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Jiří Petrášek: Jindřichovská kniha 

ÚVOD 

V pátek 10. srpna 2007 byla arcibiskupem Karlem Otčenáškem otevřena 

na Sněžce nová poštovna, kterou arcibiskup otevřel slovy: "Pane prosím 

tě, ať požehnání spočine na všech, kteří navštíví toto místo, ať zde na 

přímluvu Panny Marie, Anežky Přemyslovny, svatého Václava, svatého 

Vavřince, svatého Stanislava a svaté Hedviky nacházejí vždy vřelé přijetí 

a posilu na své cestě horami. " 1 Počátky přímluvy svatého Stanislava a 

svaté Hedviky lze hledat v polských a slezských importech ze 13. a 

14. století. Především kult svaté Hedviky byl podporován králem 

Přemyslem Otakarem II. a jeho dcerou Annou (manželkou Jindřicha II. 

Pobožného) a v Čechách se rozšířil zejména v době panování císaře 

I(arla IV. 

Třinácté století Je obdobím dynastických svatých ve Střední Evropě, 

především v Uhrách a Polsku.2 Ve stejné době se také v teologických 

konceptech prosazuJe učení o očistci.3 Především je pak 13. století 

v historické literatuře považováno za století kulturních, právních, 

technologických změn a inovací. 4 

1 Volf, Petr: Sněžka 542 91, Reflex 33, 2007, s. 6-8. 

2 Klaniczay, Gábor: Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastie Cults in Medieval 

Central Europe, Cambridge 2002, s. 220-221. 

3 Le Goff, Jacques: Zrození očistce, Praha 2003, s. 15-16. 

4 Bartlett, Robert: Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-

1350, Poznan 2003.(passim); Klápště, Jan: Proměna českých zemí ve středověku, 

Praha 2005. 
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Jiří Petrášek: Jindřichovská kniha 

Díky těmto změnám se Slezsko z chudé hraniční tvrze5 proměnilo v 

nejbohatší část polského knížectví.6 Svědkem těchto změn je 

Jindřichovská kniha (dále JK), pramen jindřichovských cisterciáků 

zachycující období od poloviny 13. století do počátku 14. století.7 Právě 

tímto pramenem se ve své diplomové práci zabývám. Předně jsem si 

položil otázku, jaké měla JK funkce. Byly to především právní, pamětní a 

kulturní roviny- funkce které se v celém díle navzájem prolínají. 

JK obsahuje mnoho kulturních sdělení, zjazykového hlediska jsou to: 

nejstarší polsky psaná věta, polské názvy vesnic, několik německy 

napsaných vět a hesel. Dále je zde nepřeberné množství zmínek o 

způsobech platby při koupi a prodeji majetku za špinavé či čisté hřivny 

stříbra, následují záznamy zajímavé pro historiky hmotné kultury: 

používání žernovů, vodních mlýnů, pluhů, rádel, případně informace o 

sadařství cisterciáckých mnichů. Druhá rovina je funkce právní, v tomto 

prameni se projevuje právní vícekolejnost: do původního polského 

zvykového práva, pronikají díky kolonizaci prvky tzv. německého práva. 

K vůli emancipačním snahám církevních institucí pak byly navíc v JK 

zdůrazňovány i římsko-kanonické normy. Třetí rovinou je funkce 

pamětní, která byla charakteristickou součástí křesťanského a především 

mnišského způsobu života. Při rozdělení funkcí JK jsem se rozhodl blíže 

rozpracovat právě pamětní rovinu tohoto textu. V první kapitole se věnuji 

edicím a literatuře. Nebudu zpracovávat vědecké studie, které neanalyzují 

5 Grodecki, Roman: Ksitťga Henrykowska, Wrodaw 19912
, s. XV. 

6 Zientara, Benedykt: Henryk Brodaty ijego czasy, Warszawa20062
, s. 132. 

7 Grodecki, Roman: Ksitťga Henrykowska, Wrodaw 19912
. 
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tento pramen. V polské a německé historiografii se JK objevuje v mnoha 

dílech, které se drží tradičních klišé a podrobněji se JI( nezabývají. Jde 

především o obecné práce. 8 V druhém oddílu první kapitoly, v literatuře, 

se budu věnovat studiím, které se přímo netýkají témat mého zájmu, 

zejména budu věnovat pozornost studiím právních historiků a 

jazykovědců. Dále nastíním politické pozadí příchodu cisterciáckého řádu 

do Slezska v druhé polovině 12. století a zakládání dalších klášterů ve 

13. století. Načrtnu roli šedých mnichů a popíšu písemné památky, které 

slezské řeholní domy vytvořily, neboť jednou z nich je právě 

Jindřichovská kniha. Třetí kapitola se bude věnovat JK: budu se zabývat 

rukopisem, skladbou textu a autory JK, dále mne bude zajímat důvod 

vzniku sepsání textu, pracovní postup autorů a charakter JK jako 

pramene. Čtvrtá kapitola se již bude věnovat pouze pamětní funkci: 

zařadím JK do memoriální literatury, kterou nejdříve definuji a popíši. 

N akonec se budu věnovat konceptu beat a stirps (svaté rodiny), který 

podle mého názoru použil autor Jindřichovské knihy, opat Petr, v úvodní 

části díla o založení kláštera. Koncept beata stirps budu definovat podle 

nejnovější historické literatury, nastíním vznik tohoto konceptu a 

chronologicky jej zařadím. Dále komparační metodou objasním použití 

tohoto konceptu v cisterciáckých pramenech druhé poloviny 13. století a 

počátku 14. století, tj. u legend o svaté Hedvice, v kronice slezsko-polské, 

kanonizačním kázání papeže Klementa IV. a třech kázáních o svaté 

Hedvice papežského legáta Odona ze Chateauroux. Po objasnění 

konceptu beata stirps ve výše zmíněných pramenech je srovnám 

s Jindřichovskou knihou, především s její první částí napsanou třetím 

8 Naposledy Michalowska, Tereza: Sredniowiecze, Warszawa 2002. s. 87. 
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opatem kláštera, Petrem. Při čtení JK jsem si položil základní otázku: kdo 

byl fundátorem Jindřichova a jakou roli hráli ostatní osoby v celém 

procesu založení, v představě a konceptu celé práce opata Petra. 
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I. EDICE A LITERATURA 

EDICE 

Nejstarší kniha o cisterciáckém klášteře v Jindřichově byla napsána 

Wilhelmem Pfitznerem, který při sepisování nejstaršího období kláštera 

čerpal výhradně z JK, své komentáře doplňuje bohatými citacemi. Byl to 

on, kdo objevil JK a uvedl ji do vědeckého bádání. Uvědomil si 

výjimečnost tohoto pramene a apeloval, aby byla vytvořena edice.9 

Pfitznerovu výzvu vyslyšel Gustav Adolf Harald Stenzel, zakladatel 

Historického semináře na Univerzitě ve Vratislavi, dlouholetý 

spolupracovník Scriptores Rerum Silesiacarum a autor Geschichte 

Schlesiens. Stenzel se v úvodu odvolal právě na Pfitznerovu knihu a 

ocitoval i příslušný odstavec z jeho díla. Edice vyšla dva roky po autorově 

smrti. 10 Tento poslední editorův počin byl dokončen až jeho synem 

Carlem Gustavem Stenzelem. Je skvělou vizitkou autora, neboť Gustav 

Adolf Stenzel kromě plného latinského znění, nalezl a v příloze zeditoval 

také 60 listin týkajících se kláštera v daném časovém období. 

V roce 1927 pořádal Verein fiir Geschichte Schlesiens oslavy 700. výročí 

vzniku jindřichovského kláštera a k tomuto jubileu přeložil Paul 

9Pfitzner, Wilhelm: Versuch einer Geschichte des vormaligen Filrstlichen 

Cistenzienserstiftes Heinrichau, Breslau 1846. 

10Stenzel, Gustav Adolf: Liber fundationis claustri sanctae Marie virginis in 

Heinrichow, oder Griindungsbuch des Kloster Heinrichau, Breslau 1854. Dále 

Stenzel, Gustav Adolf: Liber. 
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Bretschneider, farář ve Starczówku poblíž Minsterberku, JK do 

němčiny. 11 

Krátce před začátkem druhé světové války připravil pozdější profesor 

Krakovské univerzity, Roman Grodecki, polský překlad. Latinská verze 

pochází z dochovaného rukopisu Józefa Matuszewského. Tato 

dvojjazyčná edice začíná Grodeckého studií, která shrnuje dosavadní 

bádání. Autor dále odmítl Stenzelovy vývody ohledně počtu autorů a 

detailně paleograficky zpracoval dochovaný rukopis. 12 Grodeckého práce 

je studijním pramenem na polských univerzitách, kniha se proto stala 

nedostatkovou; zásluhou Józefa Patera vydána v 90. letech znovu i 

s plnými faksimilie textu. 13 

LITERATURA: 

O Jindřichovské knize se zmiňuje mnoho obecných prací, které ji ovšem 

ze žádného hlediska neanalyzují, pouze se jí jednou či dvěma větami 

dotýkají. Lze říci, že v každé obecněji zaměřené práci o dějinách Slezska 

či Polska se objeví zmínka o Jindřichovské knize. 14 

11 Bretschneider, Paul: Das Griindungsbuch des Kloster Heinrichau. Aus dem 

lateinischen ťibetragen und mit Einfťihrung und ErHiuterungen verstehen, DQ 29. 

Breslau 1927. Dále Bretschneider, Paul: Griindungsbuch. 

12 Tomu se věnuji v kapitole o rukopisu a autorech JK. 

13 Grodecki, Roman: Ksitťga Henrykowska, Wroclaw 19912
. Dále Grodecki, Roman: 

Ksitťga. 

14 Menzel, Joseph Joachim: Die schlesische Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts, 

Wiirzburg 1978, s. 193. V níž se píše, že to je "mimořádně dt'Uežitý a zároveň velice 

názorný pramen"; Zeissberg, Heinrich: Die polnische Geschichtsschreibung des 
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Jak jsem již napsal výše, první prací kjindřichovskému klášteru je 

Pfitznerova kniha, která je časově dovedena až k sekularizaci kláštera na 

počátku 19. století. Autor pracoval s JK pouze v prvních dvou kapitolách. 

I<niha je chronologicky členěna dle správ opatů od Jindřicha I. (1227-

1234) až po I(onstantina II. (1793-1810). Pfitzner plně citoval pramen až 

do doby opata Jindřicha II. (1310-1317), tedy do strany 102. Nevěnoval 

se více prameni, neboť psal dějiny kláštera. Z Jindřichovské knihy převzal 

informace o založení kláštera, dataci a nalezl ke knize i příslušnou 

listinnou dokumentaci. 

Reakcí na Stenzelovu edici byl článek Wilhelma Schulteho. 15 Schulte se 

snažil sumarizovat a přehodnotit závěry Stenzela. Je velice dobře 

obeznámen s listinným materiálem a více než patrná je i jeho 

diplomatická erudice. Schulteho komparativní diplomaticko -

paleografická analýza listin a Jindřichovské knihy nic nového nepřináší. 

Jediné, v čem se od Stenzelových závěrů liší, jsou jeho vývody o plném 

autorství Liber Primus opata Petra a nesouhlas s editorem v otázce 

Mittelalters, Leipzig 19682
, s. 115-116. "Je to mimořádně poučná kniha, která nám 

popisuje poměry ve Slezsku, zejména 13. století. V této knize jsou pohledy, jaké 

nenajdeme v žádných pramenech tohoto období. Poklad je především z hlediska 

kulturních a právních dějin"; Semkowicz, Wladyslaw: Paleografia laciúska, Krakó~ 

20072
, s. 387-388. ((Toto dílo pati-;í mezi nejcennější středověké historické prameny, 

nejen dějin Slezska, ale celého Polska. Popisuje kterak piastovské Slezsko začalo být 

osidlováno německou kolonizact(; 

15 Schulte, Wilhelm: Das Heinrichauer Grundungsbuch nach seiner Bedeutung fiir die 

Geschichte des Urkundenwesens in Schlesien, in: ZVfGASch 34, 1900, s. 343-370. 

Dále Schulte, Wilhelm: Heinrichauer. 
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originálu JK. Schulte tvrdí, že dochovaná JK je raným opisem z počátku 

14. století a rozdílné paleografické ruce jsou pouze ruce opisovatelů. 

S tímto závěrem však stojí v kontextu studií o JK osamocen. 

Práce Henryka Dctbrowského reaguje na dvě studie o cisterciácích ve 

13. století, které vzešly z pera Romana Grodeckého a zejména Karola 

Tymienieckého.16 Dctbrowského studie je rozdělena na dvě části, ta první 

se věnuje roli cisterciáků ve Slezsku a především geograficko

demografickému popisu Slezska před kolonizačními procesy. Druhá 

polovina studie se zabývá problematikou založení kláštera v Jindřichově. 

Dctbrowski považuje JI( za nejdůležitější pramen dějin Slezska 13. století 

vůbec. Ostatní prameny jako nekrologia či analistické práce vnímá coby 

okrajové. 17 Odmítá, v reakci na německy píšící autory, že by cisterciáci 

hráli větší roli v kolonizačních procesech ve Slezsku, a také nesouhlasí 

s teorií, že němečtí kolonisté s sebou do Polska přinesli znalosti o 

dokonalejší technologii, jako vodní mlýn nebo pluh. Všechny tyto 

prostředky jsou výsledkem kontinuálního technologického vývoje, který 

by se dříve či později prosadil i bez cisterciácké kolonizace. Pro 

Dctbrowského je zásadní geografický popis krajiny, kam cisterciáci přišli. 

Byla pokrytá panenským lesem s minimem obyvatelstva. Následně 

popisuje majetky kláštera s tím, že se snaží vymezit hranice usedlostí 

16 Dctbrowski, Henryk: Uformowanie siťť wielkiej wlasnosci feudalnej klasztoru 

Cystersów w Henrykówie, RH 21, 1956, s.109-145. Dále Dctbrowski, 

Henryk: Uformowanie. 

17 Tamtéž, s. 111. 
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kláštera. 18 U osady Brukalice analyzuje vnitřně-kolonizační vlnu, která 

proběhla v době panování knížete Boleslava Vysokého, případně již před 

ním, za správy Boleslava Křivoústého. Následně jen lehce nastňuje 

osazování nepolského obyvatelstva spojené s tzv. německou kolonizací. 19 

Druhá polovina studie se věnuje založení kláštera 

Jindřichem I. Bradatým. Jako první označuje za iniciátora notáře 

Mikuláše a rovněž jako první zmíňuje roli knížecího notáře, nicméně stále 

pokračuje ve šlépějích staršího bádání, které nepřipouštělo jakýkoliv 

Mikulášův podíl na fundaci kláštera. 20 Dq_browski dále srovnává zakládací 

akty klášterů Jindřichova s dalšími polskými cisterciáckými řeholními 

domy: Jťťdrzejow, Kamenec a Sulejów. Posledně jmenovaný klášter byl 

založen nižším šlechticem Radoslawem?1 Z toho Dq_browski vyvozuje, že 

by bylo možné, aby se stal notář Mikuláš iniciátorem-fundátorem 

kláštera. Celá Dq_browského práce končí výčtem vsí darovaných od 

knížecího notáře. 

Dq_browski ve své studii dospěl k několika závažným poznatkům: 

Především vyzdvihl roli notáře Mikuláše v celém procesu fundace. Dále 

celý akt založení kláštera považuje za proces emancipace slezské církve 

na světské moci; hlavními osobami byli biskupové vratislavský, 

poznaňský a lubušský, propojení s klérem vratislavské kapituly, odkud 

18 Tamtéž, s. 112-120. 

19 Tamtéž, s. 121-124. 

20 Tamtéž, s. 127-129. 

21 Tamtéž, s. 130. 
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pocházel i notář Mikuláš. A nakonec vyslovil domněnku, že je možné, 

aby nižší šlechtici stáli u zrodu nového kláštera, avšak nově založený 

klášter se musel podrobit knížecímu patronátnímu právu?2 

PRÁ VNÍ STUDIE O JK 

Zvlášť bych se chtěl zmínit o studiích, které se věnují polskému právu, 

svobodným lidem v JK a právní terminologii používané autory 

jindřichovského kláštera. Nejstarší studii napsal Antoni Malecki,23 jenž 

reagoval na starší literaturu, především na J oachima Lelewela24
, kterého 

sice jako fundovaného badatele velice ocenil, jeho teze a myšlenky však 

považuje již za zastaralé a překonané. Sám píše, že k tomuto tématu je 

22 Tématu JK se věnovaly ještě tři studie, dvě od Jana Klápště a jedna od Józefa 

Patera, které pouze shrnují a pramen více nerozebírají. Viz Klápště, Jan: Proměna 

českých zemí ve středověku - Kapitola kniha Jindřichovská a její zprávy o 

kolonizační době, Praha 2005, s. 209-215; Týž: Zpráva o středověké kolonizaci pod 

Sovími horami, DaS,2004, č.3, s. 42-45; Pater, Józef: Ksitťga Henrykowska o zyciu 

codziennym cysterów w sredniowiecznym klasztorze, In: Szlak cystersów w Polsce -

"Wokól Ksitťgi Henrykówskiej" Eliza Bator (Ed.), Wroclaw 1995, s.5-12. 

23 Malecki, Antoni: Ludnosé wolna w Ksitťdze henrykowskiej, K.H, 1894, s. 391-423. 

Dále Malecki, Antoni: Ludnosé. 

24 Lelewel, Joachim: Pocz'l:tkowe prawodawstwo polskie, cywilne i kryminalne, 

Warszawa 1828. Mezi dílem Lelewela a Maleckého uběhlo více, jak 70 let, a na 

polském území se mezitím začaly realizovat ediční projekty Codex Maioris Polonie, 

Codex diplomaticus Poloniae, Codex diplomaticus Silesiae a další. Reaguje také 

Szajnocha, Karol: Przed szesciuset laty I, Warszawa 1876. Ve kterém se dotýká JK a 

píše, že měli svá vlastnická práva jakožto dědicové. Podobně jako Sztťlagowski, 

Adam: Chl opi dzedzice, Lemberk 1899. Ve kterých také vyvrací tvrzení, že dle 

polského práva byli lidé poddaní, naopak tvrdí, že byli svobodní s dědickými právy. 
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ideálním pramenem právě JK, neboť jde o pramen ve svém smyslu 

objektivní. Opat Petr, ač Němec, psal o německých vesničanech podobně 

jako o polských a neměl mezi nimi citového rozdílu, i když Poláky 

popisoval negativněji. Autorům JK šlo o majetky kláštera, které byly 

napadány (tedy až na jednu výjimku) původním polským 

obyvatelstvem. 25 Malecki upozornil, že polské obyvatelstvo nebylo 

v nevolnickém postavení vůči šlechtě, mělo stejná práva jako kdokoliv 

jiný ?6 Dále rozebral terminologické pojmy z JK: rusticus, milites, 

heredes, rustici ducis. Srovnává pozici i chování rytířů a vesničanů u 

knížecího soudu. Odmítá tvrzení, že by tzv. rustici ducis byli poddaní 

knížete - právě naopak se k němu hrdě hlásí. Upozornil také na rozdíly 

mezi heredes a rustici. Zatímco heredes je obyvatelstvo, které žilo na 

vlastních pozemcích a mělo na tyto majetky dědická práva, tak rustici 

byli lidé, kteří žili na knížecích majetcích a za plat je obhospodařovali.27 

Příkladem pro něho byla osoba pantáty Kvítka, kterého Malecki 

charakterizoval poněkud barvitě takto: " V mladších letech se mu nevedlo 

zle, byl to člověk, který nejedl hořký chléb, ale rusticus, který se sám 

neplahočil za pluhem. Byl to člověk, který byl rád a často vídán u mnichů 

v klášteře, ale také na knížecínz dvoře, kde anekdotami bavil Jindřicha 

Bradatého a jeho společnost. Proto byl celýn1 knížecím dvorem oblíbený. 

Nazývali ho Pahýl (Kika), nebo( přišel v souboji o jednu ruku a tu druhou 

25 Malecki, Antoni: Ludnosé, s. 396. 

26 Tamtéž, s. 420. 

27 Tamtéž, s. 416. 
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měl ochrnutou ". 28 Neznamená to však, že by v Polsku nebylo poddané 

obyvatelstvo, neboť i tento stav JK zachycuje, a to když kníže 

Jindřich III. Bílý (1227-1266) daroval klášteru ves se třemi koláři.29 

Termín heredes mohl znamenat i nižšího šlechtice. Takto označovaní lidé 

měli podle polského zvyku svá dědičná práva, na základě kterých žalovali 

klášter a dožadovali se navrácení majetků, které jejich předkové 

cisterciákům darovali. Rozdíl mezi vesničany a rytíři byl podle . 

