astronomickou 

problematikou vyplývá již z toho, že opat Scipio předkládá výčet názorů, které měli 

hvězdáři na budoucí zatmění: "1654 12.Augusti erat Eclypsis de qua antecedenter 

Astronomi diversa ... scripserunt". Jedni například předpovídali takovou temnotu, že 

budou vidět hvězdy na nebi: " ... tenebra, ut stel/ae videri possent in caelo", jiní dokonce 

oznamovali v souvislosti se zatměním zamoření všech polí a vod. Když lidé slyšeli o 

takových a podobných hrozbách sváželi své obilí z polí aby se nepokrylo nákazou, ale 

Scipio píše také o řadě procesí, modliteb a požehnání, která měla odvrátit nebezpečí: 

"Etiam multae processiones, preces, benedictiones factae sunt". Scipio však dodává, že 

žádná z hrozivých předpovědí se nevyplnila a že ani samo zatmění nebylo tak veliké, 

jak se předpokládalo: "Haec in Eclypsis non tanta fuit nec tantae tenebrae, quam sol 

non totus oscuratus ... "./991 Na závěr lze o prostoru ve všech zmiňovaných denících 

barokních kněží říci, že je mnohotvárný na straně jedné, fragmentární a neúplný na 

straně druhé. Nepředstavuje však rozhodně jednotu, tu vytváří, aniž se mu to vždy musí 

povést,až vykladač textů, jak to říká v jiné souvislosti literární historik G.Poulet: "Pas 

plus que le temps, I' es pace intertextuel ne se présente donc comme un continu. II est 

multiple, donc fragmentaire, et composé de textes séparés entre lesqueles c' est I' 

affaire de la pensée lectrice de faire les rapprochements nécessaires et ď etablir les 

ponts".l1001 

34 



3.7. Čas v českých kněžských denících doby barokní 

Také v případě času obsahují kněžské deníky především údaje o konkrétních 

událostech, které nedávají možnost představit si čas vnímaný a spoluvytvářený 

barokními faráři jako homogenní a spojitý proud, ale jde tu opět o čas "slátaný", jak by 

řekl Michail Michailovič Bachtin, nevybočující ve většině případů ze zažitého rytmu 

každodenního života.llOlI Pouze zápisky o melancholii, snech, smrti a zásvětí pronikají 

pod povrch těchto údajů o stereotypních úkonech, které ovšem na druhé straně dobře 

ukazují jaké činnosti vyplňovaly čas barokních kněží. 

Čas je v jejich denících pochopitelně velice úzce svázán s prostorem. Například 

chvíle, v nichž farář plnil své kněžské povinnosti, sloužil mše, uděloval svátosti křtu a 

manželství jsou velmi těsně a prakticky výlučně vázány na posvátný prostor kostela. 

Naproti tomu čas modliteb je spjat s protorem daleko širším. Stejně tak jsou rozmanitá 

místa, na nichž se završoval pozemský čas věřících, o nichž kněží psali. Nesmírně 

zajímavý je časový průsečík, v němž se v představách barokního člověka pro línal 

prostor zásvětí a prostor pozemského bytí (zjevování zavržených duší apod.). 

V případě času můžeme sledovat také ono rozlišení na posvátné a profánní, s nímž 

jsme se setkali v předchozí kapitole o prostoru. Hranice však není zdaleka tak zřetelná 

jako u prostoru, v němž např. kostel představuje svaté místo za jakýchkoliv okolností. 

Posvátnost úkonů probíhajích v čase však byla daleko méně kompaktní a mohla být 

všemožně narušována. Kromě rozlišení času z hlediska posvátnosti, je možno členit 

dobu farářova konání také podle toho v jakých časových intervalech se úkony 

opakovaly nebo podle toho zda kněz pracoval či odpočíval. 

3.7.1. Čas kněžských povinností 

V Berenklauově deníku nacházíme údaje o tom jakým způsobem trávil svůj čas v 

souvislosti s povinnostmi, spjatými s úřadem venkovského faráře. Mezi ně patřilo 

především sloužení mší. Tak si dne 26.IX. 1675 lakonicky poznamenal do svého 

deníku: "celebravi".I1021 Se mší bývalo spojeno kázání, ne však vždy, 30.XII. 1675 si 

Berenklau zapsal: "Nekázal jsem, že bylo málo lidí, trestal jsem je z toho" 1103/, někdy 

sloužil P.Berenklau mše mimo svá obvyklá působiště, 30.VII. 1695: "v Bílině držel 
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jsem velikou mši svatou".I1 041 Samozřejmě v Berenklauově deníku existují také 

záznamy o udělování svátostí, jako křtu, 19.V. 1677: "křtil jsem děvčátko ... Kateřinu, 

dceru řezníka Martina" o den později "křtil jsem nemluvňátko pachole Václava jménem 

v Bečově".I1 051 Někdy musela kněze v udělování této svátosti dočasně zastoupit 

porodní bába, o čemž také P.Berenklau učinil poznámku, např. 14.VI. 1677: "Krčmáře 

z Kozly manželka měla dvě děti, syna a dceru nedozrálí, obě křtila bába, po ní jsem 

obyčejné ceremonie vyřizoval, pacholeti jsem jméno dal Jakub, děvčeti 

Magdalena".15.VI. 1677 zapisuje: ''pochoval jsem obě ty děti v Kozlích".I1061 Se 

svátostí manželskou souvisí např. zápis ze dne 16.VI. 1695 "v přítomnosti pana 

Kněžovestkýho a item mé paní sestry a mé stala se přípověď k stavu manželskýmu" 

.11071 Časté jsou zápisy o zaopatřování umírajících a o pohřbech. 29.X. 1675: "umřel 

Václav svátostmi všema dobře zaopatřený, pobožně a svatě duši Bohu odevzdal", 31.X. 

1675: ''pochován jest Václav Pacholek po mši svaté za duši jeho vykonané".I1 08/23 .III. 

1676 napsal :"byljsem u baby za vraty", o den později: "zpovídal jsem ji a dal poslední 

pomazánz"'.I109/15.VI. 1677: "umřela nám Alžběta v Bečově", 16.VI. 1677: ''pochoval 

jsem Alžbětu v Bečově".I1101 

Podobné záznamy související s posvátnými chvílemi jejich života, ale i s 

každodenními stereotypy nacházíme také v deníku B.M.Zelenky. K roku 1691 např.: 

"6.idus Augusti sepelivi in templo Zapensi filiolam Nobilis Domini Melchioris 

Ohnesorg nomine Anna Josepha 17 mensium angelus erat" 11111 nebo 7.IX. 1698: 

"7.Septembris. Dominica 16 post Pentecostes missam cantatam habui cum eleganti 

musica a tempore vesperarum audivi confessiones usque ad septimam".I1121 Pokud 

sloužil Zelenka mše na obvyklých místech, např. v Brandýse, kam: "ad missam circa 

dimidia octavam veni" 11131 nezaznamenává ani zasvěcení kostela, v němž bohoslužba 

proběhla. Naopak, když dne 1.IX. 1700 sloužil mši u sv. Jiljí v Praze, píše "missam legi 

in Ecclesia Sancti Aegidii Vetero-Pragae".I1141 

3.7.2. Čas modliteb 

Kněz, který právě neuděloval některou z oltářních svátostí nebo nesloužil mši, měl 

velice často rozjímat a modlit se. B.M.Zelenka si například 14. VII. 1698 poznamenal: 

"Oravi Deum Patrem misericordiae ut dignaretur misereri animabus degentibus in 

tenebris spiritus et umbra mortis ... ".11151 K modlitbám však napomínal i své ovečky. 

Velice zajímavé jsou Zelenkou zaznamenané instrukce k ranním modlitbám, které si 
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zapsal v češtině: "Ihned jak se probudíš, požehnej se znamením S(vaté)ho Kříže a rci 

: Ve jménu Tvém svatém Pane Ježíši vstávám, Tvé svaté rány líbám, ty mne sám ... v těch 

svatých ranách opatruj ... " a o něco dále" Když si již přistrojen, klekni před obrazem 

Umučení Božího, v nejhlubší pokoře sepni ruce, jestliže můžeš míti přítomnou knížku a 

modli se jak následují modlitby ... "./116/ 

3.7.3. Čas polních prací 

Vedle plnění kněžských povinností a modliteb, venkovský farář býval, když nadešel 

čas polních prací i hospodářem, Berenklau zaznamenal ke dni 15.VI. 1677 toto: "dal 

jsem žíti na jesinkách žito, item ječmen k hliništi" ./117/ 

3.7.4. Čas nečasu 

Hospodářství, na které venkovský kněz typu V. V .Berenklaua dohlížel, mohlo být 

ohroženo a nebo naopak podpořeno počasím. Zatímco samotný Berenklau se o nepřízni 

počasí zmiňuje jen velice málo, např. když 23.VI. 1677 píše, že: ''pluit vehementer" 

/118/ nebo 13.V. 1693: "veliký sníh z nebe spadl, položil všechno obilí" /119/, "čas 

nečasu" je velice frekventovaným tématem v denících B.M.Zelenky. Ten např. v roce 

1691 zaznamenává několikrát: ''pluvia bona" /120/ 20.II. 1701 zas píše: "nives in tra 

unicam noctem ceciderunt profundae ad unum et dimidium quadrantem ulnae 

pragensis" /121/ nebo 6.III. 1701: "nives novae et novae cadunt" /122/. Také De Waldt 

se ukazuje jako pečlivý pozorovatel počasí, když k roku 1709 napsal: "rigidissima erat 

hiems ... multi etiam homines obriguerunt" /123/. A zimu v roce 1716 pak srovnává se 

zimou zmiňovaného roku 1709: "hiems rigida similis hiemis Anni 1709" /124/, podobně 

vedle sebe staví horká léta v roce 1719 a 1720. 

Údaje o počasí zaznamenává pečlivě také někdejší osecký opat Laurentius Scipio ve 

svém výše již zmíněném hybridním rukopise velice barvitě popisuje například zimu v 

lednu roku 1651, kdy nejprve napadl sníh, potom zapršelo a nakonec padal znovu sníh a 

začalo mrznout, takže nebylo možné aby ani sedláci v holínkách ani koně a voli bez 

nebezpečí úrazu vycházeli z domu: "saepius ita, ut nec equi ungulati, nec boves 

subingati nec rustici ocreati sine laesione sui pertransire possent".l125/ Až po napsání 

tohoto textu jsem zjistil, že počasí v denících Bartoloměje Michaela Zelenky nalezlo 

své zasvěcené vykladače v Rudolfu Brázdilovi a Oldřichovi Kotyzovi, kteří svůj 
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závažný příspěvek bohužel nepublikovali v žádném historickém časopise, ale v 

Meteorologických zprávách, vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem. 

/126/ 

3.7.5. Čas návštěv 

Počasí mohlo narušit polní práce, ale nedotklo se koloběhu sloužení mší, zpovídání, 

křtů, pohřbívání. Ten však byl v každodenním životě barokního kněze přerušován 

návštěvami. Zelenka, Berenklau i Manner informují o tom, že díl jejich volného času 

vyplňovaly návštěvy. Zelenka píše hlavně o návštěvách příbuzných (v tom se blíží 

Berenklauovi, jehož také navštěvoval bratr Jan a zejména sestra Kateřina)./1271 V 

zápiscích z let 1691-1692 se u Zelenky lze setkat se záznamy tohoto typu: ''frater meus 

Wenceslaus venit ad me Brundisium, cum jilia Susanna et Catharina" nebo: ''frater 

Wenceslaus fuit apud me"./1281 Manner zapisuje návštěvy v klášteře, kde žil, 

např.1l.VII. 1662: "fuit hic D(ominus) Servatius Engl sex candelas cereas et duos 

pedes cereos tulit" nebo 24.VII. 1662 "venerunt 4 fratres braunenses", 25.II. 1663 zas 

v konventu přenocovali tři dominikáni, jindy píše Manner o návštěvě šlechtičny z rodu 

Kustošů ze Zubří a Lipky jejích dvou bratrů: "fuit hic herula Kustossiana cum duobus 

fratribus" ./1291 

Ale barokní kněz nejen návštěvy přijímal, ale sám se také vydával podívat se na své 

známé, u kterých někdy zůstal i na oběd. 

3.7.6. Čas jídla, čas postu 

Výjimečně nacházíme v Berenklauově deníku zmínku o společném obědě s 

okolními kněžími. Jednou si psal v souvislosti s návštěvou Bíliny" zůstal jsem u oběda 

JM P:Arciděkana, přitémž byl JM Pan Prelát z Oseku P:Benedictus, P.Comendator z 

Brixu ... "./1301 Výčet významných držitelů církevních postů, kteří se účastnili hostiny 

ukazuje jednak slavnostní ráz takového okamžiku, ale také to jak si Berenklau zakládal 

na tom, že s nimi seděl za společným stolem. V návaznosti na čas, který Berenklau 

věnoval jídlu je však, na základě jeho zápisků možno uvést jednak ingredience tvořící 

součást jeho jídelníčku, ale také nádobí, které svědčí o úrovni jeho stolování. 

26.IX. 1675 dal Berenklau sestře Kateřině nějaké peníze: "aby je dala šafářce za 

máslo a kachny''/131/16.X. 1675 platil za petržel a křen: "u jednoho Němce" 1132/22. 
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II. 1676 zapisuje: ''JMpaní poslala mně jednoho velkého kapra a velkou štiku, daroval 

jsemji obraz na skle císaře Leopolda"./133/ V březnu roku 1676 čekal, že mu přivezou 

štiky a kapry /134/, ve stejném roce eviduje účty: "za prasátko, za 3 libry masa, za 

jabka a vejce" /135/ 14.IV. 1695 platil za kapouny. /136/ 9.V. 1693 poslal mu kozelský 

řezník 15 liber hovězího a 15 telecího: "na porážku dluhu"./137/ 7.IX. 1695 

zaznamenává účty: "za maso telecí, v Mostu za volej a muškátový kulky"./138/ Jídlo 

P.Berenklau nejraději zapíjel pivem./139/ 

Skutečnost, že P.Berenklau velice dbal na kulturu stolování ukazují následující 

zápisy: 13.Vl. 1695: "stříbrnou konvičku pozlacenou zanechal jsem v Žatci u paní 

sestry" /140/, ''před týhodnem poslal jsem zlatníkovi mosteckýmu za pozlacování lžíc 

jeden dukát" /1411 29.II. 1696 : " včera byl jsem v Mostě, nechal jsem u zlatníka dukát 

od zlacení šálečků" /142/ 30.II. 1697: "z Mostu zlatníkovi od díla jednoho šálu ajedný 

žíce dáno 6]("./143/ Zmiňované nádoby pak figurují také v Berenklauově 

testamentu.Oseckému opatovi Benediktu Littwerigovi odkázal "unam argenteam et 

inauratam schalam cum meo insigni" a stříbrné šálky od něj, podle závěti, dostal také 

bílinský arciděkan Martin Gebhardt i regent bílinského panství Vendelín Fridwa1.l144/ 

Do ostrého protikladu s časem, který trávil V. V .Berenklau pompézním hodováním 

z pozlacených tácků a nádob v přítomnosti významných osob je možno postavit zápisky 

B.M. Zelenky o čase v němž se tento kněz dlouhodobě postil. Časovému aspektu postů 

i hodování českých kněží barokního období by v budoucnu mohla být věnována studie, 

která by metodicky zřejmě mohla vycházet z některých pasáží knihy Malgorzaty 

Borkowské "Zycie codzienne polskich klasztorow zenskich w XVII-XVIII wieku"./145/ 

3.7.7. Čas poslechu hudby, čas muzicírování 

Volné chvíle barokních kněží (někdy i jako doprovod k slavnostnímu stolování) 

mohla vyplňovat hudba. B.M. Zelenka byl sám vynikající hudebník a dokonce autor 

několika hudebních opusů, z nichž nejzajímavějším je oratorium Abraham a Izák z roku 

1679. O tom jaké potěšení mu způsoboval volný čas, trávený poslechem hudby 

dostatečně svědčí jeden zápis z roku 1698, kde píše o jakémsi šlechtici: "musicam 

domesticam ... tale produxit, quale ego in perfectione simili non audivi : dicebam si haec 

in terra, quid erit in caelo?"./146/ 

Čas trávený poslechem hudby se v představách (které se pokoušejí o srovnání) B.M. 

Zelenky přenáší do nadčasové a mimoprostorové sféry křesťanského nebe, ačkoliv 
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zatím nenabývá určité podoby. Poslední věta Zelenkova zápisku může vyvolat asociace 

na Heinschův obraz "Přijetí sv. Ignáce do nebe" z roku 1688, kde nalézáme skupinu 

andělů hrajících na různé hudební nástroje.l14 7 1 

3.7.8. Čas četby 

Kromě hudby se kněží věnovali ve volných chvílích samozřejmě také četbě. 

Berenklauův deník obsahuje některé údaje o nákupech, zápůjčkách a vázání knih: 

8.x1I. 1675 píše: "dostal jsem 3 knihy, které jsem koupil za 20K, Drexelii opera 

germanica scilicet, item mou knížku od pana hofmistra", již o dva dny později půjčil 

jakémusi panu Fontanovi zmíněné SpISy tehdy populárního spisovatele Jeremiáše 

Drexelia (1581-1638).11481 26.x1I. 1694 poznamenává: "zaplatil jsem knihaři od 

svázání 4 kněh 6K" 11491 a ještě 15.IV. 1695 platil za blíže neurčené dvě knihy.l1501 

Ještě ucelenější přehled o Berenklauově četbě než jeho deník, nabízí testament, do 

kterého je vtěleno "lnventarium librorum relictorum", které odkázal: "Domino 

Benedicto Abbati Ossecensis Monasterii patrono ac fautori meo 

singularissimo".Seznam obsahuje 48 titulů knih náboženských, mezi nimi např. foliové 

vydání díla italského humanisty z augustiniánského řádu Ambrosia Calepina (1453-

1511) či blíže neurčené opusculum známého jezuity Petra Canisia (1521-1597) in 

octavo, ale také českou Bibli. Dalších pět položek předstvují libri juridici, mezi osmi 

knihami historickými zaujme nizozemský filolog Justus Lipsius (1547-1606) a rovněž 

Paprocký "idiomate boemico", k nim přistupují další rozmanité knihy (aln libri 

miscellanei), v počtu 23 titulů, např. Tannerovo "Cruentum Christi sacrificium", 

pojednání "De origine et studio linquae italicae" a spisek o tinkturách, zřejmě od 

Jakuba Jana Václava Dobřenského z Černého Mostu (1623-1697), v seznamu je 

uvedeno jen "Dobrzanský". Tím však přehled knih, jejichž četbou se Berenklau zabýval 

nekončí. Pořadatel Berenklauovy pozůstalosti zde nalezl ještě šest starobylých foliantů 

bez názvů: "incerta sunt 6 opera in folio sine titulo ac inscriptione charactere 

antiquissimo ".1151 1 

Bylo by velice zajímavé s ohledem na "čas četby" studovat marginálie v knihách z 

Berenklauovy knihovny, ale přes veškeré úsilí se mi nepodařilo tyto svazky, odkázané 

vesměs oseckému opatovi Littwerigovi, v osecké klášterní bibliotéce dohledat. 