Maleckého v tom, že milites měli vojenské povinnosti vůči svrchovanému 

knížeti. Autor článku poukazuje na to, že JK byla napsána v době, kdy 

docházelo ke střetu polského zvykového práva s německými 

kolonizačními normami. 30 V JK viděl i pomalé pronikání lenního 

systému. Slezský suverén donutil heredes- milites odevzdat jejich 

vesnice a přijmout je zpět jako léno.31 Dále mu museli sloužit "se třemi 

koňmi", když táhl do boje. Malecki byl první, kdo zpracoval toto téma, 

ačkoliv se nevyvaroyal několika protiněmeckých výstřelků, přesto byly 

jeho závěry vědecky objektivní. Na Maleckého práci navázal o několik 

desetiletí později Oskar I<.ossmann,32 jehož studie srovnává polské a 

28 Tamtéž, s. 397. 

29 Tamtéž, s. 418. 

30 Tamtéž, s. 404-405. 

31 Tamtéž, s. 411-414. 

32 Kossmann, Oskar: Bauem und Freie im Heinrichauer Griindungsbuch und in der 

Elbinger Handschrift, In: ZfO 19, 1970, s. 263-302. Dále l(ossmann, Oskar: Bauem; 

Tento badatel reagoval na polskou historickou diskusi, která se rozpoutala v období po 

druhé světové válce: Tymieniecki, Kazimierz: Z dziejów zaniku drobnej wlasnosci na 
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německé rolníky. Hlavní rozdíly jsou především v odkupním právu, 

neboť "pokud Polák prodá své otcovské dědictví, tak můžou jeho potomci 

v , k , . ky 33 opet naro ovat prava na tyto maJef . 

Tato studie nic nového nepřináší, argumentuje stejně jako Malecki a 

používá stejné příklady, stejné právní spory a končí se stejnými výsledky; 

je to pokus o revizi Maleckého závěrů, i když se tolik nevěnuje pojmu 

rustici, ale více se zajímá o termíny heredes, milites. Kossmann více než 

Malecki rozprostřel problematiku termínu bona voluntate v JK, neboť 

koupě, případně směny byly potvrzovány s dobrou vůlí dědiců. Zaujalo 

jej terminologické spojení eliminabat s bona voluntate. Poté vždy tito 

heredes odešli. Je tu pouze jedna zmínka násilí, kdy byli rozptýleni-

omnes sunt dispersi, což považuje za právně neobratné. Tento termín 

použil v opačném směru než Roman Grodecki nebo Antoni Malecki, kteří 

to chápali tak, že tito dědicové odešli. Podle Kossmanna se tu jedná o 

nějaký násilný střet, po němž byli obyvatelé donuceni svá obydlí 

opustit.34 Druhá část l(ossmannovy studie se věnuje termínu milites, který 

se v JK objevuje poměrně často. Tento pojem používají autoři Jl( pro 

Slct_sku w wieku XIII, in: Oswald Balzer Festschrift II, Lemberg 1925, s. 619-639; 

Buczek, Karol: Uwagi o prawie chlopów do ziemi w Polsce piastowskiej, KH 64, 

1957, t. 1, s. 86-99. V níž šlo zejména o otázku, zda tito heredes, rustici nejen v JK, 

ale převážně v listinných pramenech měli nějaká práva, případně neměli žádná 

vlastnická práva na pozemkové vlastnictví. Všichni tu zmínění autoři se JK dotkli, ale 

jen okrajově bez nějakého hlubšího zpracování. 

33 Kossmann, Oskar: Bauem, s. 267. 

34 Tamtéž, s. 272. 
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šlechtu, kterou Kossmann dále rozděluje na nobiles, seniores, potentes, 

mediocres, militelli, milites. I(ossmann se pokusil o sociální členění 

šlechty i na základě statut Kazimíra III. Velikého (1310-1370), který 

rozčlenil šlechtu podle majetku uvedeného ve stříbrných hřivnách a podle 

toho, s kolika koňmi a s jakým doprovodem se mají tito šlechtici dopravit 

na bojiště.35 Třetím komparativním materiálem byl rukopis 

z Elbingu (pol. Elbqg), což je nejstarší záznam polského obyčejového 

práva.36 Jeho pokus o komparaci se nezdařil, nebot' výsledkem práce je 

výčet veškerých pojmů pro šlechtu v JK, které porovnává s dalšími již 

uvedenými prameny. Kossmannova práce končí souhrnem termínů 

milites, heredes, rusticus v JK bez jakékoliv další syntézy. 

Druhá oblast právních studií se týká právních systémů v JK, především 

pronikání německých a římsko-kanonických norem do Slezska. 

Jerzy Falenciak napsal knihu o římsko-kanonickém právu v JK37 a z této 

práce vyšla jedna kapitola jako článek.38 Autor ukazuje na šesti 

příkladech prvky práva, které aplikovali jindřichovští cisterciáci vůči 

svému okolí. Tyto klauzule a praktiky byly polskému zvykovému právu 

35 Tamtéž, s. 275. Zde Kossmann etymologicky rozebírá polské názvy pro nižší a 

střední šlechtu: wlodyka, scartabello, circialka, wirczalka. 

36 Matuszewski, Józef: Najstarszy zwód prawa polskiego, Warszawa 1959. 

37 Falenciak, Jerzy: Studia nad prawem rzymsko-kanonicznym w Ksi~dze 

Henrykowsldej, Wroclaw- Warszawa- Kraków 1966. Dále Falenciak, Jerzy: Studia. 

38 Týž: "Crimen obiiciendum et probandum in modum exceptionis a w narracji ksi~gi 

Henrykowskiej, in: Zeszyty naukowe uniwersytetu wroclawskiego, seria A, nr. 15, 

1958, s. 175-189. Dále Falenciak, Jerzy: Crimen. 
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neznámé. Mniši jindřichovského kláštera se snažili těmito normami 

zabránit právu pokrevní spřízněnosti (retraktát) a římsko-kanonickými 

prvky chránit nabytý majetek. 

V prvním příkladu píše o tom, že ves Jindřichov spadá pod farní kostel ve 

Skalici a cisterciáci museli tamnímu plebánovi odevzdávat desátky. 

Teprve na nátlak vratislavského biskupa Tomáše I. byl farář Mikuláš 

donucen vzdát se veškerých platů a tudíž i svého jediného živobytí. 

Odevzdal klíče od fary a odešel do Kamence, kláštera augustiniánů 

kanovníků. Falenciak zde vysvětluje zásah do práv Mikuláše, který podle 

polského práva měl nárok na tyto platy. Biskup Tomáš I. převedl, podle 

citovaných klauzulí z Gratiánova dekretu, platby na jinou církevní 

instituci. 

Tento příběh dále pokračuje ve druhé kapitole Falenciakovy studie. 

Jindřichovští cisterciáci odkoupili od staršího bratra výše zmíněného 

Mikuláše Štefana ves Skalice. Ale Štefanův syn Jan se obrátil na soud a 

žádal navrácení majetku podle polského práva pokrevní spřízněnosti. 

Falenciak v případě Skalic nalezl prvky procesního práva, které byly pro 

původní obyvatelstvo zcela nové. 39 

Třetí kapitola se věnuje funkci Nuntia, posla s právními pravomocemi 

užívaného církevními institucemi především na apeninském poloostrově a 

v oblastech dnešního Německa a Francie. V Liber secundus Falenciak 

našel v zápisu o Glembovicích a Račicích tyto vyslance.40 

V Glembovicích je to osoba knížecího zástupce Bohuslava ze Střelína, 

39 Falenciak, Jerzy: Studia, s. 8-18. 

40 Tamtéž, s. 29-33. 
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druhý posel jednal ve jménu jindřichovského kláštera. V Račicích se tito 

poslové objevují jako prostředníci mezi dlužníkem a věřitelem. V této 

druhé části autor analyticky rozebral listinná privilegia, a věnoval se 

především svědečným řadám. 

Ve čtvrté studii této knihy Falenciak kritizoval "bezpráví", které 

poškodilo dědice Muškovic 41 aplikací římsko-kanonickým norem, a to 

v majetkovém sporu mezi poručníkem a jeho dvěma svěřenci, Ješkem a 

Buchardem, kteří když dospěli, nedostali své právoplatné dědictví, jež jim 

bylo soudem upřeno. Poté loupili a rabovali na pozemcích svého 

poručníka, který tyto majetky mezitím prodal knížeti. Po dopadení a 

popravě Bucharda se J eško na důkaz smíru s knížetem, vzdal práva na své 

dědictví, a to ve prospěch kláštera, který vesnice od suveréna odkoupil. 

V listinách Falenciak cituje římsko-kanonické klauzule, které byly opět 

polskému právu neznámé. Spor končí, když se syn Ješka podle práva 

pokrevní spřízněnosti dožaduje navrácení majetků svého otce. Falenciak 

doložil, že rytíři nerozuměli listinným obratům a naopak tam chybí 

formule o tom, že by rytíři ústně přísahali a vzdávali se svého 

majetku, jak bylo v té době v polském právu zvykem.42 

Pátá kapitola se nevěnovala, jak sám autor poznamenal, čistě římsko

kanonickým prvkům.43 Zde Falenciak řeší, jak klášter získal majetek 

z rukou Žida, který se k těmto statkům dostal lichvou. Cisterciáci 

odkoupili lichvou získané majetky, a to knížecím zprostředkováním, aby 

41 Tamtéž, s. 44-50; Týž: Crimen, s. 180-188. 

42 Týž: Studia, s. 51-54. 

43 Tamtéž, s. 52. 
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klášter nekupoval hříšné statky. Falenciak ocenil ohleduplnost, jakou Žid 

Merkelin projevil v této pro klášter "prekémí" situaci. Ani v listině nebyl 

nakonec Merkelin napsán a celá transakce byla vyřešena mezi původními 

majiteli, kteří "jakoby" zaplatili dluh Merkelinovi a poté darovali své 

dědičné majetky klášteru. 

Poslední kapitola se věnovala renunciaci, tedy zřeknutí se majetku, a jeho 

uvedení ve všeobecnou ve známost. Falenciak popsal vznik renunciační 

formule jakožto výtvor boloňských juristů poloviny 12. století a také 

ozřejmil pomalé pronikání této listinné formule z Itálie do Slezska. 

Jerzy Falenciak vyvodil z těchto šesti příkladů několik závěrů. Za prvé, že 

autoři JK, tj. opat Petr a minimus frater nebyli, školení juristé, ale velmi 

dobře se vyznali v notářské praxi. 44 Autor našel také velice hojně 

používanou kancelářskou příručku Excepta de summa artis dictandi, která 

byla součástí jindřichovského skriptoria. Dnes se tento rukopis ze 

13. století nachází ve vratislavské univerzitní knihovně pod signaturou 

I. Q.1 02, kam se dostal roku 1811, v době sekularizace slezských 

klášterů. Za druhé Falenciak jako první jmenuje právního poradce 

jindřichovských mnichů, probošta Vincenta z kamenecké kapituly, k 

němuž se opati kláštera chodili radit jako znalci polského zvykového 

práva.45 Autor kritizuje za takové jednání cisterciáky a místy až 

rozhořčeně. Na autorovu obranu lze dodat, že prohlášení a kritiky jsou 

převážně z článku, který vyšel roku 1958. Článek byl poplatný době, 

neboť zde citoval Engelse, a to úryvky, které se k práci vůbec nehodily. 

44 Tamtéž, s.59. 

45 Tamtéž, s. 32-33. 
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Dále autor používá invektivy o podvodných a mazaných mniších, 

miláčcích knížecího dvora, 46 případně se nechá unášet nacionalistickým 

smýšlením vůči Němcům.47 Poláci jsou poškozováni, a pokud jednali 

nerozvážně, omlouvá je mladická hloupost (u Ješka a Bucharda). Také se 

na několika místech rozhorlil vůči "machinacím a mazanosti 

jindřichovských mnichů. "48 Jeho kniha, která vyšla o ll let později, 

v sobě tyto útoky neobsahuje. Jerzy Falenciak jako první upozornil na 

další právní prvky v JK. 

Z pohledu dějin práva se JK zabýval i Waclaw Uruszczak.49 Především na 

vrchol pyramidy usadil vládnoucího knížete, který byl ochráncem práva} 

míru a spravedlnosti. 5° JKje neocenitelným zdrojem polského zvykového 

práva. Nahlíží na aktéry v JK bez jakýchkoliv negativních konotací. 

Všímá si záznamů o knížecích soudech, na které, jak cituje z ll(, se 

shro1nažd'uje celá země, bohatí i chudí. 51 Definuje poněkud široce zemský 

majetek jako vše, co nepatřilo nějaké osobě nebo církvi. Země byla podle 

něho instrumentem vlády a čím více jí mohl dát, tím byl panovník 

46 Týž: Crimen, s. 176, 178. 

47 Tamtéž, s. 177, 179-180. 

48 Tamtéž, s. 182 

49 Uruszczak, Waclaw: Wladza ksictztťca, wiece sctdowe i prawo wlasnosci na SlébSku 

w XIII wieku w swietle Ksitťgi henrykowskiej, Czasopismo prawno-historyczne 54, 

2002, č. 1, s. 83-103. Dále Uruszczak, Waclaw: Wladza. 

50 Tamtéž, s. 86. 

51 Tamtéž, s. 87. 
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silnější. Z kolonizačního pohledu, čím více se mu dařilo získat někoho, 

kdo začal budovat na zeleném dmu (na surowym korzenu), bez tak tím 

byl panovník úspěšnější a bohatší. První část studie se zabývá 

shromážděními - kolokvii, která se věnovala civilnímu soudu. Řešily se 

zde majetkové spory. Poté si všímá, zda byly knížecí rozsudky naplněny 

v praxi. Jak však poznamenal, ti co prohráli, se ne vždy podřizovali 

výroku soudu, vystupovali na cestu odboje, nebo záškodnickými akcemi 

poškozovali klášter. 52 Druhá část této studie řeší otázku vzniku právní 

skutečnosti. Snaží se najít počátky vlastnického práva a tzv. práva 

pokrevní spřízněnosti. Vznik vlastnického práva, případně práva 

dědického, byl velice flexibilní, nebyly stanoveny žádné normy a teprve 

hospodářský rozvoj, právní garant (kníže) a poptávka po právní stabilitě 

podle Uruszczaka vytvořily právní normy. 53 N ej starší polské právo 

vzniklo spontánně z přirozené potřeby všeobecného uznání. JK je svědek 

střetu, modifikace a inovace právních vztahů. Instituce, která se snažila 

tyto vztahy co nejvíce inovovat, byla církev, která se od gregoriánských 

reforem emancipovala. 54 Uruszczak míní, že vlastnické právo ve Slezsku 

se měnilo od 13. století. Nejsilnějším vlastnickým právem byly dědičné 

normy, zakotvené v polském obyčejovém právu, se kterým mniši 

jindřichovského kláštera bojovali nejvíce. Autoři JK rozlišovali různé 

druhy vlastnictví, jež neměly jednotné formy. Záleželo na předmětu, 

52 Tamtéž, s. 90. 

53 Tamtéž, s. 91-92. 

54 Tamtéž, s. 93. Tato teze je již doložena u Falenciaka, na kterého se Uruszczak 

odvolává. 
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subjektu, způsobu nabytí a rozsahu majetku.55 Každý ze zmiňovaných 

faktorů byl podmíněn typem vlastnictví: knížecí, rytířské, 

duchovní (biskupské, klášterní) a vesnické. Polské právo se odvolávalo na 

,,práva našich pradědů a ustanovení našich otců ".56 Uruszczak došel 

k několika závěrům. Právo pokrevní spřízněnosti nesloužilo pouze 

vládnoucím vrstvám, jak dokazuje na příkladu JK, ale všem, kteří byli 

osazeni na půdě, tedy i rolníkům. Právní dvoukolejnost či vícekolejnost 

dokázal již Jerzy Falenciak. Do Slezska pronikaly, skrze církevní' 

instituce, prvky římsko-kanonického práva. Uruszczak jej doplnil tím, že 

zde pronikalo navíc ještě tzv. německé právo. Ve Slezsku docházelo k 

pomalé absorpci právních vlivů, které se knížecími rozsudky, stávaly 

právem, jež bylo poté zapisováno.57 To, o co mniši jindřichovského 

kláštera usilovali, byl tzv. právní obrat dokonaný až listinnými zápisy, 

které rušily právo pokrevní spřízněnosti ex post, kdy se prodávající 

55 Tamtéž, s. 94. 

56 Tamtéž, s. 95. Zde došlo v polské historiografii k diskusi. Právo pokrevní 

spřízněnosti Je mnoha historiky viděno již od prvotního rodového 

uspořádání (marxisté). Podle jiných vzniklo toto právo společně s dědičným právem 

během 12. století a nemá vůbec žádné spojení s rodovým uspořádáním. Po Druhé 

světové válce řada právních historiků snažila vyhledat genezi práva pokrevní 

spřízněnosti v individualizaci majetku, s cílem ochránit vládnoucí vrstvu a vznik 

tohoto práva datují v Polsku do počátku Polského státu. Viz Bardach, Juliusz: Clio, 

czyli prawo a historia, Warszawa 2001; Matuszewski, Józef: Najstarszy zwód prawa 

polskiego, Warszawa 1959; Sobocitiski, Wladyslaw: Pakta konwenta: studium 

z historii prawa polskiego Kraków 2000. 

57 Uruszczak, Waclaw: Wladza, s. 99-100. 
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vzdávali svým jménem a jménem svých nástupců všech práv a nároků na 

své dědičné majetky. 58 

DAYUTIAPOBRUSZAA TIPOZIWAI 

Tato věta je nejstarší psanou památkou v polském jazyce a jazykovědci, 

stejně jako i historici, na ni hojně reagovali. Tato věta se objevuje 

v povídání o Brukalicích. Zajímavé je, že ji vyslovil Čech Bohuslav 

Brukal, ale autor JKjasně napsal, že to řekl polsky. 

Jako první se k tomuto problému vyslovil Gustav Adolf Stenzel, který ve 

své edici tuto větu okomentoval tím, že diskutoval s lektorem polského 

jazyka na vratislavské univerzitě, Wincenty Krainskim, který to vysvětlil 

a přeložil následovně: "dej, iebym ja poruszyl a ty spoczywaj" 

V překladu "dej, abych já točil, a ty odpočívej((. Jako první provedl 

analýzu této věty Wladyslaw N ehring, který vyvodil, že sloveso pobrusa 

je odvozeno od přízviska Brukal a lokality Brukalice, větu přeložil jako 

"daj, ot ja pobrucz?_, a ty poczywaj ((, což můžeme do češtiny přeložit jako 

"dej, ať já pomelu a ty si odpočiň (( Píše, že ut je chyba písaře a místo 

toho tam mělo být ať nebo ot. 59 Další badatel, který se vyslovil k tomuto 

problému, byl Witold Taszycki, který zformuloval větu takto: "daj, aé ja 

pobrusz?_, a ty poczywaj, (( tedy se stejným překladem jako Nehring.60 

Jan Los souhlasil s Nehringem, že ut je v polské větě omyl a že tam mělo 

58 Tamtéž, s. 100-101. 

59 Nehring, Wladyslaw: Altpolnische Sprachdenksmaler, Berlin, 1886, s. 14. 

60 Taszycki, Witold: Jtťzyk Polsld na Slctsku, in: Historia Slctska I., s. 87. 
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být aé. 61 S tímto výsledkem souhlasili i další historikové: Tadeusz Lehr

Splawinski,62 překladatel JK do němčiny Paul Bretschneider, jemuž v této 

otázce radil Paul Diels. 63 

Po druhé světové válce vyšlo několik studií Stanishl_wa Rosponda, který 

provedl znovu nejen jazykový, ale také paleografický rozbor týkající se 

této části JK. Jeho práce jsou silně nacionalisticky laděné, a to nejen jeho 

studie z roku 1948, ale i další dvě práce ze sedmdesátých a osmdesátých 

let.64 

Rospond obhajoval, že Slezsko vždy patřilo Polsku, a nejstarší polsky 

psaná věta je toho důkazem. Dodává, "autořiJ kteří doposud psali o 

nejstarší polsky psané větě vycházejí z edice Gustava StenzelaJ který byl 

historikemJ ale nikoliv jazykovědcem. 65 
{ .. ] Nejlepší edice jsou tyJ které 

vycházejí za spolupráce historika a jazykovědce. Stenzelova edice je 

61 Los, Jan: Pocz::t.tki pismiennictwa polskiego, Lwów 1922, s. 13. 

62 Lehr-Splawinski, Tadeusz: J<ťzyk polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, s. 109-

110. 

63 Bretschneider, Paul: Griindungsbuch, s. 120. 

64 Rospond, Stanislaw: Najstarsze polskie zdanie z r. 1270, in: J<ťzyk Polski 28, 1948, 

s. 33-40. Dále Rospond, Stanislaw: Najstarsze; Týž: Troska o j<ťzyk ojctysty w 

przeszlosci, KO 22, 1976, č. 3, s. 30-35. Dále Rospond, Stanislaw: Troska; Týž: 

Obronci polszczyzny shtskiej, KO 26, 1980, č. 1, s. 144-148. Dále Rospond, 

Stanislaw: Obronci. 