Četbu Bartoloměje Michaela Zelenky lze rovněž rekonstruovat na základě jeho 

deníkových zápisků. O Zelenkově bibliofilii a o tom jak získával svazky do své 
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knihovny se dozvídáme např. z jednoho listopadového záznamu z roku 1699: "Ideo 

hora decima ego cum nuncio sofii discessi et Praga veni hora tertia pomeridiana, 

pernoctavi in domo Redlichiana, ibidem vesperi duas cistas librorum antiquorum ab 

Excellentissimo D(omi)no Josepho Redlich Doctore medico 27 viginti septem 

jlorenis ... ". Jednalo se (přes jiné křestní jméno) zřejmě o knihy po MUDr. Paulovi 

Redlichovi ( + 9.IX. 1693), který za moru v roce 1680 pomáhal v Praze nakaženým, a 

o němž se Zelenka zmiňuje na jiném místě svého diaria./152/ Autory, které Zelenka četl 

vypočítává B.S.Souček byl to Vergilius, sv. Augustin, Albertus Magnus, Tomáš 

Akvinský, sv. Bernard z Clairvaux, sv.Bonaventura, dominikánský mystik Johannes 

Tauler apod. Tentýž autor píše o tom, že v Zelenkově knihovně byly dokonce 

středověké rukopisné cimelie jako "Malogranatum" z roku 1385, kterýžto rukopis 

údajně pocházel z někdejšího dominikánského kláštera v Sezimově Ústí./153/ Čas 

kněžské četby, jak se jeví v denících i jinde, by mohl být v budoucnu konfrontován se 

zajímavým článkem Marie Elisabeth Ducreux o způsobech lidové četby v českém 

baroku./154/ 

3.7.9. Chvíle se zvířaty 

Radostné chvíle mohli trávit barokní kněží, vedle četby a poslechu hudby, také s 

domácími zvířaty. Vztah lidí ke zvířatům v raném novověku, popisovaný v některých 

dílčích článcích u nás zatím nebyl soustavněji zpracován v intencích průkopnické práce 

Roberta Delorta "Les animaux ont une historie" o zkoumání vztahu lidského času a 

zvířecího trvání nemluvě./155/ V.V. Berenklau se např. zmiňuje v jednom ze zápisků o 

tom, že dostal hrdličku a psa./156/ Zelenka sice o vlastním psu nečinní žádné záznamy, 

ale vypráví příběh o věrném psu, který svého pána - jakéhosi Václava Votavu neopustil 

ani po jeho smrti, provázel jej až k místu posledního odpočinku a když byl nebožtík 

spuštěn do hrobu: "inspiciebat tristis donec terra obruerit". Zelenka končí 

konstatováním, že onen pes byl "vere fidelis" (tento příběh zaslechl v srpnu roku 1692 

od své příbuzné Markéty Zahrádecké, jejíž syn Kašpar, jak poznamenává, si vzal dceru 

Zelenkova bratra Jiřího, Dorotku)./157/ Stejně tak zaznamenává Pater Zelenka 

vyprávění jakéhosi Jiřího Třešňáka ze Svémyslic o krvežíznivé slepici, která uklovala a 

snědla tři myši: "Georgius Trzessnak vidit, quod gallina in Swymislic ceperit tres mures 

et rostro dilaniator commenderit" a jednoho hada:"... quod gallina serpentum rostro 

occiderit et usque ad caudam devoraverit"./158/ Zvířaty pronikajícími do 
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bezprostředního Zelenkova okolí jsou rovněž divoce žijící ptáci, kteří vlétali do dvora 

jeho domu.27.I. 1698: "hodierna sunt aviculos chocholouši vidi in mea domo"./159/ 

Pozorování ptactva a zejména různých anomálií, které bylo možno vykládat jako 

"signa" a ''praesagia'' naznačují zápisky oseckého cisterciáka P.Antona Edelmanna, 

stojící (podobně jako rukopis jeho řádového spolubratra P.Laurentia Scipia) na rozhraní 

klášterní kroniky a diaria. Edelmann si v roce 1702 poznamenal: "Hoc Anno visus est 

cum aliis circumvolans candidissimus Passerculus circa Monasterii clausuram, 

mirabile inter alios pul/os, solus et candidus unicus, exclusus est Ossecii" ./160/ 

3.7.10. Čas smutku a melancholie 

Melancholie mohla vyplňovat chvíle kněžské samoty, nenaplněné prací. Zvlášť u 

Bartoloměje Michaela Zelenky, který si někdy zastýská na černé, nešťastné dny, např. 

3.IV. 1691: "infelicem diem mihi numeravi". I když doufá v lepší budoucí: "spero 

tamen futura meliora a partibus omnibus"/1611, přesto se ho občas zmocňuje 

melancholie. 

V jeho deníku nacházíme jednu pasáž, která nás vyvléká z koloběhu všedních 

starostí i zábav katolického kněze na přelomu 17. a 18. století a přivádí k tomuto 

velice zajímavému aspektu nejen jeho osobnosti, ale celé barokní kultury. Zelenka si 

zapsal: "Melancholici timeor, veri tamen quia grandissimus sum peccator ... " ( zápis z r. 

1702)./162/ Zápisek pak sice pokračuje jeho utvrzením se v tom, že milosrdenství 

Boží převyšuje veškerou vinu a že každému, kdo se kaje, uděluje jistou naději na spásu, 

ale samotná existence tohoto záznamu dává tušit, že za mozaikou každodenních úkonů 

barokního kněze, které vystupují z jeho deníkových záznamů (od sloužení mše až po 

obědvání) se skrývá nejistota a děs z možného zavržení autora diaria - toho, který měl 

ostatní utěšovat i utvrzovat ve víře. V této souvislosti se nabízí otázka jestli každý 

volný okamžik, který nenaplňoval Zelenka prací či modlitbou, netrávil sepisováním 

deníku, také proto, aby se zbavil melancholických stavů, které jej právě v takových 

okamžicích pronásledovaly. Nezdá se být pravděpodobným, že by Zelenkova 

trudomyslnost představovala jen dozvuk módního obdivu k melancholii s jakým se 

setkáváme např. v Anglii 17. století, jak o tom v pasáži jednající o R.Burtonovi psal již 

Hyppolite Taine./163/ Rozhodně však je třeba občasné melancholické stavy B.M. 

Zelenky postavit do kontextu dobového chápání melancholie, jemuž věnovali důležité 

řádky Walter Benjamin a Jean Delumeau. 
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W.Benjamin popisuje, že v barokní době byl melancholický charakter ve velké 

části lékařských i filosofických knih pokládán za ten nejméně ušlechtilý. Příčina jeho 

nedokonalosti byla spatřována v přebytku chladného a suchého prvku v člověku. 

Takovým prvkem byla černá žluč "bilis innaturalis", která, podle dobových představ, u 

každého melancholika převládala. 11641 

Delumeau zas píše v odstavcích, věnovaných zmíněnému již Burtonovi, že 17. 

století pokládalo za příčiny melancholických stavů to, že se někteří lidé zaplétají do 

úvah o posledních věcech člověka o pekelném trestu a věčnosti 11651 (stačí vzpomenout 

zoufalých veršů zmiňovaného již mystika Angela Silesia: "0 Ewigkeit, o Ewigkeit, o 

ewig sein verloren, o Last, o Unertraglichkeit, o besser nie geboren")./1661 Delumeau 

se dále rozepisuje o tom, že podle dobových představ, se na vzniku melancholie 

podílely také úmorné půsty (doložené v Zelenkově deníku), dlouhodobá samota Gako 

kněz se sám zřejmě někdy cítit musel) a vyčerpávající rozjímání o onom světě ( které 

patřilo k Zelenkovým povinnostem). Z Delumeauovy knihy také jasně vystupuje 

provázanost barokní melancholie s představou všeničícího času. Melancholici, byli 

totiž v tehdejší době pokládáni za zrozence Saturna, jehož ikonografické zpodobnění 

jako vychrtlého starce s dlouhým vousem, mohutnými křídly a s kosou v ruce splývá s 

obrazem Chrona./1671 

3.7.11. Čas snění 

Melancholie, kterou byl kněz typu B.M.Zelenky nucen tajit před farníky, nacházela, 

jak vyplývá z jeho deníku, svůj výraz ve snech. Již zajímavý český barokní kazatel 

Ivanus a S.Joanne Baptista psalo tom, že člověku melancholické natury se zdá o 

samých: ''funusech, popravách "./1681 Zelenka si ve stejné části deníku, kde píše o svém 

strachu před melancholií, zapsal k roku 1702: ''A nocte 4 Januarii miserrimas insomnes 

noctes habui, perturbatione mentis horribile"./1691 Ne všechny noci Bartoloměje 

Michaela Zelenky však byly bezesné. 

Zelenkovy sny, o nichž se zmiňuje ve svém deníku představují jeden z 

nejzajímavějších aspektů jeho psané tvorby. Pramenů, které by nám odhalily sny - tyto 

nejskrytější zdroje imaginace barokního kněze a zároveň nás uvedly do onoho 

zvláštního prožívání času, kterým se vyznačuje sen, není mnoho. Snad nikde jinde 

nemůže tak zřetelně vystoupit svár mezi zlem a dobrem jak je chápal barokní člověk, 

odnikud k čtenáři nezaléhá dozvuk děsu a radosti, čerpaných z toho, co se odehrálo ve 
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snu, tak naléhavě jako z následujících Zelenkových zápisků. Možná by si toto téma u 

nás v budoucnu zasloužilo zpracování, obdobné tornu, které připravil britský historik 

Peter Burke./170/ Dne l1.XII. 1699 Zelenka napsal: "hodie habui tale somnium: intravi 

quasi ad aliquod cubiculum Dominus Jesus, ... clamavi: miserere, miserere, 

miserere ... ego immediat evigilavi laetabundus ... "./1711 Jindy P.Zelenku provázely i ve 

snech melancholické představy, jichž se v bdělém stavu tak bál. Někdy nad nimi ve snu 

vítězil, jindy jej probouzely.S.xI. 1693 zapisuje: "hodie somnium habui, quod diabolus 

cornutus ex me exiverit et contra me suam stationem jixerit, a me adiuratus, fugiebat a 

me ... "./172/ 

O tom jak chápal sny barokní kněz se můžeme dozvědět z výše zmíněného 

rukopisu kázání P.Ivana a S.Joanne Baptista. Své kázání začíná popisem útěku 

sv.Rodiny a zdůrazněním toho, že příčinou pro kterou svatý Josef: "ač jindá trmácení 

nezvyklý přeci na cestu se vydal" byl právě sen. Ivana dále zajímá co vlastně sen je? 