65 Týž: Najstarsze, s. 35. 
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použitelná pro historiky, ale ne pro jazykovědce. " 66 Stenzel byl Němec. a 

proto podle Rosponda napsal chybně názvy vesnic, editoval je podle 

německého úzu. Rospond uvedl, že je nejlepší podívat se do rukopisného 

originálu. Názvy vesnic jsou editovány špatně, neboť to, co Stenzel 

napsal Niclawitz, Cenkowitz, Petrowitz a jiné, mělo být editováno jako 

Niclawicz, Cenkowicz, Petrowicz atd. Podle Rosponda tedy není ve větě 

napsáno pobrusze, ale pobrucze. Sloveso pobrucze, pochází ze 

slovanského bruk, burlc, brkati, znamenající veškerý hluk a hlomoz, a 

odpovídá českému brkati, brčeti, broukati, bručeti. 67 Druhá možnost 

pobrusze etymologicky vychází z brus, brusié, bruszťť = třít, mlít. Autor 

JK znal polský výraz Brukalice, Brukal, neboť je tam mnoho dalších vsí, 

které Petr latinsky vysvětlil: Javorovice pochází od javoru, nebo Jagielno 

od jáhel.68 Opat Petru tuto větu napsal i latinsky: "sine ut ego etiam 

molam ". 

Dále uvádí, že autor v polských názvech nerozeznává zi od ci, z od c, za 

od ca, tedy pociwaj od poziwaj, což je dle Rosponda u německy psaných 

děl normální. Mniši z Jindřichova byli Němci, proto je nutné vzít v úvahu 

i tento faktor. 69 Rospondův závěr je tedy následující, věta zní "Daj, ize ja 

pobrucz~ a ty pociwaj" což se v češtině znamená: "dej, a( já pomelu a ty 

66 Tamtéž, s. 36. 

67 Tamtéž, s. 37. 

68 Tamtéž, s. 37. 

69 Tamtéž, s. 38. 
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odpočívej" 7° Celá studie končí konstatováním, ,,Na to, že byl Bohuslav 

Brukal Čech, v této větě nic českého není, je to dílo čistě polské, slezské, 

s jediným makaronismem, mechanicky napsanou spojkou ut." 71 V dalších 

dvou studiích Rospond bere své předchozí závěry jako hotový fakt, který 

mu slouží jako důkaz, (opět), že Slezsko bylo polské již od počátků. 

V další studii již jen dokazoval, že ve 13. století pod náporem německé 

kolonizace vznikla starost a péče o polský jazyk, "neboť tam, kde je jazyk 

v ohrožení, je v ohrožení celý národ"?2 Jako první ochránce polského 

jazyka určil slezská knížata Jindřicha I. Bradatého a Jindřicha II. 

Pobožného, neboť během Lehnické bitvy (citoval z kroniky Jana 

Dlugosze) řekl Jindřich II. Pobožný polsky: ,,Hoře se nám stalo". V 

poslední studii opět argumentoval JK i nejstarší polsky psanou větou. Tu 

podle Rosponda řekl Kvítek Pahýl, který v klášteře pobýval, neboť (podle 

Rosponda) přišel v Lehnické bitvě o ruku a druhou nemohl hýbat. Tento 

Kvítek žil z milosrdenství kláštera a vyprávěl opatu Petrovi příhody 

z okolí kláštera a, jak Rospond uzavřel, ,, barvitě a autenticky líčil ságy 

sedláckých rodů z Brukalic, Glebovic, Pirošovic atd. " 73 Kvítek Pahýl je 

první z ochránců polského jazyka, který jako po něm mnoho dalších 

pocházel z lidu.74 Rospond si zde již upravoval fakta, jak se mu zlíbilo, a 

70 Tamtéž, s. 40. 

71 Tamtéž, s. 40. 

72 Týž: Troska, s. 30-31. 

73 Týž: Obronci, s. 148. 

74 Tamtéž, s.148. 
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další studie opustily charakter vědecké práce a byly výlevem 

nacionalistické propagandy. 

Na Rosponda reaguje práce Jerzyho Matuszewského.75 Jediná publikace, 

která se JK zabývala. Shrnula dosavadní bádání o JK. V první kapitole 

autor psal o edicích JK a reakcích historiografie na tento pramen. 76 Dále 

Matuszewski shrnul veškeré informace o životě opata Petra, tedy 

především z Grodeckého studie, která předcházela edici JK.77 Zajímal se 

o jazykové znalosti' obou autorů, zejména opata Petra, který uměl výborně 

latinsky a jakožto Němec německy. Ovládal také polštinu, sice ne nejlépe, 

ale dokázal se domluvit s okolním polským obyvatelstvem. 78 Dále se 

Matuszewski zajímal o prameny79
, ze kterých opat Petr vycházel, zabýval 

se i věrohodností jeho díla. 80 Zde došel k názoru, že se JK opírala o 

vyprávění Kvítka Pahýla a dalších svědků různých událostí a také o 

listiny. "Opisy listin je možné srovnat s jejím originálem, avšak co se týče 

vyprávění, nemáme žádnou možnost kontroly, neboť v této oblasti není 

75 Matuszewski, Jerzy: Najstarsze polskie zdanie prozaiczne. Zdanie Henrykowskie i 

jego tlo historiczne, Warszawa- Kraków- Wroclaw 1981. Dále Matuszewski, Jerzy: 

N aj starsze. 

76 Tamtéž: s. 7-21. 

77 Tamtéž: s. 21-37. 

78 Tamtéž: s. 36. 

79 Tamtéž: s. 37-51. 

80 Tamtéž: s. 51-53. 
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žádné jiné podobné dílo." 81 Dále nastínil cíle Jl(, kterými měla být 

fundace, obrana před navrácením majetku podle polského práva. Opat 

Petr vytvořil nejstarší genealogie selských rodů, které byly spojené 

s majetkovými právy. Popisoval, kdo se poté mohl a kdo se nemohl 

dožadovat odkoupeného či darovaného majetku. 82 Poslední třetina díla se 

věnovala nejstarší polsky psané větě.83 Napsal: ,,je nutné probrat celkově 

problematiku záznamu o Brukalicích" 84 l(ritizoval neautentičnost 

příběhu, neboť Bohuslav Brukal žil za panování Boleslava Vysokého a 

opat Petr toto zapsal až o sedm desítek let později. 85 Podle práva byl 

Bohuslav Brukal prvním vlastníkem pozemků (primus possessor) a od 

něho popsal další dvě generace potomků, jeho syny a vnuky, kteří podle 

líčení opata Petra majetek promrhali.86 Vyloučil také potomky z ženské 

linie, kteří by při potenciálním soudu neměli práva na tyto pozemky.87 

Poté shrnul bádání o sociálním statutu Bohuslava Brukala.88 Nakonec 

vyvrátil bod po bodu Rospondovy závěry, tedy to, že Bohuslav Brukal 

81 Tamtéž: s. 52-53. 

82 Tamtéž: s. 63. 

83 Tamtéž: s. 93-138. 

84 Tamtéž: s. 94. 

85 Tamtéž: s. 97-98. 

86 Tamtéž: s. 100. 

87 Tamtéž: s. 101. 

88 Tamtéž: s. 102-104. 
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nebyl národnostně Čech. Podle Rosponda se totiž jednalo o zdrobnělinu 

jména Česlav. Matuszewski se odvolal na další studie a kritizoval 

Rosponda~ ,,že používá absurdní argumenty, které se neopírají o 

prameny." 89 

Za prvé se nemohlo jednat o zdrobnělinu jména Česlav90, protože žádná 

osoba neměla tři jména, a nemohl se tedy jmenovat Bohuslav Česlav 

Brukal. V mnoha záznamech se objevila obyčejová jména např. Kvítek 

Pahýl, Stoš s křivou ženou, ale jmenovaná osoba měla vždy pouze dvě 

jména. U šlechticů pak byly napsány přídomky. 

Za druhé se opíral o studii J erzyho Kloczowského, který píše, že jméno 

Česlav se ve 13. století objevovalo zcela výjimečně.91 

Třetí argument zněl, že v té době se na moravsko - slezském pomezí 

pohybovalo na slezské straně hodně Čechů, o nichž máme i v JI( další 

záznamy. V brukalickém příběhu se dokonce objevil ještě další Čech 

Miroslav, u kterého, jak Matuszewski dodává ,, se Rospond 

nepozastavoval nad tím, že by to byla zdrobnělina Čes lava. " 92 

Za čtvrté psal opat Petr o Polácích, Češích, Židech, Mongolech a 

Němcích. 

89 Tamtéž: s. 107. 

90 Zde Matuszewski zareagoval na Rospondovu vsuvku, kde prohlásil, že Bohuslav 

Brukal nemusel být Čech jako národnost, ale mohlo se jednat o zdrobnělinu jména 

Česlav. Viz Rospond, Stanislaw: Najstarsze, s. 36. 

91 Tamtéž: s. 111. 

92 Tamtéž: 107-108. 
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Matuszewski se snažil zjistit, kdo byl informátorem opata Petra v 

brukalickém příběhu, nejspíše to byli sami vnukové Bohuslava Brukala, 

kteří spolu s opatem Petrem jeli za knížetem Přemyslem I. (1239-1257), 

aby sepsali dokument, ve kterém ves Brukalice prodali jindřichovským 

cisterciáki1m.93 

V paleografickém rozboru souhlasil Matuszewki s Rospondem, že autoři 

Jl( zaměňovali litery, které byly němčině či latině neznámé. Tuto 

myšlenku rozebíral a dodal, že litera z měla také další významy: c, z, ž,č, 

dz, a že statisticky se nejčastěji používalo c.94 Zdůraznil také, že polská 

věta byla zaznamenána Němcem, který komolil polská slova. 95 

Na konci své knihy rozebral nejstarší polsky psanou větu slovo po slově, 

u slov "daj, ja" neměl žádné připomínky.96 Matuszewski nepovažoval ut 

v polské větě za makaronismus jako Rospond, ale "autor neznal dobře 

polsky. V polské větě není ut nutné, autor si nevěděl rady, neboť věta měla 

znít: daj, ja pobrucz~." 97 Poté se věnoval významu slov pobrusz~-

pobrucz~. Souhlasil s Rospondem, že nelze paleograficky určit, ale 

poznamenal: "1náme k dispozici i latinské znění, které obsahuje molam, 

93 Tamtéž: s. 120-121. 

94 Tamtéž: s. 128. 

95 Tamtéž: s. 129. A dále odkazuje na kapitolu 3.3 ve své lmize, kde ozřejmil Petrovy 

znalosti polštiny. 

96 Tamtéž: s. 129-130. 

97 Tamtéž: s. 130. 
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což odpovídá polskému pobrusz~, 98 tedy mlít. Nakonec Matuszewski 

konstatoval, že jsou obě možnosti možné.99 

Brukalicím se věnoval také článek Marie Dembitíské. 100 V tomto článků 

je několik podstatných chyb. Autorka správně cituje Grodeckého edici 

JK, ale v celém článku zaměnila název, když od začátku do konce psala o 

lubiažském klášteru a lubiažských mniších. Dále argumentovala, že 

Bohuslav Brukal sloužil Boleslavovi Vysokému v Altenburku, ačkoliv 

k tomuto tvrzení neexistují žádné písemné doklady. Poté se už věnovala 

hospodářsko-materiálním zprávám o Brukalicích. Jako archeoložka se 

přenesla na půdu, na níž se pohybovala s podstatně větší jistotou. 

Vypočítala, že Bohuslav Brukal dostal od Boleslava Vysokého půdu, 

kterou by obdělali čtyři volové, ale on zabral tři velké pluhy. Zde autorka 

vypočítala, že dostal cca 25-30 hektarů, ale zabral 150-160 hektarů. 101 

Bohuslava nazvala uzurpátorem pozemků, což, jak sama poznamenala, 

byla v té době běžná praktika, neboť zalesněné půdy bylo mnoho. 

Nakonec se věnovala, jak sama dodává, ženské práci- tj. mletí obilí na 

žernovu. Archeologicky doložila, že žernov neměl doma každý. Bohuslav 

Brukal a jeho žena proto mleli i sousedům. Studie obsahuje jistě cenné 

informace z hlediska materiální kultury, ale degraduje ji až příliš mnoho 

chyb a domýšlení nad rámec pramenů. 

98 Tamtéž: s. 131. 

99 Tamtéž: s. 132. 

100 Dembinska, Maria: Day ut ia pobrusza a ti poziwai, KHKM 25, 1977, s. 499-505. 

101 Tamtéž: s. 500. 
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MAREK CETWINSKI 

Zcela stranou jsem ponechal práce Marka Cetwiíiského a Pi otra 

Góreckého, které reagují na uvedené starší práce a komplexně se zajímají 

o všechny roviny JK. 

Od konce 90. let 20. století se JK soustavněji zabývá Marek Cetwiíiski. 102 

Jeho studie jsou navzájem provázané a autor se zamýšlí nad strukturou 

textu JK, postupem práce opata Petra a použitými topickými prvky. 

Cetwiíiski rozpracoval také dvě právní otázky, nepovedenou lokaci 

Šoltyse Menolda a zabýval se otázkou porušování práv a spravedlnosti 

v JK. Menold byl příkladem kolonizace, kterou podporoval 

Jindřich I. Bradatý. Hraniční hvozd lákal dobrodruhy jakými byl Menold, 

avšak i u něho záleželo na štěstí. Více jak šest let se snažil budovat ves 

102 Cetwiiiski, Marek: Klasztor w oczach S<:t.siadów. Ze studiów nad Ksitťg'l 

Henrykovsk'b in: Cystersi w spoleczeiistwie Europy srodkowej, Andrzej Marek 

Wyrwa- Józef Dobosz, Poznaú 2000, s. 696-703. Dále Cetwiúski, Marek: I(lasztor; 

Týž: Bóg, Szatan i czlowiek w Ksitťdze Henrykowskiej, in: Dzieje, kultura artystyczna 

i umyslowa polskich cysterów od sredniowiecza do koúca XVIII wieku, (Ed.) Jerzy 

Strzelczyk, Nasza Przeszlosc 83, Kraków 1994, s. 75-91. Dále Cetwiúski, Marek: 

Bóg, Szatan; Týž: Praca i pracowitosé w Ksitťdze henrykowskiej, in: Korzenie 

srodkowoeuropej skiej i gómoSl<:t.skiej kultury gospodarczej, Ed. Antoni Barciak, 

Katowice 2003, s. 94-99. Dále Cetwiúski, Marek: Praca; Týž: Przesttťpcy i 

sprawedliwosé w Ksitťdze henrykowskiej, in: Kultura prawna w Europie Srodkowej, 

Ed. Antoni Barciak, Katowice 2006, s. 300-307. Dále Cetwiiiski, Marek: Przesttťpcy; 

Týž: Soltys Menold, czyli fiasko ksiGtž;tťcych planów, in: Studia z dziejów paústwa i 

prawa polskiego, Tom IV, 1999, s.322-331, Dále Cetwiúski, Marek: Soltys; Týž: 

"Nowy Izrael(' Ksitťga henrykowska i kszaltowanie poczucia wspólnoty mnichów 

z Henrykowa, in: Venerabiles, Nobiles et Honesti, Ed. Jerzy Strelczyk, Toruú 1997, 

s.71-76. Dále: Cetwiúski, Marek: Izrael. 
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Budzov, ale jak Cetwinski dokládá, byl sužován od otce Petra, majitele 

sousední vsi Petrovic. Případ Šoltyse Menolda je mikrostudií jedné 

nepovedené lokace. Příklad otce Petra z Petrovic a jeho bratra popsal jako 

"beztrestné porušovatele knížecích práv'' a zhodnotil, že ani tak mocný 

kníže, jakým byl Jindřich Bradatý, nezaručoval klidný život ve Slezsku 

ani polapení těch, kteří porušovali jeho mír. 103 

N a studii o Šoltysovi Menoldovi navazuje článek o zločincích a 

spravedlnosti. JK je soubojem mezi "sílou argumentu, nebo argumentem 

síly'' 104 Zde si všímá příkladů, které byly zpracovány Maleckim, 

Kossmannem či Uruszczakem, ale z jiného pohledu. 

V této studii poněkud uměle nadnesl problematiku Kvítka Pahýla, který 

dožil po Lehnické bitvě v klášteře. Ani to, že byl oblíbencem 

Jindřicha I. Bradatého, " ho neuchránilo před nespravedlností a velkou 

bídou, (( 105 což podle mého názoru neodpovídá zcela líčení z JK, neboť 

autor JI( neuvedl za jakých okolností je K víte k do kláštera dostal, pouze 

víme, že v klášteře dožil ochrnutý a bezruký. 

Především zde argument síly nazval smrtelným přestupkem, tj. narušení 

míru z církevního pohledu jako smrtelného hříchu, zopakoval svá tvrzení 

o Budzově a psal o znevažování knížecí spravedlnosti dvou generací 

rytířů z Petrovic. 

103 Cetwiííski, Marek: Sohys, s.324. 

104 Týž: Przest~pcy, s. 300. 

105 Tamtéž: s. 302. 
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Cetwinski poté rozebral roli Alberta s Bradou, samozvaného ochránce 

kláštera, který dojednal smír mezi klášterem a Petrem z Petrovic. Právě 

Albert s Bradou je od Grugerovy studie o nekrologiu106 považován za 

advokáta kláštera a stejně tak jako Griiger či Mularczyk Cetwinski 

považuje Alberta s Bradou za vlivného knížecího přímluvce. Spor o 

Budzov skončil tím, že "spravedlivé bylo to, co přineslo největší užitek 

tomu nejmocnějšímu" tj. knížeti, který "jednal a soudil dle osobních 

sympatií a prospěchu'' 107 Druhá část této studie rozebrala jednotlivé 

pojmy přestupků, především lupičství (latrotinium ), kterým se živili rytíři 

z Bobolic, synové Ješka Osiny či Štefan z Kobylí Hlavy. Nezajímal se o 

právní přestupky či různé právní normy, které hledali Malecki a 

především Uruszczak, ale pouze upozornil na tyto formy "přivýdělku" a 

svou studii ukončil konstatováním, že až za Jindřicha III. Bílého a 

Bolka I. jsou knížata schopna udržovat spravedlnost ve svém knížectví. 

Podle něho se jednalo o přelom v právních poměrech doby, neboť knížecí 

moc tvrdě ztrestala ty osoby, které tyranizovaly slabé a bezmocné. Právě 

role knížete (ale nejen jeho) zajímala Cetwinského v jeho další studii, 

která popisovala vztah kláštera s okolím. 108 Pro své sousedy byl klášter 

nejvýznamnější společenské místo, kde se mohli scházet a rokovat 

sousedé. JK popisovala sousedské vztahy negativně, neboť pro okolní 

rytíře byl klášter bankou, kde měli mniši peníze v hotovosti, a proto se 

106 Gríiger, Heinrich: Der Nelaolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280-1550), 

Tei11, 2, in: AfschK 31, 1973, s. 36-69; Teil 3, in: AfschK, 32, 1974, s. 45-80. 

107 Cetwitíski, Marek: PrzestCťpcy, s. 303-304. 

108 Cetwitíski, Marek: Klasztor, s. 696-703. 
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snažili klášteru poněkud odlehčit od tohoto "břemene". Také slezští 

Piastovci se od kláštera snažili získat, podle Cetwiiiského, co se dalo. 

Jindřich I. Bradatý vydělal na klášteru 28 hřiven stříbra, Jindřich III. Bílý 

či Jindřich IV. Pravý také získali od cisterciáckých mnichů větší množství 

peněz. Mniši označovali v JK okolní obyvatelstvo jako babylonské, 

aramejské. Klášter viděli jako ,,Nový Izrael" a sami sebe označovali za 

Bohem vyvolené, jak více a podrobněji vylíčil Marek Cetwiiiski v jiné 

studii. 109 Biblickými metaforami představili sami sebe jako Izraelce, kteří 

přišli do země zaslíbené, jak to napsal druhý autor JK v popisu Račic. 