Odpověď nachází u Aristotela: "est apparitio phantastica in somno facta". Ivanus dále 

podtrhává to, že sen je iluzí a s odvoláním se na Sírachovce a pro naslouchající 

návštěvníky svého kázání resumuje: "sen jest obraz naší fantazie, který ona sobě 

představuje". Následně provádí Ivanus pokus o jakousi oneirickou typologii, pokud jde 

o důvody snění: "sny od třech příčin pocházejí buď od Pána Boha od natury nebo od 

ďábla". Přítomnost ďábla a Boha ve snech B.M.Zelenky má tedy svůj protějšek v 

Ivanově klasifikaci snů podle jejich příčiny, kde figury ďábla a Boha stojí v pozadí 

snových příběhů jako jejich původci./173/ 

Svár mezi dobrem a zlem zřejmě vystupuje i ze Zelenkova snu, který si zapsal dne 19. 

X.1700 v něm spatřil jakousi nebeskou bránu: ''porta quada in caelo posita" z níž 

vybíhali ozbrojení rytíři, kteří v povětří bojovali s jinými rytíři: " ... armatos equites, qui 

contra alios equites ... in aere tamen fortissime pugnabant ... "./174/ 

3.7.12. Čas nemoci 

Melancholie, která vstupovala do Zelenkových snů a která jej provázela i v bdělém 

stavu byla v baroku pokládána za chorobný stav, jak o tom píše např. francouzský 

historik medicíny Didier Kihli Saglos a mnozí další.l17S/ V případě tohoto kněze (B. 

M.Zelenky) lze k stavům psychické deprese připojit i údaje o čase, kdy jej trápily 

tělesné neduhy. Např. 1.11. 1698 píše: "Catharro jam duabus hebdomadis laboro, quasi 

confracta ossa omnia dolent ... "/176/ nebo dne 4.XII. stejného roku: "catharrum gravem 
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sustineo" 1177/, zase 18.V. 1699: "hodie incepi denuo medicina praescripta uti per 

tumore pellendo". Někde lze nalézt konkrétnější údaje o medikamentech, které Zelenka 

užíval. 1.II. 1700 píše: "accepi morbum que nunquam habui" a zároveň zaznamenává 

léky, které obdržel od zbožné ženy Anny Hálkové (například olivový olej, dále "ex 

pidunculis ovinis medullam" apod.).I1781 O Berenklauových chorobách se z jeho 

deníku nedozvídáme nic, víme však o péči, kterou věnoval své nemocné matce. Dne 

8.IV. 1676: ''přišel Žížalický doctor, který nařídil p.máteři léku k užívání" /1791 nebo 

4.VIII. 1676: " jel jsem do Kutný Hory, byl jsem u p.doctora, vzal jsem lékařství pro 

paní máteř a šafářku"./1801 

O skladbě léků, které se v době barokní užívaly svědčí např. zajímavý rukopis z roku 

1737, uložený v třeboňském archivu. Nacházíme zde nejrůznější recepty, např.: "začíná 

se proti žloutenici, která se stává po snědku, která jest trojí žlutá, červená a 

zelená ... item holubě holé na pupek uvaž nahoru hlavou, podruhé uvaž druhé, nos ho 

tak dlouho až umře, přestaneť, chuť kjedení míti budeš ... ". 

Z nemocí, které ohrožovaly člověka 17. a počátku 18.století měl zdaleka nejhorší 

pověst mor. I proti němu přináší zmíněný rukopis recept: "Proti mornímu nakažení 

vezmi ořech vlašský, vyndej z něho jádra a chyť pavouka a dej jej do toho ořechu 

.. . pověš ho nemocnému na hrdlo, za tři dny a za tři noci ... ten pavouk vezme sobě 

povětří z nemocoi a umře a člověk té nemoci pozbyde." Zelenka i Berenklau zažili mor 

v roce 1680. Jak jej prožíval posledně jmenovaný není známo, zápisky v jeho deníku 

pro toto období chybL Přitom mor přímo v Bečově, stejně jako v nedalekém Mostě, v 

Horním Jiřetíně, Souši a Třebušicích určitě byl.l1811 Zelenku zastihla morová rána v 

Táboře. Díky edici táborských deníků Zelenkových od K.Thira, víme o strachu a 

nejistotě, které Zelenka zažíval, když se vydával mezi nakažené, o nichž, jak psal, mu 

často zamlčeli, že mají mor. Tak zpovídal například táborského kata, jenž zanedlouho 

zemřel na mor. Atmosféra panující v době morové nákazy přála halucinacím a 

přeludům. Zelenka sám zaznamenal jeden strašidelný příběh (o zhmotnělé nemoci) z 

této doby, který dobře ilustruje šílenou hrůzu tehdejších lidí před nebezpečnou 

chorobou.l1821 V této souvislosti je třeba si uvědomit, že nejen nemocní lidé ale i 

tehdejší lékaři vnímali nemoci často v personifikované podobě, tak např. barokní lékař 

Johann August Oehmen píše v o jedné chorobě, srovnávaje jí s panovníky, toto: "Die 

vor uns habende Kranckheit kan auch vor eine machtige Herrscherin, wiewohl des 

menschlichen Verderbens, angesehen werden, indem man ihr schon von Alters her, 

nicht alleine die meisten Nahmen und Titul beygelegt hat, sondern es erweiset auch 
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dieselbe in der That, durch besondern rigeur, gegen unsere Natur ihre grosste 

Bravour ... ".1183/ "Pestis magna" z roku 1680 měl určitý (i když rozhodně ne určující) 

podíl na přijímání představo pomíjivosti "vanitas" , které se do povědomí českých 

barokních kněží dostávaly prostřednictvím literatury i výtvarného umění, a zasahovaly 

pak do mnoha oblastí jejich života. 

3.7.13. Čas smrti 

Smrti, která vyvolává myšlenky na přechodnost všeho lidského, věnují pozornost 

zápisky všech čtyř kněží. Obzvláštní zájem vyvolávají tragická úmrtí. Manner např. 

popisuje zavraždění jakéhosi pasáčka dvěma venkovany u Loděnic, dne 3.IV. 1662 a 

následné zatčení obou vrahů a jejich uvěznění na Karlštejně: "sunt rapti homicidae ad 

castellum Karlsteini incarcerandi". Zde je patrné jak Manner propojuje dvě časově 

oddělné události do kauzální jednoty "zločinu a trestu" ./184/ Také Zelenka v jednom 

zápisku z roku 1698 popisuje hned dvě tragické smrti: "26. Novembris hic diebus Neo

Koliny mulier pro lem suam phantastico ducta spiritu occidit: alia mulier portans onus 

in Albim incidit, defacto inveniri nequit". V tomto zápise časová jednota a společná 

tragičnost propojuje dvě události prostorově vzdálené ./185/ 

Zelenka si však stejně jako De Waldt všímá i smrti význačných osobností z řad 

církevních hodnostářů, např. pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Vladštejna, jehož 

smrt dne 4.VI. 1694 s nářkem komentuje: "hodie narratur tristissima nova, quod 

celssisimus noster mortuus fit, eheu pupilli facti sumus absque patre" ./186/ Důležitý je 

začátek tohoto citátu, v němž se praví "hodie narratur", čas smrti duchovního pastýře je 

vzdálen od chvíle, kdy se o jeho skonu dovídá B.M.Zelenka. Podobně De Waldt píše o 

smrti litoměřického biskupa Jaroslava Ignáce ze Štemberka (12.IV. 1709)./187/ Stejný 

autor si však o více jak rok dříve zapisuje datum smrti svého milovaného příbuzného 

(meus dilectus affinis) Václava, jenž zemřel ve věku 33 let dne 22.II. 1708 a také skon 

své matky ve stejném roce: "7. Octobris obdormivit in Domino amantissima mea 

domina mater Ursula Eva prius Kochaniana nunc deWaldiana nata Woprchiana 

Suzitii, et obiit Dominica Rosarii aetatis suae 66 annorum. Requiescat in pace "./188/ 

Berenklau, jak již bylo naznačeno, si všímá smrti zejména v souvislosti s udělováním 

svátostí umírajících. 
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3.7.14. Prolínání času zásvětí a světa tohoto 

Pokud se pokoušíme o naznačení času barokního kněze, nelze končit kapitolkou o 

fyzické smrti, která je v této době obklopena aurou nadpřirozena a při níž nejde jen o 

selhání životně důležitých orgánů, ale o důležitý (možná nejdůležitější) okamžik na 

který tehdejšího člověka (a kněze obzvláště) měly připravit knížky o dobrém umírání. 

V jedné takové vytištěné v Praze roku 1727 pod názvem: "Calendarium exhibens 

methodum practicam ars bene moriendi" čteme: "Mori quidem naturae est, sed artis est 

bene mori"./189/ Život vezdejší přechází branou pozemské smrti do záhrobní existence. 

Důležitost přechodu do zásvětí a zároveň hluboká nejistota a existenciální rozviklanost, 

vystupuje např. z výše citovaných veršů Angela Silesia. Děsivost blížícího se konce 

prohlubovala četba takových autorů jako byl např. ctihodný Ludvík Granadský působící 

i na duchovní život českého baroka: "Jakkoliv tedy požár pekelný, plamenem 

babylonské ohnivé pece vyobrazený, nesmírný jest a pře hrozivě nešťastné zatracence 

sžírá, přec muka jejich nebude na všecky věky věkův tak dovršena, aby léta milostivého 

dosáhla, aby se jim slitování a osvobození dostalo. O muky bezužitečné! O slzy 

plané ... "./190/ 

Z tohoto citátu vidíme, že jestliže přechod do záhrobí byl pokládán za velice 

nebezpečný, pak ještě daleko větší hrůzu budila hrozba nekonečných z 

pozemského času již naprosto vyvázaných a bezútěšných pekelných muk nebo dočasné 

existence v očistci. V pojetí katolických kněží měla pochopitelně monopol na dosažení 

ráje katolická církev. K 16.III. 1694 si B.M Zelenka poznamenává do svého deníku 

příhodu o luteránské exulantce, která utekla z Čech, kvůli náboženskému přesvědčení 

do Drážďan.Tam se však těžce roznemohla a prosila svého muže aby jí zavolal 

katolického kněze. Muž jí však řekl, že kvůli své evangelické víře přece prchli do 

Drážďan, a že právě tato víra je pravá a že při ní vytrvají. Pokud žena skutečně zemře a 

bude zatracena, že on, její muž chce být zatracen spolu s ní. Žena nedlouho potom 

vypustila duši. Po nějaké době uslyšel její manžel v ložnici nějaké klepání, dveře se 

rozlétnou a v nich stojí duch exulantovy manželky, který připomíná daný slib, nakonec 

jej zardousí, země se rozevře a pohltí nešťastníkovo tělo./191/ 

V Zelenkově deníku nacházíme ještě další místa, která naznačují prolínání zásvětí s 

pozemským životem, dobou, kdy mrtví vstupovali do proudu Zelenkova žití mohla být 

samozřejmě noc, přinášející sny, které, jak bylo výše naznačeno hrály významnou roli v 

Zelenkových prožitcích. A tak s důvěrou zaznamenal do svého deníku snové zjevení 
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nebožtíka, o němž mu vyprávěla nějaká žena z jeho farnosti: "Pistor libeznicensis 

Andreas Plas, qui mortuus est 21.Aug. 1693 uxori suae Mariae a quinque septimanis in 

somnis ... singulis noctibus apparebat... "./192/ 

Čas v kněžských denících lze tedy členit minimálně na dvě roviny. Do první spadá 

pravidelný denní rytmus v němž se střídá čas povinností (mezi které patřilo sloužení 

mší, udělování svátostí, modlení) s časem odpočinku (poslech hudby nebo četba knihy, 

rozhovory s návštěvami, chvíle s domácími zvířaty). Ovšem je zde třeba míti na paměti, 

že farářem čtená kniha byla s největší pravděpodobností modlitební a hudba, které 

naslouchal měla zcela jistě religiozní ráz. Kněz zůstával knězem od úsvitu do noci. 

Také sny barokního faráře bývají ovlivněny jeho kněžstvím. Sny jsou ve farářových 

dnech a nocích ontogenetickou obdobou toho co fylogeneticky představuje v jeho 

měsících a létech smrt a zásvětí. Je tu jistá analogie mezi první a druhou časovou 

rovinou. Kněz zůstává knězem od svého vysvěcení až do smrti. 
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4. EXKURS č.l 

Katoličtí kněží v české kultuře doby barokní 

(několik marginálií k jejich historickoantropologické charakteristice) 

V případě kněží stejně jako kterékoliv jiné sociální skupiny v Čechách XVII.

XVIII. století před sebou máme pestrou škálu povah, jednání, životních osudů.!l/ 

Avšak z písemných zpráv vystupují tehdejších kněží takřka vždy v určité hieratické 

póze, která ukazuje, že jejich charakteristika v dobových pramenech byla 

reprodukována podle jakéhosi ideálního vzoru. 

4.1. Posvátná osoba kněze 

Postavení katolických kněží v českých zemích daného období, by snad bylo možno 

částečně srovnávat s úlohou "tlamatinime" v aztécké společnosti v době 

předkolumbovské nebo "šen-š", jako představitelů konfuciánství ve středověké 

společnosti čínské v dobách dynastií Sung až Ming.!2/ Spolu s kněžími vstupuje totiž 

do společenského jednání posvátný princip. Nejen v sakrálním prostředí, ale i mimo něj 

si s sebou kněz nese určité "fluidum" podobné mandorle. Tanner píše, že kamkoliv 

přišel P. Albrecht Chanovský, všichni zmlkli, jako by mezi ně přišel samotný Bůh.!3/ 

mosteckého minoritu P.Chrysanta Pusche zas podle slov jeho řádového spolubratra 

každý, kdo jej poznal: "angelum in carne nominabat" .!4/ Takový ideální pohled na 

barokního kněze ukazuje např. také "Píseň o kněžství" z knihy "Jiskra slávy 

svatoprokopské" od Bedřicha Bridela.!5/ Kněz zůstává knězem nejen ve svém životě, 

ať již slouží bohoslužbu, nebo dohlíží na polní práce, ale chce jím být i po smrti, a 

přeje si být pochován v ornátu (např.lochovický farář Ondřej Václav Kohelius ve svém 

testamentu z 15.V. 1693 píše: "Tělo pak mé náležitě jak na faráře přísluší v kostele 

farním sv. Ondřeje pochováno buď ... a ornát prostej bílej v Lochovicích ať mi se dá do 

hrobu ... "./6/ Také přechod z tohoto do jiného světa je např. u kněžských misionářů, 

kteří si získávali přízeň prostého lidu svým chováním v krizových situacích (v čase 

moru a pod.) provázen nadpřirozenými úkazy. Venkované z okolí Chotovin slyšeli v 

době velikého moru 1680, dvě noci před skonem obětavého bosáka P.Rudolpha a 

S.Anna z táborského augustiniánského konventu, vyzvánět zvony z chotovinského 
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kostela. A když se tento kněz, nakažený při péči o nemocné, v polích u Jeníčkovy 

Lhoty kácel mrtvý k zemi, z úst mu prý vylétla ohnivá pochodeň.!7 I Prvně zmíněný 

příklad ''praesagia mortis ", které v podobě vyzvánění kostelních zvonů bez přičinění 

lidské ruky ohlašuje brzkou smrt kněze, ukazuje, že v chápání lidu byli kněží podobně 

jako příslušníci šlechtických rodů (mezi nižšími klérem barokních Čech však byla také 

řada šlechticů) těmi privilegovanými, jimž Bůh dopřává čas aby se mohli připravit na 

zbožné umírání./81 

4.2. Kněz a pomíjivost 

Kněží podléhající křehkosti a přechodnosti lidského života, právě tak jako jejich 

farníci, však dávali celou tehdejší společenskou i duchovní nerovnoměrnost do 

uvozovek, ať již v kázáních či v náhrobních nápisech, které si pro sebe sami vymýšleli 

a sepisovali. Například jeden farář ze zapadlé krušnohorské vsi Moldavy, si v první 

polovině 18. století přál aby měl na náhrobku napsáno toto: "Siste viator / quiescit hic 

mortaZitatis tuae / cum zelo oZim assertor ex pulpito / nunc testis probatus ex tumulo". 

Kněz zde představuje sám sebe nejprve jako kazatele hřímajícího z kazatelny o 

pomíjivosti lidského života shromážděným věřícím a následně jako rozpadající se 

mrtvolu, která zpoza náhrobku dosvědčuje to, co kdysi, v době, kdy byla živou bytostí 

kázala./91 Motiv "vanitas" se v kněžském prostředí českého baroka vyskytuje na 

mnoha místech. Plasský cisterciák Mauritius Vogt je autorem 31 fug na téma marnosti s 

příznačným názvem "Vertumnus vanitatis" 1101, další příklady všudypřítomnosti tohoto 

tématu (s nímž se lze setkat také v obrazárně Václava Vojtěcha Berenklaua) nacházíme 

například v díle bosého augustiniána Aegidia a S. Ioanne Baptista (vedle notoricky 

známých děl B.Bridela). Nebo v margináliích jeho řádového spolubratra P.Vincentia a 

S.Guilelmo./111 

Tance smrti, velice úzce provázané s chápáním "vanitas", o kterých již Huizinga 

psal, že mají nejen charakter morálního naučení, ale i sociální satiry./12/, našly svůj 

literární protějšek v barokním kázání, např. Ivanus a S.Ioanne Baptista nabádá své 

farníky aby přemýšleli o pekle: ''jděte do pekla a uhlídáte tam mnohého velkýho pána, 

mnohýho soudce v ohni seděti, řvaní čertův poslouchati, který pro pláč mnohé nevinně 

zobláčené vdovy neb sprostého vyslyšeti nechtíval. .. "./131 Kněžští kazatelé zažehovali 

ve svých posluchačích naději, že ústrky ze strany "vyšších" sociálních vrstev 

nezůstanou nepotrestány. Co z těchto představ pro sycených očekáváním eschatologické 
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spravedlnosti a vědomím křehkosti nerovnoměrné struktury tehdejší společnosti, 

utkvělo v hlavách věřících je dost obtížné zjistit, ale náznaky odpovědi nalezneme např. 

ve vyprávění jindřichohradeckého pekaře Exelia, který tvrdil (mj. tamním jezuitům), že 

duše manželky zámeckého hejtmana Millera, která se mu v letech 1648-1649 zjevovala 

a vyprávěla mu o svých očistcových mukách byla trápena za to, že šidila chudé 

poddané, kteří k ní přicházeli prodávat mouku a další suroviny a když se ohradili, 

křičela prý na ně tak, že museli odejít plačky s prázdnou./14/ Ovšem sliby po smrtné 

odplaty pro nespravedlivé pány, mohly mít také funkci utišujícího remedia pro 

bezprávné poddané a mohly být součástí sociální strategie "vyšších" společenských 

vrstev, z nichž se rekrutovala část kléru v Čechách 17. a 18. století. 