Také notáře Mikuláše, svého dobrodince, přirovnali k biblickému 

Josefovi. A svůj mateřský klášter v Lubiaži označil autor Liber secundus 

rájem. JK popisovala mnoho útrap Bohem vyvolených v zemi 

Babylónské. Biblické analogie měly dva základní cíle, poznávací a 

didaktický. Lekturami měla JK "vsugerovat mnichům sounáležitost k 

Bohem vyvolenému okruhu. (( 110 Dále metaforicky pokračoval a nastínil, 

jak se můžou mniši přiblížit Bohu, a to především prací. 111 ,,Když člověk 

pracuje, pokračuje v Božím díle, je aktivním tvůrcem a obrazem Boha. "112 

Metaforami a skladbou textu se zabýval Cetwiiiski ve své studii o Bohu, 

Satanovi a člověku v JK. 113 V centru zájmu byl především fundátor 

109 Cetwi:úski, Marek: Izrael, s. 71-76. 

110 Tamtéž, s. 75. 

111 Cetwi:úski: Praca, s. 94-99. 

112 Tamtéž, s. 96. 

113 Cetwi:úski, Marek: Bóg, s. 75. 
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kláštera, odmítl ze scholastického hlediska knížete i Mikuláše a tvrdil, že 

jediným fundátorem je Bůh. 114 Zamýšlel se nad skladbou textu, své 

postoje podpořil argumenty Tomáše Akvinského. Ačkoliv byl opat Petr 

Akvinského současníkem, tak Cetwiíiski použil Tomášovo využití 

filozofického termínu causa efficiens, tedy příčinného tvůrce. Podle mého 

názoru nemusel Marek Cetwiíiski argumentovat Akvinským, neboť tento 

filosofický termín byl již znám a používán po celý středověk. 115 Nicméně 

v této filozofické kategorii, podle Cetwiíiského, byl příčinným tvůrcem 

notář Mikuláš. Celý příběh o založení kláštera označil za právní fikci 

zkomponovanou Petrem. Skladba textu a v něm používané termíny 

vyjadřují názor opata Petra na celý fundační akt. "Pohyboval se 

v myšlenkové rovině středověkého člověka a mistrně si přizpůsoboval 

fakta, jak se mu hodila. "116 Poté vymezil rozdíly mezi Liber primus a 

Liber secundus, a to především v rozdílném chápání role Satana 

v kontextu doby, kdy se z neobecného tvora (do 13. století=Liber primus) 

stal aktivní prvek (14-15. století=Liber secundus), který bojoval na zemi s 

Bohem. Dvě knihy jsou dva rozdílné filozoficko-teologické systémy. 

Cetwiíiského práce jsou ojedinělé a neprávem přehlížené. Marek 

Cetwiíiski argumentuje ve svých studiích občas poněkud odvážně a 

možná i přehnaně, přesto však čtenáři přináší mnohé náměty 

k přemýšlení. Použití topiky práce, spravedlnosti, sousedů kláštera, 

114 Tamtéž: s. 77. 

115 Bathen, Norbert: Causa prima, in: Lexikon fiir Theologie und K.irche, Bd. 2, 1994, 

sp. 981-982. 

116 Cetwinski, Marek: Bóg, s. 80. 
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pohled na knížete či nahlížení na sebe samé jakožto nové Izraelce 

přicházející do amorejské země, jsou originální myšlenky, které se 

v žádných jiných dílech o JK neobjevily. 

PIOTR GÓRECKI 

Jde o druhého autora, jenž se v současnosti věnuje JK. Vydal tři studie o 

tomto prameni a také přeložil JK do angličtiny. 117 Především studie o 

právních normách a etnických skupinách se vzájemně prolínají, neboť obě 

práce zařadily JK do pramenů zaznamenávajících kolonizační a právní 

postupy ve Slezsku 13. století. Autor se kriticky opřel do současné polské 

medievistiky, neboť se podle něj nezbavila nánosu marxistické 

historiografie. 118 Je nutné dodat, že autor nepracuje s polskou literaturou 

s výjimkou práce Jerzyho Matuszewského, což je dané odlišných stylem 

vědecké práce ve Spojených státech působících autorů.Górecki považuje 

Slezsko a Polsko 13. století za dynamicky se rozvíjejí regiony, ve kterých 

došlo k obrovským majetkovým přesunům a také ekonomické a 

demografické expanzi. JK byla svědkem kontaktů různých etnických 

117 Górecki, Piotr: A Historian as a Source of Law: Abbot Peter of Henryków an the 

Invocation of Norms in Medieval Poland, c. 1200-1270, in: Law and History 

Review 18, 2000, s. 479-523. Dále Górecki, Piotr: Historian; Týž: Assimilation, 

Resistance, and Ethnic Group Formation in Medieval Poland: A European Paradigm, 

in Alexander Patschovsky - Thomas Wunsch (Hrsg.), Das Reich und Polen, VuF 59, 

2003, s. 447-476. Dále Górecki, Piotr: Assimilation; Týž: Pamiťťé, forma literacka a 

tworzenie przeslosci: opat Piotr z Henrykowa jako dziejopis i doradca prawny, in: 

Rocznik dziejów spolecznych i gospodarczych 60, 2000, s. 71-110. Dále Górecki, 

Piotr: Pamiťťé. 

118 Górecld, Piotr: Pamiťťé, s.71-73. 
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skupin, které byly popisovány na právním základu, neboť právní otázky 

zajímaly autory JK především. Opat Petr přijal pozici pozorovatele a 

nabídl širokou škálu příkladů polsko-německého soužití. 119 Cisterciácký 

pramen je pro Góreckého odrazem kolonizačních změn, a to především 

v právní oblasti. Došel ke stejným výsledkům jako právní historikové, 

zejména jako Jerzy Falenciak a Waclaw Uruszczak, podle nich se ve 

Slezsku 13. století pro línaly tři právní systémy: římsko-kanonické právo 

aplikované církevními institucemi, německé právo používané kolonisty 

z německých oblastí a polské zvykové normy. Tyto tři systémy vytvořily 

jednotnou právní normu užívanou v Polsku ve 14. století. 120 Nutno říci, že 

autor použil stejné příklady a podobnou argumentaci jako již zmiňované 

práce Jerzyho Falenciaka a Waclawa Uruszczaka. Zcela rozdílná je třetí 

práce věnovaná paměti a postupu práce opata Petra. Górecki zařadil JK 

do memoriálních pramenů a označil ji za literární dílo, které bylo svou 

strukturou obrazem doby svého vzniku. 121 Liber primus a secundus byly, 

podle Góreckého, rozdílné především v používání rétorických 

argumentací. JK označil za mistrnou práci opata Petra, který 

argumentoval ve svém díle dvěma způsoby, a to znalostmi, které měly 

odradit nároky dědiců jednotlivých usedlostí na majetky kláštera, a také 

bral v úvahu právo patronátu slezských knížat nad jindřichovskými 

cisterciáky. 122 Podle Góreckého byla JK mnemotechnickou pomůckou, 

119 Górecki, Piotr: Assimilation, s. 456. 

120 Górecki, Piotr: Historian, s. 520. 

121 Týž: PamiCťé, s. 76. 

122 T t'v 78 am ez, s. . 
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kterou měli mniši používat, tj. číst a poslouchat, aby si lépe zapamatovali 

kterak k majetkům přišli. JK je konstrukcí právní rétoriky, která použila 

svou minulost na právní ochranu své současnosti. 123 Opat Petr použil dva 

stylistické prostředky, a to oratio recta a biografii. První proto, aby 

nejdůležitější informace sdělil vždy formou přímé řeči. Jedná se o ll 

rozmluv, které prováděly ty nejdůležitější osoby, biskupové a slezská 

knížata. Druhý styl - biografie - je použit pro zakladatele, a tudíž 

nejdůležitější osobu příběhu. 124 Biografie notáře Mikuláše je rozdělena do 

čtyř epizod, které ctnostnou topikou vypovídaly o Mikulášově zbožnosti a 

velikosti. Piotr Górecki především upozornil na to, že JK je literárním 

útvarem, který obhajoval a legitimizoval právní funkci JI( a je nutné 

především zjišťovat funkci pramene a záměry autora samotného. Zejména 

třetí studie o paměti v JK je plná nových myšlenek, neboť se pokusil 

rozebrat postupy práce opata Petra. Nutno dodat, že Górecki využil 

bádání J erzyho Matuszewského o biografii a orati o recta. Jeho práce je 

v literatuře o JK jedinečná a posunula bádání o tomto prameni o notný 

kus dopředu. Škoda jen, že nevyužil studie Marka Cetwinského, neboť se 

oba autoři pokusili zpracovat stejné téma, ale každý poněkud z jiného 

pohledu. 

123 T Í rv 81 am ez, s. . 

124 Tamtéž, s. 82-84. 
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, v , , 

II. CISTERCIACI VE SLEZSKU DO POCATKU 14. STOLETI 

PŘÍCHOD CISTERCIÁKŮ DO SLEZSKA 

Roku 113 8 došlo k rozpadu Polského státu, neboť 

Boleslav III. Křivoústý (1086-1138) vydal testament, ve kterém rozdělil 

Polsko mezi své syny. Také byl zaveden seniorát: nejstarší žijící piastovec 

měl vládnout v Malopolsku, oblasti Hnězdenského arcibiskupství a 

Slezsku.125 Nový senior Vladislav II. Vyhnanec (1138-1146) se pokusil 

125 V souvislosti se zmíněným testamentem došlo v polské historiografii k polemice, 

týkající se otázky, jak bylo chápáno Slezsko před testamentem 

Boleslava III. Křivoústého. Část polské historické obce byla toho názoru, že v tomto 

dokumentu bylo Slezsko poprvé definováno jako dědičné knížectví, podobně jako 

Malopolsko, Velkopolsko, Mazovsko, K.ujavsko, Sandoměřsko a Pomořansko. Před 

testamentem bylo toto území považováno pouze za hraniční tvrz. Druhá skupina 

historiků však argumentovala, že Slezsko bylo od přelomu 9. a 10. století chápáno 

zcela stejně jako další historické země, které byly součástí polského státu. Viz Stenzel, 

Gustav Adolf: Geschichte Schlesiens, Breslau 1853, s. 45-90; Griinhagen, Colmar: 

Geschichte Schlesiens. Bis zum Eintritt der habsburgischen Herrschaft 1527, Bd. 1, 

Cotha 18 84, s. 25-70; Semkowicz, Wladyslaw (Ed.): Historia Sl'l_ska. Od 

najdawiejszych czasów do 1400 roku, T. 1, Kraków 1933, s. 27-115; Maleczynski, 

Karol (Ed.): Dzieje Sl'l_ska, Wroclaw, 1960, s. 60-126. Dále Maleczynski, Karol: 

Dzieje; Conrads, Norbert (Hrsg.): Deutsche Geschichte im Osten Europas. Schlesiens, 

Berlin 1994, s. 73-140. Dále viz Conrads, Norbert: Schlesien; Bahlcke, Joachim: 

Schlesien und die Schlesier, Mlinchen 2000, 35-72; srov. též Bahlcke, Joachim: 

Schlesien; Petry, Ludwig- Menzel, Josef Joachim- Irgang, Winfried: Geschichte 

Schlesiens Von der Urzeit bis zum Jahre 1526, Bd. 1, Stuttgart 2000, 46-157; Petry, 

Ludwig: Schlesien; Czaplinski, Marek (Ed.): Historia Sl'l_ska, Wroclaw 2002, s. 46-70. 

Dále Czaplinski, Marek: Sl'l_sk; Korta, W adaw: Historia Sl'l_ska do 1 7 63 roku, 

W arszawa 2003, s. 3 9-83. Dále Korta, Waclaw: Historia Sl'l_ska. 
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omezit moc svých mladších bratrů, ti však společně s hnězdenským 

arcibiskupem donutili Vladislava II. Vyhnance k odchodu ze země roku 

1146. Vyhnaný senior odešel se svou rodinou na dvůr říšského krále 

Konráda III. (1138-1152). 

Příchod cisterciáků do Slezska Je spoJen s návratem synů 

Vladislava II. Vyhnance a to především s nejstarším z nich, Boleslavem 

Vysokým (1163-1201). Jelikož Vladislav II. mezitím zemřel, vyjednala 

štaufská diplomacie podmínky návratu pro jeho syny, kteří si měli 

rozdělit vládu ve Slezsku. Opolsko získal Boleslav Vysoký a Ratibořsko 

Měšek Plochonohý (1163-1202). Roku 1177 došlo k revizi změn, neboť 

dospěl i nejmladší syn Vladislava II. Vyhnance Konrád, jenž dostal 

Lehnici s Hlohovem, Boleslav Vysoký získal střední Slezsko s Vratislaví, 

jeho syn Jaroslav (1177-1201) Horní Slezsko s Opolskem a Měškovi 

Plochonohému zůstalo Ratibořsko. 126 

Boleslav Vysoký založil na svém knížectví klášter v Lubiaži127
, budovaný 

již od šedesátých let 12.století. První mniši přišli z duryňské Pforty až 

126 Viz Korta, Waclaw: Historia Slélska, s. 75; Szczur, Stanislaw: Historia Polski 

Sredniowiecze, Kraków 2002, s. 133; Maleczynski, Karol: Dzieje, s. 63-65; Conrads, 

Norbert: Schlesiens, s. 65. 

127 SUb I, 45. Ohledně této listiny se rozpoutala diskuse, zda se jedná o originál, opis 

nebo falzum. Zastánce mínění, že se jedná o originál, je především Olgierd Górka Viz 

Górka: Olgierd: Studya nad dziejami Sl<tSka. Najstarsza tradycja opactwa cystersów w 

Lubi'l.ZU, Lwów 1911; Týž: Najstarsza tradycja opactwa w Lubi'l.ZU. Przyczynky do 

dyplomatyki polskiej XX. wieku, In: KH, roč. XXV, 1911, s. 337-350; Victor Seidl 

označil dochovanou listinu za pozdější opis viz Seidl, Victor: Der Beginn der 

deutschen Besiedlung Schlesien, DQ 17, Breslau 1913; Poté do sporu vstoupil 

Heinrich Appelt, který zpracoval toto téma v několika studiích. Došel k závěru, že 

39 



Jiří Petrášek: Jindřichovská kniha 

mezi léty 1172-117 5.128 Ve slezské historiografii došlo k názorovému 

střetu, neboť badatelé Olgierd Górka, Colmar Gri.inhagen, Zbigniew 

Wielgosz a Heinrich Gri.iger se domnívají, že před cisterciáky byli 

v Lubiaži ještě benediktini. K tomuto tvrzení však nejsou k dispozici 

žádné dobové prameny. Informace se objevují pouze ve čtyřech falzech 

zakládací listiny cisterciáckého kláštera ze 13. století. Také kronikář Jan 

Dlugosz, píšící v 15. století, informuje, že Kazimír Obnovitel (1016-

1 068) založil benediktinský klášter v Lubiaži a daroval tomuto klášteru 

osm vsí, které ve 12. století daroval Boleslav Vysoký nově příchozím 

cisterciákům. Proti benediktinské fundaci v Lubiaži se postavili Wilhelm 

Wattenbach, Wilhelm Schulte a Henryk Dctbrowski. Naposledy se k této 

problematice vyjádřil Waldemara Konighaus jenž dodává, že Dlugosz 

podle formálních diplomatických hledisek není dochovaný dokument originálem, ale 

autentickou kopií, která vznikla v poslední čtvrtině 12. století. Viz Appelt, Heinrich: 

Die Leubuser Griindungsurkunde und die Anfánge des mittelalterlichen Deutschtums 

in Schlesien, In: Schlesien 1, 1950, s. 251-257; Týž: Die altesten urkundlichen 

Zeugnisse fiir die deutsche Bauemsiedlung in Schlesien, In: Kulturraumsprobleme aus 

Ostmitteleuropa und Asie. Festschrift fiir Herbert Schlenger, Kie1'1964, s. 89-99; Týž: 

Urkundenfálschungen in Schlesien: In: Falschungen im Mittelalter. Intemationaler 

K.ongress der MGH Miinchen 1986, Teil IV, Hannover 1988, s. 531-573; 

K podobných závěrům došel ve své studii též Hanns Krupicka. Viz Krupicka, Hanns: 

Die sogenannte Leubuscher Stiftungsurkunde von 1175. Ein Beitrag zur Beurteilung 

der Echtheitsfrage, In: ZVGSch, roč. 70, 1936, s. 63- 110. 

128 Tento klášter byl blízko Altenburgu, kde žila rodina Vladislava Vyhnance v exilu. 

Viz Silnicki, Tadeusz: Dzieje i ustrój kosciola katolickiego na Sl'l_sku do konca wieku 

XIV, Warszawa 1953, s. 108 .Dále Silnicki, Tadeusz: Dzieje i ustrój. 
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nemohl znát falza listin z konce 13. století, a přiklání se k myšlence 

benediktinské fundace. 129 

Roku 1202 založil Jindřich I. Bradatý (1201-1238) se svou manželkou 

Hedvikou klášter cisterciaček v Třebnici. 130 Tato fundace byla z vůle 

papeže Inocence III. pod správou a ochranou cisterciáků z Lubiaže. 131 

Roku_1204 označil tento papež lubiažského opata strážcem a ochráncem 

třebnického kláštera ve věcech duchovních (provisor et custos in 

spriritualibus).132 Ve 20.letech vydal Inocenc III. další listinu, v níž 

129 Viz Górka, Olgierd: Ůber die Anfánge des Kloster Leubus, DQ, Breslau 1913; 

Griinhagen, Colmar: Ůber die Zeit der Griindung des Kloster Leubus. Ein Beitrag zur 

Kritik der altesten Leubuser Urkunden, in: ZVGSch 5, 1863, s. 193-221; Griiger, 

Heinrich: Schlesisches l(losterbuch. Leubus - Zisterzienserabtei, in: JbFWU 22, 1981, 

s. 33-49; Wielgosz, Zbigniew: Poczct:tki wielkiej wlasnosci klasztomej cystersów w 

Lubict:zu, in: RH, 22, 1956, s. 61-126; Wattenbach, Wilhelm: Monumenta, s.41; 

Schulte, Wilhelm: Die Nachrichten der Cistercienser uber Leubus, in: ZVGSch 33, 

1899, s. 209-226; Dct:browsl~i, Henryk: Uwagi nad poczct:tkami opactwa cystersów w 

Lubict:zu, in: Sobótka, 13, 1958, s. 169-177; Konighaus, Waldemar: Zisterzienserabtei, 

s. 15-23. 

130 Zientara, Benedykt: Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 20062
, s. 125. Dále 

Zientara, Benedykt: Brodaty. Třebnický klášter byl založen s pomocí strýců kněžny 

Hedviky bamberského biskupa Ekberta a probošta Poppona. První jeptišky sem přišly 

z Bamberku. Konighaus uvádí, že tento ldášter byl založen, aby zde mohly být 

vychovávány slezské šlechtičny, případně aby tam mohly odejít šlechtické vdovy. Po 

smrti Jindřicha Bradatého tam odešla i samotná zakladatelka Hedvika. Viz Konighaus, 

Waldemar: Zisterzienserabtei, s. 255. 

131 Silnicki, Tadeusz: Dzieje i ustrój, s. 113-115. 

132 SUb I, č. 97, s. 70. 
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rozšířil ochranu a správu i na hmotné oblasti (spiritualia et temporalia). 133 

Již Heimich Appelt si povšiml, že Lubiaž vedl listinnou agendu 

Třebnických cisterciaček. 134 

Právě lubiažští mniši založili další dceřiné řeholní domy 

v Jindřichově (1227) a Kamenci (1247). Na konci 13. století vznikla ještě 

filiace Jindřichova v Křešově (1292). 135 

Podle generálních statut cisterciáckého řádu se opati z Uher a Polska 

museli každé tři roky účastnit zasedání generální kapituly. Dále se zde 

uvádí, že klášter, který založí svou filiaci, se musí starat o svůj dceřiný 

řeholní dům. Také je povinen jej vybavit liturgickými knihami, církevním 

náčiním a každoročními visitacemi bdít nad řádovými statuty. Opat 

· 133 SUb I,č. 202, s. 149. V hospodářské činnosti spravovali třebnický klášter lubiažští 

mniši, a lubiažské kontrole podléhali především převor a cellerarius. Vztah obou 

klášterů vyjadřovala donace Jindřicha Bradatého z roku 1224, ve které třebnickému a 

lubiažskému řeholnímu domu daroval 400 lánů v Lubušském kraji. Třebnice i Lubiaž 

měly získat každý polovinu majetku. Konighaus, Waldemar: Zisterzienserabtei, 

s. 257. 

134 Appelt, Heinrich: Die Urkundenfálschungen des Klosters Trebnitz, Breslau 1940, 

s. 32. 

135 Situace ve Slezsku kopírovala evropský trend. Řád šedých mnichů mohutně 

expandoval. Lze to doložit poukazem na fakt, že roku 1130 bylo po celé Evropě 70 

klášterů, v polovině 12. století jich bylo již 350, okolo roku 1200 se počet vyšplhal na 

530 a o sto let později na 700. V celém Polsku (myšleno Slezsko i Pomoří) bylo na 

počátku 14. století 25 cisterciáckých klášterů. Viz Kloczowski, Jerzy: Cystersi w 

Europie Srodkowowschodniej wieków srednich, in: In: Cystersi w spoleczeíístwie 

Europy Srodkowej, (Red.) Andrzej Marek Wyrwa - Józef Dobosz, Poznaíí 2000, 

s. 28-33; 
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mateřského kláštera také musí dohlížet, aby v dceřiném klášteře řádně 

proběhla volba nového opata. 136 V Třebnici získal toto právo opat kláštera 

z Pforty, který tak měl jednou do roka vizitovat dceřinné domy a také 

řešit spory mezi slezskými konventy. 137 

CISTERCIÁCKÉ PÍSEMNÉ PAMÁTKY VE SLEZSKU 

Kromě listin 138 potřebovali cisterciáci ke svému řeholnímu životu také 

knihy, nebot' "klášter bez knih je jako hrad bez zbrojnice". 139 Andrzej 

Walkowski uvádí, že již po dvou desetiletích existence kláštera vzniklo 

136 Například roku 1215 řešil majetkový spor mezi Lubiaží a Třebnicí. Konighaus, 

Waldemar: Zisterzienserabtei Leubus, s. 230; Bobowski, Kazimierz: Zakon cystersów 

i jego miejsce w spoleczenstwach sredniowiecznej Europy, in: Monastycyzm, 

Slowianszczyzna i pruístwo polslde, (Ed.) Kazimierz Bobowski, Wroclaw, s. 94. 