4.3. Kněz a šlechtic 

Ikdyž se občas shledáváme se zásadním odmítáním tradičních hodnot šlechtického 

prostředí ze strany příslušníka rodu, který si zvolil kněžskou dráhu a zároveň s 

nepochopením způsobu jeho života příbuznými takového kněze, jako v případě 

misionáře P.Albrechta Chanovského, lze mezi vynikajícími postavami českého nižšího 

kléru z doby pobělohorské najít řadu potomků starobylých šlechtických rodů, kteréžto 

rody si naopak nesmírně zakládaly na tom, že mezi jejich příbuznými jsou kněží, 

řeholníci nebo alespoň osoby zbožného života (mezi cisterciáky nacházíme např. 

Chlumčanské z Přestavlk, Cukry z Tamfeldu, Stoše z Kounic apod., mezi bosými 

augustiniány Haranty z Polžic, Kapouny ze Svojkova, dlouhou řadu šlechticů lze najít u 

theatinů a jezuitů). P.Mathias Kollnberger vložil do své historie české provincie 

minoritského řádu kapitolu: "De personis in Provincia Bohemiae dignitate et nobilitate 

sanquinis fulgentibus", ve které zmiňuje mimo jiné, jednoho z baronů Mitrovských z 

Nemyšle jako příslušníka řádu./15/ V rukopisné genealogii Račínů z Račína z pera 

Michaela Adama Francka z Franckensteina je rovněž zdůrazněno kolik dávných, 

středověkých předků tohoto rodu působilo v katolické církvi, kolik z nich bylo kněžími, 

mnichy nebo bojovníky proti husitům./16/ Ze zmíněných vynikajících postav kultury 

českého katolického baroka, svázaných svým původem s nižší šlechtou, jmenujme 

alespoň potomka předřečeného rodu kazatele-theatina Karla Račína z Račína či 

světského kněze-homiletika Adama Ignáce Mladotu ze Solopisk, spisovatele církevních 

knih Jana Ignáce Dlouhovesského z Dlouhé vsi nebo zámořské misionáře jezuitu 
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Františka Boryně ze Lhoty a theatiny Františka Čabelického ze Soutic (+ 1684) a 

Václava Vojtěcha Hložka ze Žampachu (+ 1739)./171 

Kněží, jak již bylo zmíněno, jsou v literatuře českého baroku obklopeni jistou 

nadpřirozenou září, spjatou se způsobem života (bezženství, proklamovaná askeze) i s 

rolí prostředníků mezi nebeskou a pozemskou sférou. A úcta k nim může být v 

některých případech násobena jejich šlechtickým původem. Katoličtí kněží ať již byl 

jejich původ jakýkoliv patřili v Čechách 17.a 18. století k specifické elitě. Avšak jejich 

působení se zdaleka neomezovalo jen na vyšší společenské vrstvy. 

4.4.Kněz a lidová kultura 

Styk s lidovým prostředím znamenal často konfrontaci dvou odlišných pohledů na 

svět. Václav Vojtěch Berenklau si stěžuje v jednom z deníkových záznamů, že do 

kostela mu přišlo tak málo lidí, že ani nekázal. Své farníky prý za to potrestal, ale 

nenapsal jak./181 Na jiném místě deníku však Berenklau poznamenává, že zapověděl 

muziku. Lidová hudba se světskými náměty byla trnem v oku i kazateli Ivanu a 

S.Ioanne Baptista, který žádal po svých farnících aby pokud zpívají, nebyly součástí 

jejich repertoáru lidové písně: "0 samých zamilovaných a snad dokonce oplzlých 

věcích", ale: "nechť zpívá děvečka v kuchyni, řemeslník při díle žalmy, hymny aneb jiný 

pobožný písně" ./191 

Kromě toho, že farští pacholci a děvečky, stejně jako zřejmě větší část venkovské 

společnosti zpívali písně, odrážející místní folklor, daleko spíše než dobovou katolickou 

zbožnost, mohli venkovského faráře zlobit i některými dalšími věcmi, jejichž dosah si 

asi zcela neuvědomovali. Bartoloměj Michal Zelenka ve svém deníku píše: "Malum 

morem habent famuli et ancillae boves, vaccas ... nominandi nominibus sanctis male 

immutatis: Janek, Vašek, Manda ... ".1201 

Katoličtí kněží v 17.a 18.století byli ovšem konfrontováni s daleko širším spektrem 

projevů lidové kultury. Některé z nich nebyly v rozporu s katolickou ideologií, jevily se 

jako neutrální, nebo dokonce církvi prospěšné. Jiné mohly být akceptovány, až po 

zařazení do struktur oficiální kultury, další se daly využít v kázáních k přiblížení tématu 

prostým věřícím, nebo naopak k pranýřování jejich neřestí. Jiné projevy pak byly 

nebezpečné, ty bylo zapotřebí zcela vymýtit nebo je alespoň dostat pod kontrolu. 

O lidových zvycích, které byly katolickými faráři přímo podporovány psal např. 

jeden z předchůdců české barokní literatury bílinský arciděkan Jan Peit z Hostouně ve 
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svém pojednání "De benedictionibus všelikého tvoru" : "A já za to mám, že až posavad 

ještě ten chvalitebný pořádek se zachovává, zvláště při našich starých Češích, kteří když 

svíčku rozžehají a přinášejí k stolu, říkají Pán Bůh s námi a světlo nebeské mezi námi", 

nebo o něco dále o žehnání obilí: "Prosíme Tebe Pane Bože náš aby skrze pomoc 

milosrdenství Tvého poslal na toto oseníčko rukou Tvých požehnání aby tomu krupobití 

neuškodilo, větry nevyvály, žádná bouře neuškodila, pršky a nečasové nezkazily, ale 

vždycky pěkné zůstávalo. Za tou příčinou staří Čechové a sedláčkové velmi nábožně 

takovou práci před sebe brali, do chrámu Božího přede všemi věcmi pilněji chodili ... ". 

/21/ 

Příklad projevu lidové kultury, který byl v syrovém, neupraveném stavu pro 

katolické kněze nepřijatelný, ale včleněn do soustavy oficiálních náboženských 

představ byl přece jen akceptován, představují pasáže věnované podzemním skřítkům v 

díle plaského cisterciáka P.Mauritia Vogta "Bohemia et Moravia Subterranea". Skřítci

perkmoni s nimiž se prý neustále setkávali ve starých šachtách tehdej ší horníci, a také 

jim k nelibosti kněží obětovali, jsou Vogtem označováni jako "nani daemones" či 

"diabunculi fodinarum". Vogt podobně jako jiní katoličtí spisovatelé českého baroka 

(Balbín nebo Kořínek) uznává narozdíl od saského luteránského kněze Christiana 

Lehmanna (1611-1688), existenci skřítků, ale nevidí v nich ochranné duchy štol jako 

horníci, nýbrž pyšné ďáblíky spjaté s temnými silami a vřazuje je do zcela jiného 

kontextu, než jaký původně měli v lidové kultuře a tento náhled také podsouvá i 

čtenářům svého díla.l22/ 

Někteří kněží však dokázali také využít to, co slýchali mezi prostým lidem k 

didaktickým účelům. Byl to způsob jak se přiblížit lidu a zároveň možnost, jak 

pranýřovatjeho nešvary jazykem, který mu byl blízký. P.Vincentius a S.Guilelmo si na 

okraj jednoho ze svých genealogických rukopisů poznamenal: "epitheta parosytorum et 

bibulorum: polivečníci, řitopáskové, talířní lizálkové, pivničníci, duspivové, 

hleditrunkové, kořalečníci, klobáskové, břicho páskové, slidikvaskové" .123/ Je docela 

dobře možné, že v průběhu kázání používal P.Vincentius nebo nějaký jiný augustinián, 

kterému se jeho rukopis dostal do rukou těchto termínů aby veřejně zostudil ty, kteří se 

provinili nemírným pitím či jídlem. 