137 Bobowski, Kazimierz: Das schlesische Kloster Trebnitz und andere Frauenkloster 

der Ziterzienser westlich und ostlich der Oder, in: Zisterzienser, Norm, Kultur, 

Reform von Ulrich Knefelkamp(Hrsg), s. 139-140. 

138 Roscislaw Zerelik uvádí, že po sekularizaci slezských klášterů v roce 181 O se 

dochovalo z Lubiaže 660, z Třebnice 71 O, z Jindřichova 350, z Kamence 400, 

z Křešova 31 O listin. Viz Zerelik, Roscislaw: Sredniowieczne archiwa cysterske na 

Sl~sku, in: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej, (Red.) Andrzej Marek 

Wyrwa- JózefDobosz, Poznan 2000, s. 354. 

139 Claustrum sine armario est quasi castrum sine amamentario. Martene, Edmond: 

Thesaurus novum anecdotorum, Paris 1717, s. 511; Srov. též Bobowski, Kazimierz

Ratajczyk, Elzbieta: Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie. Na podstawie 

zbiorów biblioteki universyteckiej we Wroclawiu, in: Cystersi w spoleczenstwie 

Europy Srodkowej, (Red.) Andrzej Marek Wyrwa - Józef Dobosz, Poznan 2000, 

s. 392; Dále Bobowski- Ratajczyk: Biblioteka. 
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v Lubiaži slaiptorium, které se nelišilo od dalších evropských řeholních 

knihoven. 140 Lubiažské skriptorium bylo až do poloviny 13. století pod 

vlivem svého mateřského kláštera. 141 Další slaiptoria vznikla, podle 

Walkowského, 142 v padesátých letech 13. století v Jindřichově a 

v l(amenci. 143 Podle studií dochovaných rukopisů z Jindřichova a Lubiaže 

tvořila celých 85 procent kázání, což není nic neobvyklého, neboť většina 

140 Walkowski, Andrzej: Pismienictwo sakralne skryptoriów klasztorów cysterskich 

v Lubi'tzu i Henrykówie do koíica XIII wieku, In: Cystersi w spoleczeíistwie Europy 

Srodkowej, (Red.) Andrzej Marek Wyrwa - Józef Dobosz, Poznaíi 2000, s. 378-390. 

Dále Walkowski, Andrzej: Pismienictwo. 

141 W alkowski, Andrzej: Wplyw skryptorium 'klasztoru cystersów w Pforcie na 

dokument Lubi'tski do koíica XIII wieku, in: Dzieje, kultura artytyczna i umyslowa 

polskich cystersów od sredniowiecza do koíica XVIII. wieku, (Ed.) J erzy Strelczyk, 

Nasza Prszlosé 83, Kraków 1994, s. 203-247; Walkowski prostudoval listinné 

materiály a dokumenty časově rozdělil do tří období: 1175-1220, 1221-1250, 1250-

1300. V prvním časovém období jsou si podle něj listiny dosti podobné, ale 

nejintenzivnější a nejvýraznější podobnost je v druhém období, kdy se do Slezska 

rozšiřuje tzv. ductus portensis. Od poloviny 13. století se listinné fotmule začínají 

odlišovat a v šedesátých letech již vnitřní podobnost zcela mizí. Walkowski to 

vysvětluje emancipací lubiažského skriptoria na Pfortě a také obecnou decentralizací 

celého cisterciáckého společenství. 

142 Walkowski, Andrzej: Pismiennictwo, s. 379. 

143 Tamtéž, s.380; Srovnej Kaczmarek, Michal: Rozwój liturgii memoratywnej u 

cystersów od form prostych do w pelni wyksztalcowanego Nelaologu, in: Dzieje, 

kultura artytyczna i umyslowa polskich cystersów od sredniowiecza do koíica XVIII. 

wieku, (Ed.) Jerzy Strelczyk, Nasza Prszlosé 83, Kraków 1994, s. 285; Dále 

Kaczmarek, Michal: Rozwój. 
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děl byla určena k lectio či collacio. 144 V tomto klášterním prostředí se 

však objevila díla, která nebyla jen opisována, ale také tam vznikla. 

Z Lubiaže se dochoval komplex písemností částečně vydaný pod názvem 

Monumenta Lubensia. Nejstarší památkou je tzv. Versus Lubenses, báseň 

o založení kláštera, sestavená v hexametrech. 145 Ze 13. století pocházejí 

dvojí anály. První popisují léta 1099-1305, ale netýkají se Slezska vyjma 

smrti knížete Jindřicha IV. Pravého (1257-1290). Druhé záznamy, 

nazývané Chronica Polonorum, zachycují události ve Slezsku v letech 

1241-1315.146 Z Lubiaže se nedochovalo středověké nekrologium, ale 

pouze opisy ze 1 7. a 18. století. Podle Michala Kaczmarka vznikla 

nejstarší verze nekrologia již na přelomu 12. a 13. století. 147 Nekrologické 

záznamy byly zapisovány ještě v kalendářích kláštera pod názvem Liber 

capitularis, kde se vzpomíná na zakladatele Boleslava Vysokého. Další 

zápisy se ještě nalézají v misálu, kde jsou však připomínány pouze osoby 

ze 14. století. 148 Ve Vita Maior sancti Hedwigis se objevuje zpráva, že 

144 Walkowski, Andrzej: Pismiennictwo, s. 386. 

145 Wattenbach, Wilhelm (Hrsg.): Monumenta Lubensia, Breslau 1861; Dále 

Wattenbach, Wilhelm: Monumenta. Tato edice je pouhým výběrem dochovaného 

materiálu, středověké prameny jsou zeditovány všechny, ale novověký materiál je 

zpracován výběrově. N o vou komplexní edici Monument Lubensii zpracovává 

Waldemar Konighaus. Viz l(onighaus, Waldemar: Zisterzienserabtei, s. ll. 

146 Wattenbach, Wilhelm: Monumenta, s. 4-6. 

147 Kaczmarek, Michal: Nekrolog lubi'l:_ski. Próba krytyki przekazu, in: StZ, roč. 26, 

1981, s. 113-140; Walkowski, Andrzej: Pismiennictwo, s. 384. 

148 Kaczmarek, Michal: Rozwój, s. 284. 
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kolem roku 1262 napsal mnich Engelbert první legendu o svaté Hedvice, 

která se však nedochovala. 149 

Z Kamence se dochovaly listiny150 a dvě nekrologia. 151 Nejstarší se 

dochovalo v rukopise, který byl uložen v kapituláři. Rukopis pochází 

z období počátků kláštera, tj. z poloviny 13. století. Druhé nekrologium 

vzniklo na počátku 15. století a zaznamenává aniversáře (osoby za které 

byly jednou za rok slouženy mše) slezských cisterciáků: první kamenecké 

mnichy, Jindřicha I. Bradatého a vratislavské biskupy. 

Z jindřichovského řeholního domu zůstalo zachováno více záznamů; 

listiny a především nekrologium, 152 které vzniklo v posledních desetiletí 

13. století. Heinrich Gruger určil za možného autora pátého opata · 

149 Walkowski, Andrzej: Pismiennictwo, s. 384-385. 

150 Pfotenhauer, Paul: Urkunden des Kloster Kamenz, Breslau 1881. 

151 Wattenbach, Wilhelm: Schlesische Nekrologien, s. 287; Kaczmarek, Michal: ... in 

libro vite memoriter exarata. Zum Totengedenken des Kamenzer Konvents flir 

Konige, Herzoge und Bischofe, in: AfschK 45, 1987, s. 125-152; Griiger, Heinrich: 

Das Verzeischnis des mittelalterlichen Abte des Kloster Kamenz, in: AfschK 25, 

1967, s. 68-93; 

152 Edici tohoto nekrologia vydal Wattenbach, Wilhelm: Schlesische 

Nekrologien. (Heinrichau, Kamenz),in ZVGASch 4, 1862, Heft 1, s. 287-337; Griiger 

Heinrich: Der Nekrolog des l(losters Heinrichau (ca. 1280-1550), Tei11, 2, in: 

AfschK 31, 1973, s. 36-69; Teil 3, in: AfschK 32, 1974, s. 45-80; Dále Griiger, 

Heinrich: Nekrolog. O historických nesrovnalostech a starších edicích pojednává ve 

svém článku i Cetwinski, Marek: Biskup wroclawski Magnus: amplifikacja i metafora 

jako sposoby narracji dziejopisarskiej, in: Tysi'l:_cletnie dziedzictwo kulturowe diecezji 

wroclawskiej, Ed. Antoni Barciak, Katowice 2000, s. 53-65. 
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Friedricha (1281-1295), do jehož správy spadá vznik nekrologia. Pro 

opatovo autorství svědčí dle Grligera ještě jeden důležitý fakt: opat 

Friedrich byl první a dlouhý čas jediný příslušník kláštera, který zapsal do 

nekrologia své nejbližší rodinné příslušníky: otce, matku a bratra. 153 

Jindřichovská kniha mrtvých je největší z nekrologií cisterciáckých 

konventů ve Slezsku, neboť do roku 1550 zaznamenává více jak pět tisíc 

jmen (550 mnichů, 202 konvršů). Do roku 1320 je v ní zapsáno 37 jmen 

mnichů a také 13 bratrů, kteří odešli do nově založené filiace v Křešově. 

I<romě listin a nekrologia se dochovaly další písemné památky: nejstarší 

polský kopiář z 13. století/54 nejstarší katalog Vratislavských biskupů-

Ordinatio Wratislaviensis ecclesie episcoporum (dále Ordinatio) a také 

tzv. Jindřichovská kniha -Liber fundationis claustri sancte Marie 

virginis in Henrychow, které ještě budeme věnovat detailní pozornost. 

153 Griiger, Heinrich: Nekrolog, Teil1, s. 44. 

154 Bruder, Artur: Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów w Henrykówie, Wroclaw 

1992. Autor začíná svou práci nejprve papežskými privilegiemi udělenými 

cisterciáckému řádu, poté sleduje buly týkající se mateřského kláštera lubiažského a 

teprve druhá část jeho studie se blíže dotýká listin z Jindřichova. Bruder sice celý 

kopiář detailně paleograficky rozebírá literu po liteře, ale nepokouší se zjistit zda 

písařské ruce nejsou podobné rukám dalších dochovaných literárních památek. 
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v , 

III. JINDRICHOVSKA KNIHA 

RUKOPIS, SKLADBA A AUTOŘI JK 

JK se skládá ze dvou knih- Liber primus a Liber secundus. Dochovaný 

rukopis, napsaný gotickou minuskulou, 155 je uložen v Arcidiecézním 

archivu ve Vratislavi. 156 Paleograficky lze rozluštit šest písařských 

rukou. 157 Jedná se o písmo typické pro konec 13. století, další folia jsou 

psána gotickou minuskulou 14. a 15. století. 158 Liber primus napsaly čtyři 

ruce a Liber secundus dvě. Grodecki tvrdí, že Liber primus je napsána 

písmem charakteristickým pro druhou polovinu 13. století. 159 

Podle mého názoru lze toto písmo charakterizovat jako gotica textualis 

formata, neboť tahy jsou plné a kaligraficky vedené. Názvy samostatných 

oddílů, kapitol či jiných částí textu jsou označeny červeným písmem. 

Systém zkratek je typický pro 13. a 14. století, přičemž text je z valné 

části rozepsaný a zkratek není mnoho. 

155 Stenzel, Gustav Adolf: Liber, s. VI. 

156 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. IX. 

157 Stenzel, Gustav Adolf: Liber, s. IX. Důležité jsou především tři ruce, dvě které 

psaly První knihu a jedna, která více méně napsala knihu Druhou. Další tři zapsaly 

pouze zlomky, případně opis listiny. 

158 Týž: Liber, s. VI- VII. 

159 Grodecki,Roman: Ksitťga, s. XXIV. 
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Liber primus popisuje období "od počátků prvního opata Jindřicha až do 

k d b , v d , , v 'h G t-+-r. 'd " 160 t' d 1 v , once o y ura ovanz ctvrte o opata ot.Jrz a , J. o za ozen1 

kláštera v roce 1227 do roku 1273, a začíná výkladem o založení kláštera. 

Na konci tohoto pojednání je výčet darovaných usedlostí a majetků 

rozdělený do devíti částí: "První o Jindřichově, z jakých částí byla tato 

ves dána dohromady a jak byly tyto majetky zvětšeny. Druhá o Bobolicích 

a o Cienkovicích, z jakých částí to klášter obdržel. Třetí o Skalici, čtvrtá o 

Javorovicích. Pátá část o důvodech výměn s Michalem a o Niklovicích. 

Šestá o Gl?:bovicích, sedmá o Brukalicích. Osmá o D?:bnici ve 

Velkopolsku a devátá část o Grodošově." 161 

Liber secundus začíná slovy: "Bylo vyloženo v předcházející knize 

zevrubně, jak a od jakých osob byl založen tento dům, nebo jakým 

způsobem byl obdarován majetky, či byl zvětšen koupí s různými 

okolnostmi, které se kolem toho seběhly od svého počátku Léta Páně 1227 

až k 1257 ctihodným panem Petrem, který byl opatem onoho kláštera a 

160 Grodecki, Roman: Ksiyga, s. 237. "[ .. ]a principio primi abbatis Henrici usque ad 

ultima tempore quarti abbatis Godefridi [ . .] ((. 

161 Grodecki, Roman: Ksiyga, s. 251. "Primo de Heinrichow. Primum de Heinrichow, 

quantis minutis particulis sit collecta et in conpetentem hereditatem extensa. Secundo, 

de Boboliz:. De Cenkowiz et qua ratione illam particulam claustrum possideat. De 

particula Boboliz._Tertio de Skaliz. De Scaliz, quomodo vel qualiter hec sors claustro 

sit devoluta et in perpetuam possessionem confirmata Quarto de Iavrowiz. De 

Gaurowiz. Quinto, racionem commutacionis Michaelis. De sorte Michaelis pro 

Nyclawiz communata. Sexto, de Glambowiz. De Glambowiz.Septimo, De Brukaliz. 

Octavo, de Damnizcia in Polonia. Nono de Grodozchow. (( 
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také jedním z prvních budovatelů tohoto místa." 162 Autor Liber se~undus 

pokračuje dle uspořádání vymyšleného tvůrcem První knihy Petrem. Po 

krátkém výkladu vyjmenovává přírůstky kláštera: " První o Mušovicích, o 

šesti a půl lánu Ješka a Majka, o Nětvicích, o Wiesenthalu, o Račicích, o 

Daliborově statku a o Čes lavicích." 163 

Plán Liber primus nebyl druhým písařem dodržen. Poslední záznamy 

jsou první rukou vedeny do roku 1269. Stenzel uvádí, že se v rukopisu 

ruka písaře mění a objevuje se jiné uspořádání, než které bylo avizováno 

výše.164 Po Glťťbovicích nenásleduje vyprávění o Brukalicích, ale nový 

úvod: "Ejhle pánové a bratři, nechť jsou viděny události tohoto kláštera 

v této zemi dostatečně a velmi jasně, před příchodem pohanů. Je nutné 

vědět, kterak pohané přišli do této Slezské země Léta Páně 1241, 9. dubna 

a před Lehnicí blahé pa1něti slavného Jindřicha, knížete této ze1ně, zabili. 

A tento kníže, když žil, panoval velmi mocně také ve Velkopolsku a slavně 

také v /(rakovské zemi. A proto již ve výše psaném dni devátého dubna 

nechť je složena pravidelně každý rok na věčné časy mše. Jelikož jsou 

162 Grodecki, Roman: l(si'ťga, s. 155- 156. "Qualiter autem aut a qualibus personis 

hec domus fundata sit, quomodove dotata vel per emptionem aucta possessiunculis, 

cum diverisis ad hoc concurrentibus circumstanciis a sui primordio ad anno Domini 

MCCXXVII usque ad annum Domini MCLVII per venerabilem dominum Petrum, 

quondam huius monasterii abbatem, unum nichilominus de primis huius loci 

architectis, est in precedenti libro per singula luculencius edisertum. (( 

163 Grodecki, Roman: Ksi'ťga, s. 184. "Primo de Muschowitz, secundo de 6, 5 manso 

Iesconis et Moyconis, tercio de Nethwitz, quarto de Wisinthal, quinto de Rathschitz, 

sexto de sorte Daleborii, septimo de Czeslawitz." 

164 Stenzel, Gustav Adolf: Liber, s. X. 

50 



Jiří Petrášek: Jindřichovská kniha 

činy tohoto kláštera před příchodem pohanů jednoznačně objasněny, nyní 

se budeme zabývat, jak jsou potvrzeny a darovány (majetky) tomuto 

klášteru, aby naši následovníci mohli bezchybně a rozumně odpovědět 

svým protivníkům. První pojednání o Schonewalde. Druhá o části 

Glť;bovic, která byla po nájezdu pohanů. Třetí o Brukalicích. " 165 Zmizelo 

tudíž vyprávění o D<ťbnici a Grodošově, Brukalice zůstaly a doplnily je 

příběhy o Schonewalde a Gl<ťbovicích. 

Badatelé píšící o JK se shodli na totn, že "Liber primus je napsána dvěma 

autory" 166 a Liber secundus má jen jednoho autora, nebot' je celistvá a 

její struktura je dodržena dle plánu napsaného v úvodu. 167 Pouze 

165 Grodecki, Roman: I(sitťga, s. 138. "Ecce, do mini et fratres, facta huius claustri 

ante paganos in hac terra videntur sufficienter et lucidisime exposita. Sciendum vero, 

quod pagani hanc terram Slesie intraverunt anno Domini MCCXLI et eodem anno 

V. idus aprilis occiderunt ante Legnyzh dominum Heinricum, felicis recordationis 

inclitum ducem huius terre. Et idem dux cum vivebat, regnavit potenter etiam in 

Polonia et gloriose in Cracouia. Hac in die prescripta, videlicet V. idus aprilis, 

celebretur in hoc claustro eius sollempniter perpetua anniversarius. Quia huius 

claustri ante paganos acta videntur sufficienter iam exposita, nunc ad ea, que post 

paganos huiuc claustro sunt donata et confirmata, exponendo insistere studebimus, 

quatenus successores nostri sine errore et racionabiliter suis adversariis valeant 

respondere. Primus tractatus de Schoenewalde. Secundus de particula Glambovitz, 

que data est post paganos. Tertius de Brucalitz. (( 

166 Stenzel Gustav Adolf: Liber, s. XII; Grodecld, Roman: Ksitťga, s. XXXII; 

Matuszewski, Jerzy: Najstarsze, s. 21; Zerelik, Roscislaw: Ego minimus, s. 70; 

Falenczak, Jerzy: Studia, s. 176; Détbrowski, Jan: Dawne dziejopisarstwo polskie, 

Wroclaw- Warszawa- Kraków 1964, s. 108; 

167 Grodecki, Roman: Ksitťga s. 45; Zerelik, Roscislaw: Ego minimus, s. 71; 
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Wilhelm Schulte tvrdí, že dochovaný exemplář není originálem, ale kopií 

zhotovenou několika písaři. 168 Argumentuje tím, že D~bnice ani 

Grodošov nepatřily pod Vratislavskou diecézi. Také uvádí, že obě vesnice 

byly podle listiny Jana XXII. majetkem jindřichovského kláštera ještě 

roku 1318. Ve 14. nebo 15. století klášter tyto vesnice prodal, a tudíž už 

neměl potřebu danou skutečnost přepisovat. 169 Jeden z opisovačů tam 

podle Schulteho přidal výše zmíněný úvod i s majetkovými změnami. 