Nedělní kazatel P.Ivanus a S.Ioanne Baptista zas dával celým svým kázáním názvy 

vybírané z folklorního fondu rčení a přísloví: "Panská láska po zajících běhá", "Dej 

pozor na zadní kola", "Kdo komu jámu kopá, sám do ní padá".I24/ Zatímco tato část 
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lidové kultury byla pro Ivana využitelná, jiná již působila nebezpečně, bylo proto třeba 

podřídit ji neustálému sledování a kontrole. Šlo o lidové výklady snů.P.Ivanus píše: 

''jestli se ti zdá něco z čeho při tvým hříšným svědomí dlouhý zdraví a život se domníváš 

míti, nevěř tomu: myslíš-li půjdeš-li sem neb tam zachováš-li to neb ono darebné, štěstí 

dle sna budeš míti, sám sebe podvádíš ... ". Dále uvádí Ivanus příklady lidové 

oneiromantie - zdá-li se někomu o penězích, uvalí se na něj klevety, zdá-li se ženě že v 

nových střevíčkách chodila, provdá se za vdovce atd. Ivanus a S. Ioanne Baptista 

nakonec podněcuje své posluchače: "Nyní můj křesťane, jestli co podobného tobě se 

zdá, sen Ti vyložím, že jaký sen jest budeš moct uznati". Jde mu tedy evidentně o to 

dostat tento obtížně podchytitelný prvek lidové kultury pod kontrolu./25/ 

4.5. Kněz a hereze 

Katolický kněz v Čechách 17.a 18.století však nestál při svém farářském působení 

jen tváří v tvář lidové kultuře, kterou ovšem většinou zřejmě nemusel pokládat za 

nebezpečného konkurenta svého náboženství, ale hrozilo tu také působení daleko 

strašlivějších "polokřesťanských" luteránů a kalvinistů. Luteránské nebezpečí 

vycházelo zejména ze strany severního saského souseda. Například rukopis 

"Athenaeum sive Universitas Boemo-Zinnwaldensis" svědčí o dlouho marném boji 

jezuitů ze Šejnova s luterány na Cínovci, pronikajícími do Českého království přes 

Krušné hory, který trval až do dvacátých let 18.století./26/ Podobně obtížně se 

prosazovalo katolické náboženství v jiné krušnohorské vesnici Flájích, která byla 

součástí duchcovského panství. V roce 1667 se do vsi vydali dva kapucíni z Mostu -

Jindřich Jihlavský a Zachariáš Ústecký. Do Flájí dorazili koncem června ajiž za měsíc 

se dostavil první úspěch. Ke katolictví přestoupil starý luterán Kašpar Neuber. Avšak 

další pokusy o protireformační působení ve vsi troskotalo. Zdejší sedláci odmítali 

naslouchat kapucínům, jejich kázání byla přerušována nespokojenými výkřiky. 

Výsledkem neúspěšného misijního působení mosteckých kapucínů byla dragonáda. 

Tam kde nestačily kněžské domluvy, nastoupilo násilí. Na Fláje byl vyslán majitelem 

duchcovského panství a pozdějším pražským biskupem Janem Bedřichem z Valdštejna 

duchcovský hejtman Kilián Arnošt Mibes (+ 1695) se třiceti ozbrojenci: "ut 

tumultantibus et exorbitantibus hominibus fraena imponeret, atque fugam plurimorum, 

qui in Missniam cum prolibus et mulieribus abitum preparabant praecluderet"./27 / 
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Velice zajímavě ukazují vztah českých katolických kněží a řeholníků doby barokní 

k luteránství, zápisky P.Vincentia a S.Guilelmo, kterými doplnil jednu ze svých knih, 

věnovaných rodopisu: "Konfesí lutheránskou spleskali sobě luteráni Léta Páně 1530 o 

nížto concordia luteránská praví, že jest po všem světě hojněji schválena a rozšířena, 

což by zajisté tak bylo, kdyby se veškeren svět v nějakém německé země kousku 

směstnati mohl... V samém Germánie kousku a v tom ještě ne zauplna konfesí 

augšpurská se hnízdí poněvadž se zwingliáni a novokřtěnci k ní ještě nikdy nepřiznali, 

anobrž jak se jen vylíhla, hned téměř zastrčena a zahlazena byla. Nebo katoličtí 

theologové důvodně jí zastavili i zlehčili" ./28/ 

Také Bartoloměj Michal Zelenka, který se zájmem sledoval dění v luteránském 

Sasku, si do svého deníku dne 28.X. 1698 napsal: "Ex Dei Dilectissimi gratia in 

Saxonia iam etiam missionarii veri catholici inveniuntur". Jakým způsobem chápal 

Zelenka luterány zřetelně vystupuje z kapitoly o čase zásvětí v kněžských denících. 

/29/ 

Ještě daleko horší postavení než luteráni, měli v očích barokního kněze Židé, kteří na 

sobě stále nesli stigma Kristových vrahů a zatvrzelých nepřátel křesťanství. Řada 

deníkových poznámek Bartoloměje Michala Zelenky ukazuje na jedné straně odpor k 

judaismu a na straně druhé jeho radost nad konvertity židovského původu./30/ Kněžím 

se však také zcela výjimečně mohlo stát, že i uprostřed barokních Čech narazili na 

člověka, který se nehlásil k judaismu, ale nebyl rovněž pokřtěn. To ukazuje list z 

Archivu pražského arcibiskupství z počátku 18.století o nepokřtěném Cikánu Václavu 

Klausovi. /31/ 

4.6. Kněz a zámořské misie 

Obzor českého kněze doby barokní však pokud jde o nekatolická náboženství a 

nepokřtěné pohany nebyl omezen na středoevropský prostor. Čeští misionáři 

zjezuitského a františkánského řádu Gejichž osudy popsali Z.Kalista, J.Kolmaš, 

O.Kašpar a další) ale u nás také dosud neprozkoumaní theatini a částečně i kapucíni 

/32/ se vydávali šířit víru do vzdálených končin barokního světa a byli zde 

konfrontováni někdy s nestruktrovanými představami animistů jindy s propracovanými 

náboženskými systémy, srovnatelnými stářím i složitostí s křesťanstvím. O podobných 

konfrontacích svědčí např. dopis P.Františka Boryně ze Lhoty adresovaný P.1acobu 

Mibesovi (+ 1726) "regentovi" svatobartolomějského konviktu z 3. XI. 1720: " ... Sorti 
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meae obtigit Provincia Mobinarum, in ea ex fundamentis missionem novam inchoavi 

sub protectione Divi Pauli Apostoli, mu/tum diuque laboravi in reducendis ad jidem 

Christianam barbaris. Hodie iam vitam civilem agunt, omnes iam Christian i ... ". Bylo 

by velice zajímavé položit vedle sebe zmiňovanou pasáž dopisu zámořského misionáře 

a rukopisné kroniky šejnovských jezuitů a mosteckých kapucínů (zmíněné v předchozí 

podkapitole), v nichž popisují misijní působení svých spolubratří mezi krušnohorskými 

luterány.!33/ Zjistili bychom, že v užívání nelichotivých apelativů pro jinověrce (ať již 

to byli jihoameričtí Indiáni nebo čeští Němci augšpurského vyznání) se vzájemně 

dosti podobají. 

4.7. Kněz a barokní patriotismus 

Propojenost s osudy dalších katolických kněží, rozesetých po celém světě, jak se 

projevovala v zápiscích Bartoloměje Michala Zelenky nebo Ondřeje Františka De 

Waldta svědčila o kosmopolitnosti českého katolicismu v 17.a 18.století, ale druhou 

stranou této mince byl svérázný barokní patriotismus, opřený o náboženskou víru a 

vázaný u nás úzce zejména na kněžskou vrstvu, vedle notoricky známého B.Balbína 

jmenujme alespoň bosé augustiniány P.Aegidia a S.Joanne Baptista, P.Vincentia a 

S.Guilelmo nebo cisterciáky A.Sartoria, M.Jungera a M.Hirschmenzela. Ale do tohoto 

společenství můžeme připočíst také autory námi zkoumaných deníků Bartoloměje 

Michaela Zelenku nebo Václava Vojtěcha Berenklaua. V pojetí Bohuslava Balbína, 

oseckého cisterciáka Augustina Sartoria a bosého augustiniána P.Vincentia a 

S.Guilelmo bylo jejich vlastenectví úzce spjato s mariánským kultem, což dobře odráží 

text v rukopise "Nová záře mariánská" od naposledy zmíněného řeholníka: "A tak za 

šťastnou krajinu tebe země česká pokládám, že všudy vůkol ohražena jsouc stráží 

svrchovanou jako domácí příbytek a schránka Nejsvětější Panně jsi učiněna. Šťastnás i 

ty Praho vznešené téhož Království Českého hlavní město, neb byťs jiných náspů, zdí a 

valů neměla, dostis opevněna tím, žes dvanácti baštami tj. Marie Panny ušlechtilými a 

na díle zázračnými obrazy ohražena a ozdobena ... ". S podobným "mariánským 

vlastenectvím" se setkáváme rovněž např. v díle českého jezuity lužického původu 

P .Jacoba Ticina (+ 1693) "Epitome historiae rosenthalensis "./34/ 
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5. EXKURS č.2 

Kněžské deniky a soukromé měšt'anské zápisky českého baroka 

(poznámka k vzájemným vztahům a možnostem budoucí komparace) 

V kapitole, zaměřené na charakteristiku deníku jako pramene jsem zmínil další diaria 

ajiné "ego dokumenty" z barokního období, jímž byla v českém i středoevropském 

prostoru věnována pozornost. Mezi ty, které se těší v současnosti největšímu 

odbornému zájmu patří, jakjiž bylo výše uvedeno, deníky šlechtické, popřípadě 

zápisky obdobného zaměření, sepsané významnými církevními hodnostáři, naopak 

stranou zkoumání převážně zůstávají vedle kněžských diářů také soukromé záznamy 

příslušníků neprivilegovaných vrstev, mezi nimi zejména obyvatel malých měst a 

městeček.. 

K heuristicky dosud nevytěženým pramenům tohoto typu patří dva drobné rukopisy, 

první z nich náležel sedlčanskému měšťanu a rychtáři Janu Procházkovi a obsahuje 

zápisy, vztahující se k létům 1650-1708/35/, druhý patřil horažďovickému měšťanu a 

radnímu Janu Malkovskému s poznámkami z let 1679-1724./36/ Dostatečně nebyl 

využit ani v originále nedochovaný "deník" krupského měšťana Michela Stiielera 

(+ 1656), jehož nerealizovanou edici připravoval vynikající, zapomentý historik raného 

novověku Rudolf Knott (1861-1912), který je rovněž autorem pozoruhodné studie, 

resumující cenné údaje ze Stiielerova rukopisu./37/ 

Dříve než se pokusím na třech drobných příkladech načrtnout možnosti srovnání 

zmíněných kněžských a měšťanských zápisků českého baroka, zaměřím svou pozornost 

na to jak se v Procházkově, Malkovského a Stiielerově díle jevili faráři a jaký byl vztah 

měšťanských písmáků k posvátnému prostoru kostela. 