O Petrovi, autorovi Liber primus, se dozvídáme z citátu v úvodu Liber 

secundus. Víme o něm, že roku 1227 přišel se svými bratry Bodem, 

Arnoldem, Burchardem, Adelmannem, Bertoldem, Judou, Witigem a 

Jindřichem z lubiažského kláštera. 170 Již od Stenzela se historikové 

shodují, že Petr byl Němec. 171 Avšak Grodecki vyslovil domněnku, že 

Petr byl sice Němec, ale pocházel ze Slezska, kde se jeho rodiče usadili 

na pozemcích lubiažského kláštera. 172 Opačné stanovisko zaujal pouze 

JózefUminski, který tvrdí, že Petr byl Polák. 173 

168 Schulte, Wilhelm: Heinrichauer, s. 34 7. 

169 Týž: s. 348. 

170 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 155. "[ .. ] domini scilicet Bodo, Petrus, Arnoldus, 

Buchardus, Adelmannus, Bertoldus, Iudeus, Witigo, Henricus, egressi de sacro 

Lubensis cenobii [ .. } " 

171 Stenzel, Gustav Adolf: Liber, s. XIV; Bretschneider, Paul: Griindungsbuch, s. 117; 

Schulte, Lambert: I(leine Schriften, Breslau 1918, s. 108; Rospond, Stanislaw: 

Najstarze zdanie, s. 39; 

172 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. XXVI; Argumentace je postavena na zakládací listině 

lubiažského kláštera, ve které se objevuje formule, že klášter má právo usadit 
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Sám Petr o sobě prozradil, že v době úřadování prvních dvou opatů 

Jindřicha a Bodona byl celerariem - nejvyšším hospodářským správcem 

kláštera. 174 V letech mongolského vpádu se cisterciáčtí bratři uchýlili do 

mateřského kláštera v Lubiaži a do vypleněného řeholního domu se vrátili 

až po lehnické katastrofě. 175 Po Jindřichovi a Bodonovi vykonával Petr 

v letech 1259- 1269 úřad opata v Jindřichově. 176 Po deseti letech 

rezignoval na svou funkci a v ústraní se věnoval pisatelské činnosti. 177 

německé obyvatelstvo na pozemcích kláštera a že tito budou vyjmuti z knížecích 

pravomocí. in: SUb, Bd. 1, č. 45, s. 26-29. 

173 Umiúski, Józef: Autor Ksi~gi henrykówskiej, In: Horno Dei, roč. 20, 1951, s. 279. 

Jeho argumentace je však velice nejasná, neboť uvádí "Svým myšlením i konáním lze 

vycítit Poláka, který se dokonale orientoval v polském prostoru i mezi polským 

obyvatelstvem. (( 

174 Grodecki, Roman. Ksi~ga, s. XXIII; Wilhelm Schulte ho nazval pravou rukou 

opata Bodona. In: Schulte, Wilhelm: Heinrichauer, s. 356. 

175 Matuszewski, Jerzy: Najstarsze, s. 25. 

176 Wattenbach, Wilhelm: Schlesische Nelaologien, in: ZVfGASch 4, 1862, Heft 1, 

s. 280. 

177 Matuszewski, Jerzy: Najstarsze, s. 22. 
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Petr byl i iniciátorem Ordinatia. 178 Stenzel i Wattenbach se shodují, že 

Petr sepsal také Nekrologium jindřichovského řeholního domu. 179 

Liber secundus její autor dovedl až do roku 131 O. Je anonymním dílem, 

které napsal neznámý cisterciácký mnich jindřichovského kláštera, jež 

sám sebe nazval "nejmenším z bratrů" 180
. To jsou veškeré informace, 

které o autorovi Liber secundus s určitostí víme. 

DŮVOD VZNIKU JK 

Autoři JK nám ve svých úvodech vylíčili, proč tato kniha vznikla. Opat 

Petr, možný druhý autor První knihy i autor Liber secundus své dílo 

zdůvodňují řka: ,,Lidé i doba se v průběhu času mění, dobré skutky 

věřících jsou poškozovány špatností a bezprávím různých následovníků 

některých dárců. Do této knihy jsme napsali fundace majetku, které získal 

tento klášter pokojně od počátků prvního opata Jindřicha až do doby 

konce časů úřadování čtvrtého opata Gotfrída, jakým způsobem se 

dostaly a od jakých osob ton1uto kostelu a jakým právem byly potvrzeny 

na věčné časy. Vyložili jsme pomocí pravdivého vyprávění, aby Kristovi 

vojáci, kteří budou všemohoucímu Bohu sloužit po dlouhý čas v ton1to 

místě, usvědčili ze lži ty, kteří je z jakékoliv příčiny napadnou, aby mohli 

178 Grodecki vydal toto Ordinatio jako přílohu ve své edici JK. Více informací o 

katalozích vratislavských biskupů podal Schmidt, Odilo P: Untersuchungen zu den 

Breslauer Bischofskatalogen, DQ 25, Breslau 1917. 

179 Wattenbach, Wilhelm: Nekrologien, s. 278; Toto je argument, který zpochybňuje 

myšlenku Wilhelma Schulte, že JKje pozdějším opisem. 

180 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 156, "[ . .] minimusfratrum [ . .]; Matuszewski, Jerzy: 

Najstarsze, s. 13. 

54 



Jiří Petrášek: Jindřichovská kniha 

odpovědět protivníkům tohoto kláštera rozhodnými a rozumnými 

argumenty znajíce skrze tuto knihu původ donace a okolnosti každého 

majetku. " 181 

Zde je uveden programový cíl knihy, který se opakuje 1 ve druhém 

pro logu, jenž jsem uvedl o pár stránek dříve. 

A také "minimus frater" pokračuje v podobných argumentech, když píše, 

že: "[ .. }vzal na sebe uložený úkol vyložit tu věc, aby byly pokojně 

zachovány a bezpečně obhospodařovány majetky kláštera. Poté co byl 

poznán původ koupí, nebo darů a poté co byla objasněna jednání, která 

byla konána okolo nich (majetků) " 182 

Toto jsou příčiny vedoucí k sepsání JK uvedené samotnými autory. Je 

třeba také pochopit okolnosti, které k těmto důvodům vedly. 

Jindřichovský klášter byl založen roku 1227 v době vlády Jindřicha I. 

181 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 237. "Et quia diversis temporum vel personarum 

successionibus benefacta fidelium malicia et ininquitate quorundam successorum 

quandoque violantur, universarum huius claustri hereditatum donationes, quas a 

principio primi abbatis Heinrici usque ad ultima tempora quarti abbatis Godefridi 

pacifice possedit, qualiter vel a quibus personis, quave auctoritate huic ecclesie sint 

devolute et in perpetuam possessionem confirmate, libello presenti inseruimus 

veridica narratione, quatenus milites Christi, longo post tempore loco in isto 

Omnipotenti De o famulaturi, qualibet de causa se inpetentes redarguant et, per hunc 

librum originem donationis et causam uniuscuique hereditatis cognoscentes, sue 

domus adversarii racionabili consideratione valeant respondere. (( 

182 Grodecki, Roman, Ksitťga, s. 156. "propter commune bonum huius rei explicande 

iniunctum suscepi solacium, uf emptionem seu donacionum origine cognita 

declaratisque processibus habitis circa eas ipse possessiones conserventur quecius et 

tucius excolantur. (( 
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Bradatého a za spoluvlády Jindřicha II. Pobožného, kteří spravovali větší 

část Slezska. V bitvě u Lehnice padl Jindřich II. Pobožný v boji 

s Mongoly, vedené Čingischánovým vnukem Batu- Chanem. 183 

Centrální moc ve Slezsku se pomalu rozpadala a došlo k procesu 

rozdrobovaní jeho území na malá knížectví. 184 Jindřichovský klášter byl 

zcela zpustošen a mniši se schovávali v mateřském Lubiaži. 185 Po návratu 

do zničeného kláštera museli mniši začít znovu. Ve Slezsku se s centrální 

mocí rozpadl i stávající právní řád a jindřichovští cisterciáci museli 

bojovat o své majetky s okolními rytíři. Ti se snažili využít situace a 

obsazovat půdu, která byla majetkem kláštera. Autoři popsali několik 

majetkových sporů. Ty se dostaly až před knížecí soud, ve kterém museli 

mniši doložit původ donací a okolnosti nabytí každého majetku. 

Příkladem je spor v oblasti tzv. Sovích hor. Zde ležela hranice mezi 

183 Wyrozumski, Jerzy: Dzieje, s. 589-591; Schmilewski, Ulrich: Schlesien im 

13. Jahrhundert vor und nach der Schlacht von Wahlstatt, Teritoriale Entwicklung und 

Landesausbau, s. 9, in: Wahlstatt 1241, (Hg.) Ulrich Schmilewski, Wiirzburg 1991. 

Dále Schmilewski, Ulrich: Schlesien, s. 17-20; Czaplinski, Marek: Slq_sk, s. 57-58. 

Szcur, Stanislaw: Polski, s .294-296. 

184 Po smrti Jindřicha II. Pobožného spravovala za nezletilé syny Slezské vévodství 

jeho žena Anna, která nebyla schopna zabránit ztrátě Malopolska, Velkopolska, l(ališe 

a Rudska. Během čtyřicátých a padesátých let dospěli synové Jindřicha Pobožného a 

každý z nich si nárokoval část otcovského dědictví. Zatímco před Lehnickou bitvou 

bylo Slezsko rozdvojeno, tak roku 1281 se nacházelo ve Slezsku jedenáct knížectví, 

sedm Dolnoslezských a čtyři Hornoslezské. Viz Schmilewski, Ulrich: Schlesien, s. 21. 

185 O zpustošení nás informují cisterciácká statuta. Viz Konighaus, Waldemar: 

Zisterzienserabtei, s. 236; Griiger, Heinrich: Heinrichau, s. 45. 
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piastovským Slezskem a přemyslovským českým státem. Hranici tvořil 

zalesněný hraniční hvozd. Hlavní spojnicí zde byla Česká stezka (Semita 

Bohemie) směřující z Vratislavi do Kladské kotliny a dále do nitra Čech. 

Toto území se pokusil kolonizovat Jindřich I. Bradatý, ale jeho snahy 

vešly vniveč. V roce 1228 se stal les Budzow součástí kláštera. Později 

roku 1239 knížecí notář Konrád daroval jindřichovskému řeholnímu 

domu dalších 5O lánů lesa. Po mongolském vpádu nastala sporná situace, 

neboť o zmíněné území se ucházel též majitel sousední vsi 

Petrovice (Petrowiz) Petr. Došlo k soudnímu sporu, který ukončilo až 

následné smírčí ujednání obou stran. Majetky zůstaly klášteru a pan Petr 

získal od jindřichovských cisterciáků čtrnáct malých lánů, jež připojil ke 

své vsi Petrovice. 186 Toto je klasický příklad "postlehnických" problémů 

jindřichovských bratří. 

POSTUP POPISU LOKALIT 

Jak jsem již dříve naznačil, všichni autoři JI( postupovali úplně stejně, co 

se týče popisu lokalit. Tento vzor vytvořil opat Petr a dle tohoto příkladu 

pokračuje autor Liber secundus. Popis kombinuje analistické záznamy 

s listinnými opisy. Rozdíl spočívá v tom, že autor Liber secundus zmiňuje 

jiné problémy, než opat Petr. 

Zápisy v Liber primus jsou chronologicky rozděleny do dvou částí. První 

časové období, ve kterém si klášter pomalu buduje svou majetkovou 

záldadnu, zaznamenává léta panování Boleslava Vysokého, 

Jindřicha I. Bradatého a jeho syna Jindřicha II. Pobožného (t 1241). Je to 

186 Grodecki, Roman: K.si~ga, s. XXX; Klápště, Jan: Proměna českých zemí ve 

středověku, Praha 2005, s. 212-215. 
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údobí právního pořádku, klidu a míru. Tento svět je v jednotlivých 

zápiscích časově rozdělen na ante paganos a post paganos. Bitva u 

Lehnice představuje v celé Liber primus "traumatický" milník. Svět ante 

paganos je světem žalob a soudních sporů mezi klášterem a okolním 

obyvatelstvem. Je to stav, který parafrázoval Marek Cetwinski jako zápas 

síly argumentů s argumenty síly. 

Autor Liber secundus zaznamenává poněkud klidnější období, je zde 

zachycen kolonizační proces na pozemcích kláštera a JK popisuje, jaké 

problémy se v tomto procesu objevily. Svět v něm není tak černobílý jako 

v líčení opata Petra. Mniši se již "vzpamatovali" z Lehnických událostí a 

rozšiřovali vlastnictví kláštera. 

Záznamy začínají podobně: Incipit tractatus (ratio) de Heinrichov, 

Javorovic, Glambovic etc. Modelovým příkladem tohoto období 

představuje "To co se týká Bobolic a jeho záležitostí. H
187 

Začíná se výklad o Bobolicích. Jak je známo, za časů těch nejslavnějších 

knížat totiž Jindřicha starého a jeho syna taktéž Jindřicha, byli 

v Bobolicích čtyři muži, dědicové této vesnice, jejichž jména jsou tato: 

Přibyslav, Bohuslav, Vojislav a Gostach. Tito čtyři mužové prováděli 

loupeže (loupili) a byli obžalováni u knížete, který je dal chytit a uvěznit. 

Načež z rozkazu knížete byli potrestáni. Podle polského práva (zvyku) 

náleželi knížeti, jemuž bud' hrdlo složili, nebo se vykoupili z vůle knížete. 

Když oni ničeho neměli, čím by se vykoupili, rozkázal kníže jejich majetek 

prodat a jejich hrdla vykoupit. Tito své dědictví, dle polského práva, dali 

ke koupi svým příbuzným, kteří jim odpověděli: "prodejte to komu chcete, 

187 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 124. "Tractatur de Bobolic et eius racione. (( 
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jelikož nemáme za co vaše hrdla vykoupit". Proto kníže ustanovil a zřídil 

radu a správu šlechticů, aby došlo k prodání těchto statků a jejich hrdla 

vykoupil. Ten (kdo odkoupí tyto statky) bude vlastnit jejich majetky na 

věčné časy a bude volný od nároků příbuzných (těchto 4 mužů). Když toto 

uslyšel pan Bodo, opat kláštera v Jindřichově, koupil se souhlasem a vůlí 

knížete (majetky) těchto čtyř mužů, totiž Přibyslava, Bohuslava, Vojislava 

G h 19 h vo vrb J88 a ostac a za rzven strz ra. 

Po takovémto vylíčení často následuje větná vsuvka, která spoJUJe 

autorův výklad s následující listinou, a opat Petr dokládá, že v listině 

žádné změny neprovedl. Zvláště oblíbené je u autora JK spojení slovo po 

slově (de verba ad verbum). 

188 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 124. "De hiis iam sufficienter dictum. Incipit 

tractatus de Bobolic. Notandum itaque, quod oZim in diebus illorum gloriosorum 

ducum, domini scilicet Heinrici antiqui et filii sui etiam Heinrici, erant in Boboliz 

quatuor viri, heredes eiusdem ville, quorum nomina unt hec: Pribyzlaus, Boguhualus, 

Vogizlaus, Gostachus. Hii quatuor exercendo latrocinium accusati sunt aput dominum 

ducem, qui iussit eos capere et incarcerari. Postmodum iussu domini ducis sunt omnes 

duellando devicti. Unde more polonico debiti erant domino duci vel colla deponere 

vel se ipsos ad voluntatem ducis redimere. Qui cum non haberent, unde se redimerent, 

iussit dux ipsorum hereditatem vendere et colla sua redimere. Qui cum suam 

hereditatem more Polonico suis parentibus venalem prebuissent, dixerunt cognati: 

Vendite, cui volueritis, quia non habemus, unde co ll a vestra redimamus ((. Quapropter 

ordinavit et statuit consilio et iudicio baronum dominus dux, ut quicumque emendo 

ipsorum hereditatem et colla eorum perpetua possideret. Quod audiens dominus 

Bodo, abbas de Heinrichow ad consilium et preceptum domini ducis emit eorundem 

quatuoe virorum videlicet Pribizlai, Boguhvali, Vogizlai, Gostachonis [hereditatem] 

pro decem et novem marcis argenti. '' 
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Privilegium dáno o Bobolicích. Na to co bylo učiněno, bylo vydáno tímto 

znamenitým knížetem jež slovo po slově zní takto. 189 

Pravdivá slova Privilegia. Ve jménu Svaté a neoddělitelné Trojice Amen. 

My Jindřich, kníže slezský, krakovský a velkopolský dáváme na vědomost 

současným i budoucím, že z naší dobré vůle čtyři dědicové z Bobolic 

prodali své dědictví, se vším co k tomu patřilo, zbožným mužům 

cisterciáckého řádu, totiž panu Bodonovi a jeho konventu z Jindřichova, 

za což dostanou 19 hřiven stříbra polské váhy. Za těchto [19 hřiven] dají 

dříve řeční mužové jednomu z nich, který se nazývá jménem Přibyslav 

sedm hřiven za jeho část. Zbylým třem tak, totiž Bohuslavovi, Vojislavovi 

a Gostachovi 12 tím způsobem, že nikdy nemůže být tento majetek od 

nich ani od jejich potomků zpět vykoupen. Aby toto bylo trvale a 

neporušeně dodržováno, bylo to napsáno na tento list a stvrzeno to 

přivěšením naší pečeti. Toto se stalo Léta Páně 1239 za přítomnosti totiž 

Boleslava [Rogatki] malého knížete, hraběte Štěpána kastelána z Němčí, 

jeho syna mistra Jana, hraběte Alberta z Karčína, Sigroda a dalších 
, , h v o (( 190 vyznamnyc muzu. 

189 Grodecki, Roman: Ksiťťga, s. 124. "Privilegium de Boboliz datum. Super quo facto 

habetur et datum est claustro ab eodem inclito duce de verbo ad verbum tale 

privilegium. '' 

190 Grodecki, Roman: Ksiťťga, s. 124-125. "Veritatis verborum privilegii. In nomine 

Sancte et Individue Trinitatis amen. Nos Henricus Dei gracia dux Zlezie, Cracouie et 

Polonie talia vole nt es precavere notum facimus universis presentibus et futuris, quod 

de nostra bona voluntate heredes quatuor de Boboliz religiosis viris Cysterciensis 

ordinis, abbati videlicet domino Bodoni et suo conventui de Heinrichov, suam cum 

suo pleno circuitu vendiderunt hereditatem, recipientes ab eis pro ipsa decem et 

novem marcas argenti in pondere Polonicali; de quibus marcis predicti viri dederunt 
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Takto končí první část příběhu, který se stal za doby panování 

Jindřicha I. Bradatého a Jindřicha II. Pobožného. Opat Petr tu ozřejmil, 

kterak za panování těchto knížat fungovalo právo, neboť ti, co se živili 

nepoctivě a loupili, byli chyceni a předáni spravedlnosti. Listina poté 

zachycuje prodej Bobolic jindřichovským cisterciákům. 

Nyní pfichází zlom. Po nájezdu pohanů a po smrti 

Jindřicha II. Pobožného na lehnickém poli nastal ve Slezsku právní chaos. 

Okolní majitelé usedlostí nyní proti klášteru argumentovali silou, jak Petr 

popisuje dále: 

O tom samém potom, jak dědicové z Bobolic žalovali klášter. Tak o tom, 

je známo, kterak arogantní potomci dříve psaných mužů z Bobolic po 

nájezdu pohanů přistoupili ke knížeti Boleslavovi v Lešnici a žalovali, jak 

opat a jeho bratři v Jindřichově drží neprávem a násilně [majetky] jejich 

příbuzných z Bobolic. J(dyž došlo k jednání u soudu, vstal kníže 

Boleslav [Rogatka (1225-1268, nejstarší syn Jindřicha II. Pobožného] a 

posadil na místo soudce muže vznešeného, hraběte Raclava ze Střelína, 

toho času purkrabího vratislavského, a sám kníže mluvil ve jménu 

kláštera. Vypověděl soudcům a šlechticům vše, co bylo výše napsáno o 

uni eorum, qui nomine Pribislaus nuncupatur, septem marcas sua pro parte, reliqui 

. vero tribus, videlicet Boguhualo, Vogizluao et Gostachoni, duodecim sub forma tali, 

ut nunquam ab aliquo eorum sive suis a posteris predicta hereditas de cetera 

redimatur. Ut autem hoc factum firmum et inviolabile perseveret, presentem paginam 

inde conscribi et sigili nostri appensione iussimus insigniri. Actum anno Domini 

MCCXXXIX, istis presentibus, videlicet Bolezlao domicello, comite Stephano 

castellano de Nemz, filio eius magistro Johanne, comite Alberta de Karcin, Sygrod et 

aliorum multorum virorum proborum. (( 
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oněch [čtyřech mužích] z Bobolic a dodal, když říkal mezi jinými slovy: 

"Já jsem pravý fundátor tohoto kláštera , takto jsem vázán tomuto 

klášteru odpovědí kdekoliv a v jakémkoliv procesu a proti jakémukoliv 

člověku. (( 191 

Nyní se ve vyprávění opata Petra objevuje svědek, nad jehož 

hodnověrnost není. Je to vládnoucí panovník, který přenechal rozhodnutí 

o tomto případu na jiném soudci, a sám Boleslav Rogatka dosvědčil 

klášteru pravdomluvnost jejich tvrzení. Příklad Bobolic je jeden z mála, 

kdy se objevují ještě žijící .svědkové, neboť takových svědků se v JK 

mnoho nevyskytuje. A co více? Sám Boleslav Rogatka se, dle opata 

Petra, přihlásil k odkazu svého otce Jindřicha II. Pobožného a prohlásil se 

fundátorem kláštera. Dále je použita další vsuvka, která opět spoJUJe 

vyprávění s listinou potvrzující klášteru držbu Bobolic. 