Sedlčanský měšťan Jan Procházka píše o příchodu nového děkana Františka 

Ferdinanda Bedíka 9.V. 1704, následně si dne 15.1. 1706 zapisuje jeho smrt./38/ 

Horažďovický radní Jan Malkovský zase poznamenal: "V létu 1718 velebný P.Pater 

Václav Nigrín v zámku umřel, dne 1.Maii"./39/ Ve Stiielerových záznamech hraje 

důležitou roli popsání děsivé loupežné vraždy chabařovického faráře Simona Schemelia 

v Horní Krupce ./40/ Faráři přes lakoničnost zmíněných zápisků hráli nepochybně 

významnou roli v životě každého farníka (Malkovského, Procházku ani Stiielera 
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nevyjímaje) s ohledem na samozřejmou a významnou asistenci duchovních při hlavních 

momentech životního cyklu (narození, respektive křest, sňatek, smrt). 

Tak Jan Malkovský zmiňuje svůj sňatek s Dorotou Radvanovskou dne 20.XI. 1703, 

kdy: "oddával nás velebný pan Pater farář horažďovský pan Václav Nigrin, rodič 

strakonický, v ten čas farář horažďovský".I411 Jako kuriozitu, která snad pro něj mohla 

být něčím víc než kuriozitou, pak tentýž Malkovský uvádí v souvislosti se smrtí (5.1. 

1711) a pohřbem své manželky Doroty toto: "Témuž panu faráři, který nás oddával, ten 

její tělo pochovával, byly jsme spolu 7 let a 7 neděl, a tak jak jemu dáno bylo od 

oddávání 5 zl. tak taky i od pochovávání dáno mu 5 zl."/42/ 

Tak jako byl farář důležitou postavou v životě maloměsta, představovalo i místo, kde 

se vedle mší odehrávala i převážná většina dalších církevních obřadů - kostel, jednu 

z centrálních budov v prostoru malého města. A měšťané si všímali mnohého, co se 

svatostánkem souviselo. Např. Jan Procházka si zapisuje jak umístění nového cimbálu 

ke kostelním hodinám, tak vytažení tří nových zvonů do zvonice sedlčanského chrámu 

/43/, ale také skandální svatokrádež: "Léta Páně 1705 v den právě auterý křížový, když 

jsem šli okolo polí, nešťastně zůstal v kostele (svatého Martina) a schválně se dal zavřít 

velmi dobře meritirovaný soused Václav Pech, valchář starý a tam se loupeže dopustil, 

totiž z Panny Marie vzal dukát s řetízkem a hned toho dne pryč odšel. Nechal své 

manželky ajedné dcery i s domkem atak podnes se o něm neví aniž slyšet co je"./44/ 

Jak vidno skýtalo by podrobné studium měšťanských zápisků 17. a 18.století 

nejednu informaci o vnímání osoby faráře i posvátného prostoru kostela farníky, tak 

jako zase naopak z kněžských diarií vystupují svěřenci duchovního správce z úhlu 

farářova pohledu. 

Typologie zápisů v obou skupinách pramenů ukazuje společná místa - mezi ně patří 

záznamy o narozeních (křtech), sňatcích a úmrtích (pohřbech). Ta si zaznamenával 

spolu s údaji o zaplacení či nezaplacení za ten který úkon jak bečovský farář V.V. 

Berenklau /45/ tak Jan Malkovský či Jan Procházka. Posledně zmíněný sedlčanský 

měšťan pak obzvláště bedlivě sledoval a uváděl úmrtí svých známých a sousedů. Někdy 

jde o záznamy strohého "matričního" rázu, jindy se dozvídáme informace o tělesných či 

duševních vlastnostech nebožtíků (s nimiž se ve farářských záznamech nestekáváme): 

"1677 dne 28. měsíce dubna povolal Pán Bůh prostředkem smrti z tohoto bídného světa 

k oné věčné slávě krásnou pannu Lidmilu, dceru pana Václava Havla, staršího sládka 

sedlčanského, kteráž byla panenka na vdání krásná a pře pěkná nevěsta, v čtvrtek byl 

jesti průvod ... "./46/ 
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Zatímco záznamy o přirozených i tragických úmrtích jsou jakýmsi "locus communis" 

kněžských i měšťanských zápisků, měšťané věnovali na rozdíl od kněží velkou 

pozornost také popravám zločinců. Časté jsou např. údaje o smrtí trestané infanticidě. 

Procházka píše: "Léta Páně 1684, dne 4. Julii byla zdeť v městě Sedlčanech exekucí 

konána v deset hodin německých nad jednou osobou ženskou jménem Anna 

Vodáková ... "./47/ Důvodem proč byla zmíněná Anna Vodáková, poddaná 

z chlumeckého panství popravena bylo to, že přišla do jiného stavu s ženatým Janem 

Novákem a: "porodivše děťátko v chlívě kravským je nenáležitě škopkem v hlavičku 

udeřila, když po porodu plakalo, odtud za stodolu hospodyně svý vynesla a tam v zemi 

zahrabala ". Procházka zde uvádí i důvod proč vše zaznamenal a velkou diváckou účast 

při vykonávání rozsudku: "Já pro památku tuto sem vepsal. Bylo množství lidu na tý 

exekucí přenáramný". Obdobný případ přivedl také Malkovského k následujícímu 

zápisu: "v létu 1706 byla poprava nebožky Kateřiny Hnětinkový ze Zářečí, proto byla 

utracena, že zabila při porodu svý vlastní dítě a je do řeky, totiž na Zářečí do vody 

vhodila a svýho vlastního muže měla aje s ním porodila, totiž s vlastním mužem ajiž 

přece zamordovala., ten pátek před květnou nedělí sťata a kůlem probita byla"./48/ 

Také Stiieler pečlivě vypisoval popravu vrahů faráře Schemelia./49/ Naopak 

v kněžských denících jsem zaznamenal pouze u Mannera zmínku o dopadení vrahů 

jakéhosi pasáčka. Popravy evidentně vzbuzovaly daleko větší pozornost u světských 

pisatelů deníkových záznamů z malých měst než u autorů kněžských deníků. 

Společnému zájmu barokních kněží i měšťanů se naopak těšily nebeské úkazy, dobře 

to ukazuje mj. zápis Jana Malkovského: "V létu docházejícím roku 1679 jmenovitě na 

svatýho Štěpána vycházívala jedna jasná hvězda ... pouštívala od sebe nejprve jako 

metla, pak víc jako koštiště až naposledy velmi dlouhý vocas daleko po oblacích jest 

narost, dívajíc se na to velmi mnoho lidu, avšak žádný nevěděl co ta metla aneb kometa 

předchází. P. Tomáš Hynek vidouc takovou kometu na svá kolena pad, spjatýma 

rukama Pánu Bohu za ukrocení hněvu Božího se modlil ... ".150/ Tento zápis lze velice 

dobře srovnávat s poznámkami Mannerovýrni, De Waldtovýrni a Zelenkovými. 

V měšťanských i kněžských "denících" českého baroka by se jistě dala objevit řada 

dalších shodných rysů, na nichž by pak o to zřetelněji vystupovaly i vzájemné 

odlišnosti. Ovšem tato otázka bude vyžadovat podrobnější studium, které by 

přesahovalo rámec předkládané práce. 
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6. ZÁVĚR 

Hlavním úkolem této studie bylo naznačit na konkrétním příkladu možnosti využití 

jednoho typu primárních pramenů při úvahách o kategoriích prostoru a času v rámci 

kulturní historie. Deníky představují, jak bylo v práci naznačeno, právě takovou 

skupinu pramenů pro kterou jsou typické přes sebe vrstvené časové roviny, totiž 

zápisy, vedené v chronologické řadě den po dni, zároveň bývají diaria na jedné straně 

vázána na prostor, v němž se pohybují autoři deníků (a to zdaleka ne jen na prostor 

v geografickém smyslu), ale zaznívají v nich často nějakým způsobem zreprodukované 

ohlasy z míst často velmi vzdálených (pokud o ně autor deníku jevil zájem). 

Velice dobře bylo možno aplikovat na kněžské deníky myšlenky o prostoru jako 

nahlížecí formě, o rozdílech mezi posvátným a profánním místem, jimiž se zabýval 

např. E.Cassirer nebo J.M.Meletinskij. V tomto oddíle jsem mohl v každé podkapitole 

postupně zvětšovat prostorové kruhy soustředěné okolo osoby kněze. Pokud jde o 

kategorii času byla situace komplikovanější. S ohledem na větší srozumitelnost své 

práce jsem text rozčlenil rovněž na podkapitolky, ale tím jsem čas v kněžských di ariích 

poněkud "zastavil", podobně jako eleaté, s nimiž tak ostře polemizoval Henri Bergson. 

Bergsonovo trvání "durée" je totiž dynamickým, heterogenním proudem jsoucím 

v ostré opozici k homogennímu a strnulému prostoru. Ačkoliv je mi tento názor 

poměrně blízký, v rámci předkládaného textu j sem upřednostnil přehlednost výkladu. 

Předkládanou práci nelze rozhodně pokládat za text, který všestranně hodnotí 

kategorie prostoru a času v kněžských denících českého baroka, jedná se spíše o krátký 

prodromus, který ukazuje, že v bádání o českém raném novověku lze dosud nalézt 

heuristicky zcela nevytěžená nebo jen velice málo využitá témata, která vyžadují 

samostatnou práci na poli pramenného studia, ale která také umožňují klást pramenům 

některé dosud nepoložené otázky. Výsledný text předkládané práce je (pokud jde o 

konkrétní obsah) příspěvkem ke "každodennosti" českého barokního kněze, 

zpracovaným převážně na základě jednoho typu pramene (deníků) a členěným na bázi 

prostorových a časových souřadnic. 
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