191 Grodecki, Roman: Ksi'ťga, s. 125. "Quod postmodum superstites de Boboliz 

impetebant claustrum. Item de eodem. Notandum, quod superstites heredes 

prescriptorum virorum de Boboliz accesserunt ad dominum ducem Bolezlaum pot 

paganos in Lesniz querulantes, quod dominus abbas de Heinrichow et sui fratres 

tenerent ipsorum cognatorum sortem de Boboliz iniuste et violenter. Quod cum in 

medium esset productum, dux Bolezlaus met surrexit et posuit in loco suo et pro se 

iudicem quendam virum nobilem, comitem Razlaum de Strelin tunc temporis 

castellanum Wratizlaviensem et dux met loquebatur ibidem verbum claustri, exponens 

iudici et baronibus omnem prescriptam eorundem virorum de Boboliz actionem et 

addidit dicens inter cetera: "Ego sum ve rus fundator eiusdem claustri, unde teneor 

contra quemlibet hominem et in omni loco de qualibet causa pro claustro 

respondere. (( 
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Když kníže Boleslav řekl, že je pravým fundátorem, tímto knížetem 

B l l b l v d , . .1 . 192 o es avem y o vytvoreno a vy ano toto przvz egzum. 

Druhé potvrzení knížete Boleslava o tomtéž. Ve jménu Páně amen. My 

Boleslav, z Boží milosti slezský a polský kníže, dáváme na vědomost 

přítomným i budoucím, že bratři z Bobolic, totiž Siecieslav a Vítězslav, se 

všemi svými příbuznými před námi žalovali, že opat z Jindřichova drží 

neprávemjejich dědičné majetky. Na to řečený opat odpověděl, že nikoliv 

neprávem, ale za souhlasu slavného knížete Jindřicha [Pobožného], 

šťastné vzpomínky nášeho otce, který vykoupil ony bratry z Bobolic, totiž 

Gostacha, Bohuslava, Vojis lava a Při bys lava od pověšení a za to bylo 

dáno (opatovi) potvrzení našeho otce jeho klášteru. Takto s jednon1yslným 

souhlasem našich šlechticů, dříve řečeným mužům z Bobolic, totiž , 

Siecieslavovi a Vítězslavovi se všemi jejich příbuznýn1i jsou jim odebrány 

na věčné časy majetky Bobolic. Tak tedy konvent Panny Marie 

v Jindřichově vlastní tyto majetky Bobolic na věčné časy a posilujeme tuto 

listinu naší pečetí. Toto se stalo .... 1247, 29. května na kolokviu, které se 

konalo v Lešnici za příton1nosti hraběte Bohuslava, purkrabího v Němčí, 

hraběte Raclava, purkrabího vratislavského, hraběte Mročka, purkrabího 

v Ryčíně, který tam obhajoval (mluvil ve jménu) opata, hraběte Ciezety, 

purkrabího v Olešnici, hraběte Petra, soudce kurie a jiní další 

Vl't I' (( 193 prz omnz. 

192 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 125. "Quod dux Bolezlaus dixit se verum esse 

fundatorem, De hoc facto ibidem datum est ab ipso domino duce Bolezlao privilegium 

tale. (( 

193 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 125. "Secunda confirmatio ducis Bolezlai de eodem. 

In nomine Domini amen. Nos Bolezzlaus Dei gracia dux Slezie et Polonie notum 
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Je nutné dodat, že Gustav Adolf Stenzel i Wilhelm Schulte provedli 

rozbor listin, které se týkaly kláštera, a pokusili se zjistit, zda odpovídají 

originálním listinným donacím a oba dva se shodli, že jediným rozdílem 

mezi listinou a opisem listiny v JK jsou kratší svědečné řady. 194 

Záznam o držbě Bobolic poté končí explicitem, ve kterém se opat Petr 

potřetí zaštiťuje pravdomluvností zápisu. 

facimus presentibus et futuris, quod quidam fratres de Babo liz, videlicet Secezlaus, 

Vitozlaus, cum universis cognatis suis coram nabil querulantes, quod abbas de 

Heinrichov teneret quasdam sortes hereditatis sue iniuste, ad quod dictus abbas 

respondit, quia non iniuste, sed ad preceptum incliti ducis Heinrici, felicis 

recordationis patris nostri, redemit fratres eorundem de Babo liz, scilicet Gostasium, 

Bugufalum, Woizlaum, Pribezlaum de suspendio et super hoc instrumentum 

confirmationis patris nostri sue ecclesie datum in media protulit. Unde unanimi 

consilio baronum nostrorum prefati viri de Boboliz, videlicet Secezlaus, Vitozluas cum 

universa cognatione sua a sortibus iam dictis sunt perpetua abiudicati. Ut ergo domus 

Beate Virginis de Heinrichov easdem sortes de Boboliz in pace pe1petuo possideat, 

presentem cartam sigilli nostri munimine roboramus. Actum est hoc anno Dominice 

Incarnationis MCCXL VII, III kalendas mai in colloquio, quod habitum est in Lesniz, 

presentibus hiis: comite Bogizzlao castellano de Nemci, comite Razlao castellano 

Wratizlawiensi, comito Mrozchone castellano de Rezcen, qui ibidem loquebatur 

verbum abbatis, comite Cesenta castellano de Olesniz, comite Petro iudice curie et 

aliis quam pluribus. " 

194 Schulte, Wilhelm: Heinrichauer, s. 367. 
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Končí se výklad o nabytí Bobolic. Ejhle bratři, dostatečně a pravdivě je 

objasněno, jak klášter v Jindřichově získal část pozemků 

v Bobolicích. (( 195 

CHARAKTER KNIHY JAKO PRAMENE 

Na příkladu Bobolic jsem chtěl ukázat jakým způsobem jsou psány zápisy 

v JK. Ta je směsicí analistického záznamu a listinných opisů. Právě tato 

kombinace poněkud zamotala hlavu historikům. 196 Proto Wilhelm Schulte 

definuje JK tak, že není pouze kopiářem, ačkoliv obsahuje třináct listin 

rozprostírající se v jedné šestině textu, ale jedná se především o narativní 

dílo. 197 Matuszewski uvádí, že "listiny tu mají pouze doplňkový charakter 

umožňující autorovi doplnit představené věci a za autora mají mluvit 

dokumenty. N arativní styl i přiložená privilegia tvoří organizovaný 

celek. (( 198 

Piotr Górecki má JK za klášterní kroniku. Ačkoliv má kniha geografické 

členění, tak obsahuje chronologické uspořádání propojené s biogramy 

nejdůležitějších osob. Dále uvádí, že JK je příkladem mnoha žánrů 

středověkého písemnictví, zahrnuje v sobě listinnou kroniku, tradiční 

195 Grodecki, Roman: Ksiťťga, s. 126. "Explicit expositio rationis de Boboliz. Ecce, 

fratres, sujjicienter et veraciter exposita est ratio, quare claustrum de Heinrichov 

possideat partem agrorum de Boboliz. " 

196 Co se týče charakteristiky pramene našel jsem v literatuře, která se JK týká pouze 

pár zmínek, které se snaží JK. zařadit. 

197 Schulte, Wilhelm: Heinrichauer, s. 344. 

198 Matuszewski, Jerzy: Najstarsze, s. 14-15. 
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knihu, pamětní knihu. Je to příklad záměrně vytvořeného díla modelu 

kolektivní paměti uvnitř klášterní komunity a interakce této komunity 

s okolním světem. 199 

Myslím si, že na problém charakteristiky JK jakožto pramene by se mělo 

pohlížet ze širšího evropského měřítka. 

JK z pramenného hlediska není ojedinělý typ, lze jej popsat jako součást 

tzv. Historiae fundationum n1onasteriorum, 200 které jsou si svou skladbou, 

záměrem a způsobem líčení podobné. Jsou prameny, které Hans Werner 

Goetz, ve své studii o klášterech na německo - švýcarském pomezí 

v ll. a 12. století, definuje jako díla, která byla sepsána v klášteře o jeho 

vlastních dějinách?01 K tomu je nutné podotknout, že primárním zájmem 

nejsou dějiny kláštera jako takové, ale právní akt fundace. 202 Zapsáním 

tohoto aktu se legitimizuje právně pamětní role kláštera. Příčinou sepsání 

těchto děl je snaha a potřeba pojištění právní existence a ochrany 

řeholního společenství. Již od počátku 6. století se konsoliduje klášter 

199 Górecki, Piotr: Liber fundationis claustri Sanctae Mariae Virginis in Heinrichow, 

in: Micropedia,(v tisku) 

20° Kastner, Jorg: Historiae fundationum monasteriorum. Friihformen monastischer 

Institutiongeschichtschreibung im Mittelalter, Miinchen 1974. Dále K.astner, Jorg: 

Historiae. 

201 Goetz, Hans-Werner: Zum Geschichtsbewusstsein in der alamannisch -

schweizerischen l(losterchronik des Hohen Mittelalters, DA fiir Erforschung des 

Mittelater 44, 1988, s. 464. 

202 Patze, Hans: Klostergrlindung und Klosterchronik, in: Ausgewahlte Aufsatze, 

Stuttgart 2002, s. 252. 
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jakožto právní instituce uvnitř církve. Řeholní domy, především 

v bavorské a švábské oblasti zapisovaly svá práva a svobody do 

tradičních knih, nebo chartulářů. 203 Jedná se opisy listin, analistické 

záznamy, poznámky o klášterních pozemcích, případně informace 

urbariálního charakteru.204 V ll. století se církevní reformátoři snaží, aby 

byla veškerá práva a vlastnictví garantována v listinné formě.205 Kláštery 

si pro svou vlastní potřebu tvoří na paměť budoucím mnichům právní 

příručky, které v sobě obsahujífundatioJ čili akt založení kláštera napsaný 

v určité literární formě středověkého písemnictví. 206 

Hans Patze dodává, že tyto dějiny o založení kláštera mají rozličnou 

stavbu textu.207 Jorg Kastner využil starší bádání a rozlišil tři typy popisu 

zakládacího aktu podle literárního útvaru, jakým byly zapsány: Za prvé 

formou tradičních knih nebo chartulářů, které jsou zkratkovitě napsané a 

většinou nejsou ani více členěné. Za druhé je akt fundace součástí 

narativních pramenů, a to análů, kronik případně Vita. Za třetí jsou 

zprávy o založení kláštera psány jako listinná privilegia. 208 

Srovnáme-li JK s tímto členěním, tak zcela zapadá do konceptu Historiae 

fundationum, neboť první kapitola o založení kláštera je sepsána 

203 Kastner, Jorg: Historiae, s. 9. 

204 Redlich, Oswald: Die Privaturkunden des Mittelalters, Munchen 1911, s. 79-92. 

205 Patze, Hans: Klostergrlindung, s. 253-254. 

206 Kastner, Jorg: Historiae, s. 16-17. 

207 Patze, Hans: Klostergrlindung, s. 261. 

208 Kastner, Jorg: Historiae, s. 8. 
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hagiografickou formou Vita. V této kapitole je popsán akt fundace a také 

charakterizovány osoby, které se jej zúčastnili. Dále musíme najít, zda 

existují ve starší klášterní tradici podobný typ písemnosti, srovnatelný 

s JK. V díle Jorga Kastnera najdeme mnohé příklady, které mohly 

jindřichovské cisterciáky podnítit k sepsání JK, a to např.: Acta 

Murensia či Historiae fundationum monasteriorum kláštera Hirsau. (dále 

Historiae )209 

Nejstarší podobný pramen našel l(astner v Aktech Murensia, která byla 

založena roku 1150 a dělí se na dvě části. V té první autoři líčí založení 

kláštera spojené s dějinami kláštera do roku 1114. V druhém oddílu 

zaznamenávají soupis veškerého majetku kláštera s přidanými opisy listin 

vydané donátory řeholního domu?10 

Podobně stylizované jsou také Historiae kláštera Hirsau. Rukopis byl 

napsán roku 1500, avšak nejdůležitější je popis založení a nejstarších 

dějin kláštera a následné soupisy majetků. Zvláštností je seznam opatů a 

biskupů, kteří vzešli z kláštera Hirsau. 211 

JI( a další dva zmíněné prameny mají mnoho styčných bodů. Především 

je to stejné členění. Knihy jsou rozděleny na dvě části, ta první je zpráva 

209 Kastner, Jorg: Historiae, s. 11-23. Autor uvádí, že zejména Acta Murensia byla 

vzorem mnoha dalších podobných klášterních památek. Dále uvádí, že tento typ 

právní příručky používali mniši všech existujících řádů. 

210 Tamtéž,s.11-17. 

211 Tamtéž, s. 20-24. 
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o založení kláštera a druhá část je soupis movitého či nemovitého majetku 

kláštera?12 

Kastner, který prostudoval všechny tři prameny, dále tvrdí, že 

nejdůležitější je zjistit účel a funkci těchto písemností. Vznik těchto 

pramenů je spojen se snahou kláštera o pojištění svých vlastních držeb. 

Tyto "historie o založení kláštera" mají právně pamětní funkce, které se 

vzájemně podmiňují a prolínají. Akt fundace měl legitimizovat klášter a 

donace měly posílit vliv kláštera nejen v materiálně majetkové rovině, ale 

klášter především zaujímal důležité místo v dějinách spásy. 

Sami mniši píší, že se tento pramen pořizuje, neboť lidská paměť je 

krátká a potomci donátorů rádi zapomínají na dobrodiní svých předků.213 

V JK opat Petr vysvětluje proč knihu sepsal: "čas plyne a zestárnou tak 

činy smrtelníků} které zastří 1nlha zapomnění a proto bylo rozhodnuto} 

aby byla všechna fakta} která se nesmí zapomenout} svěřena paměti této 

knihy. [ .. ] rozhodli jsme se oznámit našim nástupcům} jak byl založen 

tento důmJ od jakých osob a jakým způsobem získal klášter svá první 

nadání. Lidé i doba se v průběhu času mění, dobré skutky věřících jsou 

poškozovány špatností a bezprávím následovníků některých dárců 

[ .. ]. "214 

212 T í'v 14 am ez, s. . 

213 T t'v 79 am ez, s. . 

214 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 237. "Quia post diutina temporum curricula et longa 

posteritatis successione consenescendo facta mortalium oblivionis nebula 

tenebrescunt, prudenter decretum est libellorum concriptione ea memorie posterorum 

commendare. [ . .] qualiter domus hec vel a quibus personis quave ratione sue 

fundationis inicium sumpsit, successoribus nostris stilo presenti decrevimus intimare. 
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Tyto "zprávy o založení" zachytily právní změny týkající se kláštera. 

Acta Murensia či Historiae hirsauského kláštera vznikly jakožto důsledek 

emancipace vůči světským zakladatelům. Především klášter Hirsau je 

nositelem gregoriánských snah emancipace církevních institucí na světské 

moci a podřízení těchto institucí papežské správě.215 

JK vznikla v druhé polovině 13. století ve Slezsku, v době, kdy probíhaly 

kolonizační procesy, rozpadla se centrální moc ve Slezsku a země se 

drolila na stále menší a menší knížectví. Prosazují se kolonizační formy 
r 1 r v b v r • r v k r r (( 216 prava, (tere se vseo ecne nazyvaJl "nemec e pravo. Církevní 

instituce, vedené vratislavskými biskupy, se vymaňují ze světské moci. 

Biskupské a klášterní listiny obsahují formule římsko-kanonického práva. 

Původní slovanské obyvatelstvo se brání u soudu a odkazuje se na zvyky 

svých předků, avšak polské zvykové právo se pod těmito tlaky mění. 

Právě tyto změny jsou zachyceny v JK. 

Dnešní historiografie dělí prameny podle formálně - obsahových 

hledisek, které nás dosti omezují a jejichž rozdělení je značně nepřesné. 

Je jasné, že nemůžeme chápat JK z formálně obsahového členění jako 

kopiář, kroniku či přesněji klášterní kroniku, ani jako Vita. V současné 

historiografii se uplatňuje při formálním dělení historiografických děl 

činnost člověka. Je nutné chápat poněkud abstraktněji proces vzniku 

tohoto díla, pokusíme se vysledovat způsob líčení, hlavně záměry autora a 

Et quia diversis temporum vel personarum successionibus benefacta fidelium malicia 

et ininquitate quorundam successorum quandoque violantur, [ .. ]. '' 

215 Kastner, Jorg: Historiae, s. 15. 

216 Weitzel, Joachim: Deutsches Recht, LexMA 3, Munchen 2000, sp. 777-781. 
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literární žánry jako Vita, kronika a další musíme chápat jako způsob, 

kterým autor sděluje své informace pro následné generace. 

Musíme se dívat na JI( jako na součást středověkého klášterního 

písemnictví a typologicky JI( zahrnout, jak již poznamenal Piotr Górecki, 

do" memoriálních pramenů." 217 

IV.MEMORIA 

Kláštery jsou součástí křesťanské pamětní kultury, která se opírá o 

specifické mentální struktury času a prostoru a je jí vlastní jiný způsob 

myšlení.218 Je součástí tzv. sociální paměti - procesu, jimž společnost 

obnovuje a utváří své chápání minulosti, aby ji mohla integrovat do své 

současné identity. V tomto smyslu zahrnuje liturgickou paměť-

memoria, historiografii, genealogii, ústní tradici a další formy kulturní 

produkce a reprodukce, díky nimž jednotlivci i skupiny žijí svou 

minulostí.219 

217 Odvolávám se na článek Jana Kremera o Typologii klášterních kronik, který vyjde 

v Historia Monastica č. 2. Zde autor článku popisuje historiografickou diskusi, která 

proběhla v Německu v posledních desetiletí 20. století a přelomu 21. věku. Badatelé 

spjatí s univerzitou v Munsteru prosazují pojetí, "memoria," které je pojímáno jako 

fenomén sociálních dějin, neboť veškerá paměť je sociálně zprostředkována a je 

souhrnem pamětí jednotlivých společenských skupin. Tento vzorec je nutné chápat 

jako představu o společnosti a totiž společenství žijících a mrtvých. 

218 Le Goff, Jacques: Zrození očistce, Praha 2003, s. 13. Dále Le Goff, Jacques: 

Očistec. 

219 Geary, Patrick: Paměť, in: Encyklopedie středověku, Praha 2002, s. 464 
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Vzpomínání na Boží skutky je základem víry. Společnost věřících je 

vybudována na paměti a církevní liturgie je zpřítomnění svatých činů, 

které jsou činěny pomazanými osobami. 220 

l(olem poloviny 8. století se pravidla kultu mrtvých a jejich paměť 

"institucionalizovala", neboť klášterní společenství se zavazovala slavit 

památku zemřelých, odříkávali žalmy a dávali za ně sloužit zvláštní 
v 221 mse. 

Od 8. a 9. století měla vzpomínka na mrtvé v klášterním světě dvě 

podoby. První se odvozovala z praxe prvotního křesťanství a spočívala 

v evokaci mrtvých během mše. Připomínaly se osoby, jejichž jména byla 

zapsána v liber memorialis, kam se zapisovala jména živých i mrtvých 

členů a dobrodinců. Druhá podoba se odehrávala v kapitule, kde se na 

daný den předčítala jména členů a dobrodinců, kteří zemřeli k tomuto 

datu?22 

220 Oexle, Otto Gerhard: Memoria, Memorialiiberlieferung, LexMA 6, Munchen 2000, 

sp. 510-513; Týž: Memoria und Memorialiiberlieferung im fruhen Mittelalter. 

FMSt 10. 1976, s.76. Dále Oexle, Otto Gerhard: Memoria; Sauer, Christine: Fundatio 

und Memoria. Stifter und Klostergrunder im Bild 1100 bis 1350, Gottingen 1993. 

Dále Sauer, Christine: Fundatio; Borgolte; Michael: Memoria. Zwischenbilanz eines 

Mitteleuropaprojekts, in: Zeitschrift fiir Geschichtwissenschaft 46, 1998, s. 197-210. 

Dále Borgolte, Michael: Memoria. 

221 Lauwers, Michel: Smrt a mrtví, in: Encyklopedie středověku, Praha 2002, s. 681. 

Dále Lauwers, Michel: Smrt. 

222 Geary, Patric: Pamět', s. 468. 
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Memoriální písemnosti jsou živoucí pamětí, o kterou se řeholníci starají a 

kterou opečovávají.223 Řeholníci tvořili spojovací článek mezi světem 

živých a mrtvých. Mniši fungovali jakožto přímluvci, kteří mají duším 

pomoci do nebe, případně zkrátit utrpení v očistci. 224 Liturgie a motlitba 

byly hlavními prostředky péče o mrtvé, neboť se držely myšlenky prvního 

vzkříšení a zasazovaly je do kontextu chiliastického očekávání.225 Smrt 

představovala v těchto představách jen jednu etapu, "pouhý bod 

v soustavě spletitých vztahů mezi pozemským životem a oním světem, mezi 

živými a mrtvými. " 226 Od 9. století se církev snaží vymaňovat "pověry" 

antického světa o mrtvých a naléhala na duchovní, aby se lépe obeznámili 

s obřady připravujícími na smrt. Do křesťanského uctívání mrtvých se 

dále zavedly zádušní tnše, soubory modliteb za zesnulé, výňatky z Písma, 

které se pravidelně předčítaly nebo odříkávaly v různých liturgických 

hodinách během dne ve většině církevních společenství. Hřbitovy se staly 

obrazem duchovního společenství, v němž existovali všichni věřící na 

tomto i onom světě.227 Vedle náhrobních kamenů můžeme najít 

z formálně obsahového hlediska mnoho písemností, které do spadají 

memoriálních pramenů: tradiční knihy, pamětní knihy (libri memoriales ), 

223 Oexle, Otto Gerhard: Memoria, s. 74. 

224 Le Goff, Jacques: Očistec, s. 1 7. 

225 Tamtéž: s. 125. 

226Lauwers, Michel: Smrt, s. 679. 

227 Tamtéž, s. 680. 
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nekrologia, martyrologia, výše zmíněné fundační knihy a další produkty 

klášterního písemnictví. 

Církevní komunity pamatovaly na laické ochránce a dárce, které 

začleňovaly do liturgické memorie. Dary donátorů byly důkazem jejich 

podpory a po jeho smrti měly zajistit trvalé spojení s komunitou. Od 

9. století se začaly tyto donace archivovat písemně. Zpočátku byla paměť 

především orální a ceremoniální, ale archivované texty umožňovaly 

paměť lépe přenášet a předávat. Významné osoby byly zapsány 

v seznamech, které poté kolovaly po celé klášterní komunitě. Tyto 

prameny nemusely být veřejně předčítány, stačilo, aby ležely na oltáři a 

lidé v nich zapsaní měli automaticky prospěch z probíhající mše. 

Klášterní n1emoria neměla pouze pasivní, ale i aktivní funkci, vybírala si 

z minulosti to, co bylo vhodné, neustále ji upravovala a reinterpretovala 

podle potřeb klášterní komunity v přítomnosti. 228 

JK uchovává v paměti mnoho jmen, za něž se mniši přimlouvají, aby tyto 

duše prošli co nejrychleji zkouškou očistce a mohli odejít do nebe. Jako 

aniversáře uvádí notáře Mikuláše a Jindřicha II. Pobožného, dále 

zaznamenává donátory kláštera a zmiňuje všechny osoby, které se tak či 

onak zasazovaly o dobro kláštera. 229 

Stejně tak jako uchovávání jmen ochránců a donátorů, které tvořilo základ 

liturgické memoria, existovalo také schéma, podle kterého si mniši 

připomínali minulost svých bratří a opatů. 230 

228 Geary, Patric: Paměť, s.467. 

229 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 24 7. 

230 Geary, Patric: Paměť, s. 467. 
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Liber secundus neopomíná glorifikovat první mnichy, kteří přišli 

z mateřského kláštera. Také oni jsou zaznamenání, aby se na ně 

nezapomnělo. 231 

BEATA STIRPS 

" bona ar bor honos fructus facit" 

Mat, 7,17 

DEFINICE 

Beata stirps, čili svatý rod nebo svatá rodina je teologicko-politický 

koncept memoriální kultury, podle kterého vládnoucí rod opatruje svou 

tradici a s ní spojenou reprezentaci s pamětí svých předků. 232 Pojem 

reprezentace musíme rozumět ve smylu zpřítomnění minulosti a také v 

tom, jak se dynastie nechává navenek zobrazovat v dobových obrazových 

cyklech nebo v psaných dokumentech se kterými se dynastie 

identifikuje.233 Koncept beata stirps znamená napojení dynastie na určitou 

svatou osobu,234 příslušníka té samé dynastie, a její propojení s ním. 

231 Tamtéž: s. 275. 

232 Michalsky, Tanja: Die Reprasentation einer Beata Stirps. Darstellung und 

Ausdruck an den Grabmonumenten der Anjous, s. 187. in: Die Reprasentation der 

Gruppen. Text- Bilder- Objekte (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir 

Geschichte, Bd. 141 ), Hrsg. Otto Gerhard Oexle, Gottingen 1998. Dále Michalsky, 

Tanja: Die Reprasentation. 

233 Michalsky, Tanja: Die Reprasentation, s. 189. 

234 Klaniczay, Gábor: Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastie Cults in 

Medieval Central Europe, Cambridge 2002. Dále Klaniczay Gábor: Holy Rulers, 

s. ll. Podle autora je nutné, aby příslušníci dynastie splnili jednu podmínku. Museli 
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Dochází tedy k programovému zobrazení a propagování ve skutečném 

prostoru, tj. v kostele a v psaných pramenech. 235 Zemřelí členové 

zaujímají čestné místo jakožto synové -potomci svaté matky a skrze ní 

dostanou naději na spasení. Svatí se zaručovali za zemřelé členy dynastie 

jakožto rodoví přímluvci u Boha. 236 

Gábor Klaniczay definuje tento koncept jako druh rodinné vlastnosti, 

která působila na členy dynastie. Je to křesťanská forma pohanského 

charismatu nebo manifestace nového druhu dynastického povědomí a 

především navýšení prestiže rodu odkazem na svaté v rodině. 237 

Důležitou roli může beata stirps hrát také v ospravedlnění vlády. 

Příkladem je manifestace rodových svatých na sarkofágu Roberta 

z Anjou, který byl zrozený až jako třetí v pořadí. Neapolským králem se 

měl stát jeho starší bratr, který přijal uherskou korunu a vzdal se tak 

neapolské koruny. 238 

být v přátelských vztazích s papežstvím, neboť z papežského monopolu byly schopní 

zabezpečit svatořečení svých kandidátů. 

235 Schmidt, Karl: Gebli.it, Herrschaft, Geschlechterbewusstsein. Grundfragen zum 

Verstandnis des Adels im Mittelalter, VuF 44, Sigmaringen 1998, s. 46-47. Dále 

Schmid, Karl: Gebli.it. 

236 Michalsky, Tanja: Die Reprasentation, s. 192, 200. 

237 Klaniczay, Gábor: Ho ly Rulers, s. 229. 

238 Michalsky, Tanja: Memoria und Reprasentation. Die Grabmaler des Konighaus 

Anjou in Italien (Veroffentlichungen des Max-Planc-Instituts fíir Geschichte Bd. 157), 

Gottingen 2000. s. 117. 
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VZNIK 

Gábor Klaniczay tvrdí, že to bylo kulturní prostředí, které vedlo k 

obnovení konceptu beat a stirps .239 Tento model byl znám již v kultech 

Ludmily a Olgy, svatých babiček odpovědných za obrácení svatých 

Václava a Vladimíra a také v kultu otonských svatých, na příkladu svaté 

Matyldy matky Otty I. a na ně navazující Otto II. i Otto III.240 

Koncept beat a stirps je spojen s mariánským učením a šířením kultu 

Panny Marie, jejíž glorifikace a propagace začíná ve 12. století a je šířena 

především církevními řády, a to cisterciáky, premonstráty a ve 

13. a 14. století především žebravými kongregacemi.241 Panna Marie je 

povýšena na královnu země i nebes a jako tato královna je zobrazována. 

Mariánské učení ovlivnilo především obraz šlechtické ženy ve 

středověku. Panna Marie je chápána jako matka a dárkyně milosrdenství. 

Podle jejího příkladu se chovaly šlechtické dívky a svaté ve 

13. a 14. století.242 

Ve středoevropském prostoru se tento koncept objevil roku 1200 při 

kanonizaci Kunhuty Durynské a jejího manžela císaře 

239 Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 227. 

24° Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 227; Schmid, Kari: Gebliit, s. 48. 

241 Kult Panny Marie je propagován v Uhrách již od ll. století ve spojitosti s učením o 

svatém Štěpánovi a jeho synovi svatém Imrichovi. Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, 

s.l38. 

242 Scheffczyk, Ludwig: Mariologie 1m lateinischen Mittelalter, LexMA VI, 

Miinchen 2000, sp. 245-249. 
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Jindřicha II. Svatého (1002-1024),243 kteří byli korunováni v Bamberku. 

Z cisterciáckého kláštera Kitzingen u Bamberku se jejich věhlas šířil 

především do Uher a Polska.244 Nutno říci, že kult svaté Hedviky byl 

rozšířován členy rodu Andechs Meran, do kterého náležela 1 

sv. Hedvika. 245 

HEDVIKA 

Otec svaté Hedviky, Bertold VL, vévoda meranský, markrabě bádenský, 

kníže tyrolský byl stoupenec císaře Friedricha Barbarossy, při křížové 

výpravě vedl roku 1195 třetí skupinu vojslc Za manželku měl Agnes 

z Groj če z rodu Wettinů. Hedvika měla osm sourozenců, čtyři bratry a 

čtyři sestry. Starší bratři Otto a Heinrich si rozdělili otcovské dědictví. 

Mladší bratři Ekbert a Bertold byli duchovními. Ekbert se stal 

bamberským biskupem a Bertold patriarchou akvilejským. Nejstarší 

sestra Agnes se provdala za francouzského krále Filipa II. Augusta (1180-

1223), Gertruda si vzala uherského krále Ondřeje II. (1205-1235), další 

Hedvičina mladší sestra, jejíž jméno není známo, se provdala za 

velkožupana srbského Štefana Nemanju (1116-1196) a nejmladší ze 

sester Mechtilda byla abatyší kláštera v Kitzingen?46 Právě zde byly 

243 Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 227. 

244 Gottschalk, Joseph: St. Hedwig, s. 54-55. 

245 Příkladem propagace sv. Kunhuty Durynské je rytířský román Heinrich und 

Kunigunde, který napsal na zakázku bamberského biskupa a bratra sv. Hedviky 

Ekberta roku 1220 Ebernhard von Erfurt. Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 211. 

246 Gottschalk, Joseph: St. Hedwig, s. 32-34. 
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vychovány Hedvika a její sestry a z tohoto cisterciáckého řeholního domu 

přišly první jeptišky do slezské Třebnice v čele s Hedvičinou 

vychovatelkou Petrussou, která se stala první abatyší. Ke konceptu beata 

stirps je nyní nutné ocitovat jednu pasáž z Legendy Maior vztahující se 

k Hedvičině sestře Gertrudě: ,,Druhá sestra si vzala za manžela Ondřeje, 

krále uherského a jim se narodila chvályhodná a v nebi slavná, svatá 

Alžběta, landkraběnka v Duryňsku a Marburku. " 247 Nebot' právě 

v Uhrách se nejvýrazněji prosadil koncept beata stirps.248 

Roku 1235 vedl kanonizační ceremoniál Alžběty Durynské v Marburku 

císař Friedrich II. (1212-1250) za asistence papežem pověřených 

arcibiskupů trevírského a mohučského?49 Odkaz na svatou Alžbětu 

využívali členové dynastie Ludolfingů. Jako první se k ní hlásil její syn, 

který se ve své listině nechal titulovat jako ,jilius sanctae Elizabeth ((. 250 

Po jeho smrti a vymření dynastie po meči 1247 koncept svatého rodu 

převzala Alžbětina dcera Žofie. V legendě její pečeti se nechala 

pojmenovat jako ,jilia sanctae Elizabeth ((. Žofie si nárokovala také 

dědictví Ludolfingů pro svého syna Jindřicha, který nakonec získal pouze 

část majetků po matčiných předcích a založil tak hessenskou dynastii. 

247 MPH IV, s. 513. "altera Andree regi Ungarie in coniugio extitit copulata, de qua 

nata est illa laudabilis et nuncgloriosa in celis, beata Elyzabeth, landgravia 

Thuringie, cuius Mareburch. (( 

248 Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 228. 

249 Vliv svaté Kunhuty je doložen iluminací této světice v osobním žaltáři svaté 

Alžběty. l(laniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 211. 

250 Tamtéž, s. 212. 
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Žofie a Jindřich si zhotovili pečet', ve které je znázorněno, kterak klečí u 

nohou svaté Alžběty. Titulace "potomkové svaté Alžběty" používal tento 

rod až do roku 1377 a do konce 15. století byla Alžběta nazývána 

"Hauptfrau des Hauses Essen. " 251 I uherská část rodiny dokázala využít 

kapitálu nově kanonizované členky rodu Arpádovců, především 

františkánský řád ji dedikoval své kostely a kláštery, např. v Gyoru, 

Ostřihomi, Tmavě. Město Košice si svatou Alžbětu ustanovilo jako svou 

patronku města. 252 

Rodina Andechs Meran poté propagovala společný kult svaté Hedviky a 

svaté Alžběty. Jak Joseph Gottschalk trefně parafrázuje, žádný jiný rod 

neměl tolik svatých jako rodina Andechs Meran.253 

Právě 13. století je století konceptu beat a stirps ve středoevropském 

prostoru a příklad svaté Hedviky je jen logickým pokračováním tohoto 

pojetí.254 

Kanonizace svaté Alžběty Uherské je vedle svatořečení Kunhuty 

Durynské druhým duchovním vzorem pro svatořečení Hedviky, tedy pro 

použití konceptu beata stirps.255 

251 Tamtéž, s. 217. 

252 Tamtéž, s. 219. 

253 V časovém rozmezí od poloviny ll. až do počátku 16. století vzešlo z tohoto rodu 

21 svatých a blahoslavených, z toho do konce 13. století jich bylo kanonizováno 

třináct. Je nutno ještě poznamenat, že v letech 1146-1297 zastávalo úřad arcibiskupa, 

patriarchy, biskupa, opata či abatyše na 50 členů dynastie. Gottschalk, Joseph: 

St. Hedwig, s. 50-59. 

254 Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 232. 
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Logickou návaznost naznačují také prameny. V genealogickém zrcadle je 

jmenována Hedvičina sestra Gertruda, jejíž dcerou byla svatá Alžběta. 

O sv. Hedvice se dochovalo nemálo pramenů. Jsou to především 

Legendy (Legenda Maior, Legenda Minor) a Genealogia S. Hedwigis, 256 

případně Vita Annae ducissae, 257 která informuje o vztahu mezi Annou 

Českou, manželkou Jindřicha II. Pobožného a Hedvikou a Chronicon 

Polono-Silesiacum (dále Chronicon), který jako jediný pramen podává 

svědectví o cestě Hedviky ke Komádovi Mazovskému, který věznil 

Jindřicha I. Bradatého a jehož osvobození poté svatá dosáhla. 

V Chronicon se neobjevila žádná zmínka o svatořečení nebo o 

kanonizačním procesu. 258 V neposlední řadě jsou to kanonizační listina 

papeže Klementa IV. Exulat 259 z 26. března 1267 a také papežovo 

kanonizační kázání. Důležitá svědectví se dochovala také ve třech 

255 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s. 505; MPH IV. s. 582. "[ .. ] sancte Elyzabeth 

cuius sancta Hedwigis matertera fuerat et ideo i psa beat a [ . .} '' 

256 Legenda Maior a legenda Minor vznikly na základě protokolů a svědectví 

z kanonizačního procesu a legendy napsané lubiažským cisterciákem Engelbertem. 

Jsou psány neznámým františkánským mnichem. Hedvičina Vita byla členěna podle 

Legendy Maior svatého Františka z Assisi od Bonaventury. Semkowicz, 

Alexander (Ed.): Vita sanctae Hedwigis, MPH IV., s. 501-654. 

257 MPH IV. s. 656-661. 

258 Veškeré prameny o sv. Hedvice popsal Gottschalk, Joseph: St. Hedwig, s. 9-25 

259 SUb IV. č. 15, s. 22-23. 
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kázáních kardinála Oda ze Chateauroux. 260 Právě kardinál Odo ze 

Chateauroux byl papežem pověřen, aby prošetřil, zda má dojít ke 

kanonizačnímu procesu u kněžny Hedviky. Tento legát svatého stolce 

započal roku 1262 pohovory se svědky ve Slezsku a vedl kanonizační 

akta, která se však nedochovala. Je možné si udělat představu, jak vlastně 

Hedvičina akta vypadala, srovnáme-li informace z kázání Oda ze 

Chateauroux a legend. 261 

Legenda Maior o svaté Hedvice je členěna do dvanácti kapitol: mládí, 

manželství a manželský život;262 pokora;263 trpělivost;264 přísnost a 

pokání/65 duchovní život a láska k Bohu;266 skutky milosrdenství;267 

zázraky v jejím životě;268 dar předpovědi;269 smrt a zázraky při umírání; 

260 Krafft, Otfried: Drei Predigten des Kardinals Odo von Chateauroux uber Hedwig 

von Schlesien. W andlungen und Kontinuitaten im Heiligenideal des 13. J ahrhunderts, 

In: ZFO, 55, 2006, Heft 4, s. 477-509. Dále Krafft, Otfried: Drei Predigten. 

261 Tamtéž, s. 500. 

262 MPH IV, s. 510-518. casitas. 

263 MPH IV, s. 518-523./tumilitas. 

264 MPH IV, s. 523-526. patientia. 

265 MPH IV, s. 526-535. austeritas vitae et gravis poenitentia. 

266 MPH IV, s. 535-543. oratio et devotio. 

267 MPH IV, s. 543-552. opera misericordie. 

268 MPH IV, s. 552-557. miracula in vita sua. 

269 MPH IV, s. 557-578. spiritus propltecie. 
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zázraky po její smrti, dělené do 21 odstavců; o kanonizaci a dalších 

, , h t 1 t h b'h . , , , ky 270 zazrac1c , rans ace a u o o pro 1 aJICl zazra . 

Topiku a ctnosti, jimiž je Hedvika charakterizována, nejlépe vystihuje 

členění legendy Maior v nichž se objevují další obecné topoi, které 

popisují svaté osoby. Hedvika vykupovala zajatce,271 modlila se na 

kolenou,272chodila na boso a zanechávala za sebou krvavé stopy,273 nosila 

obnošené šatstvo, nebo chodila oblékaná jako její služebné.274 Odo ze 

Chateauroux zmiňuje další zbožná počínání: stigmata, která měla již od 

dětstve75 nebo omývala lidem nohy.276 V legendě se odkazuje také na to, 

že "nechala vybudovat ženský klášter v Třebnic i, který náležel 

cisterciáckému řádu. Odhad této stavby, jak je bezpečně zjištěno od 

správců díla, se vyšplhal až ke třiceti tisícům kop zlatých. Založen jest 

dříve řečený klášter a chrám ke chvále všemohoucího Boha, slavné Panně 

270 MPH IV, s. 578-633. de transitu beate Hedwigis et de miraculis, que contingeret 

tempore mortis eius. 

271 48 MPHIV, s. 5 . 

272 1 MPH IV, s. 52 , 535. 

273 MPH IV, s. 526. 

274 MPH IV, s. 518, 520. 

275 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s. 482. "]psa enim crucis mortificationem iugiter 

ab adolescentia sua in corpore portavit et dicere poterat cum apostolo: Stigmata 

domini nostri lhesu Christi in corpore meo parto" ; MPH IV, s. 532. Signacula 

sanctitatis. 

276 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s. 495. 
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Marii a také svatého apoštola Bartoloměje, léta Páně 1203. (( 277 Což je, 

jak podotýká Krafft, motiv velice archaický a ve 13. století již málo 

používaný. 278 

V pramenech je zdůrazněn velký vliv svaté Hedviky na rodinu. Je zde 

použit koncept mulier fortis, tj. silné ženy, který měl především upevnit 

vztah rodinných příslušníků k Hedvice?79 Byla vzorem cudné manželky, 

která splnila své povinnosti vůči rodině. Po smrti manžela Jindřicha I. 

Bradatého byla vzorem vdovského života, který její životopisci upravili 

z pěti let (1238-1243) na sedm.28° Koncept vdovství jako ctnosti a 

vdovského života byl propracován a propagován právě papežem 

Klementem IV., který ve svém kanonizačním kázání vyzdvihl především 

tuto část Hedvičina života.281 Avšak role Hedviky jako svaté ženy byla 

postavena nejvíce na obrazu světice, která se stala vzorem svým 

277 MPH IV, s. 544. "[ . .} construi je cit Trebnicense monasterium sanctimonialum 

ordinis Cysterciensis. Cuius edificacionis expense, secundum quod a procuratoribus 

operis est compertum, ascenderunt usque ad marcas triginta circiter mi li a. [ .. } 

Fundatum est autem predictum templum et claustrum ad honorem omnipotentis dei 

gloriose virginis Marie atque beati Bartholomei apostoli anno domini milesimo 

ducentesimo tercio. " 

278 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s. 501. 

279 Tamtéž, s. 481. 

280 Gottschalk, Joseph: St. Hedwig, s. 118. 

281 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s. 496-497. 
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celkovým životním stylem, a to nejen pro své okolí. Kázání a legendy 

propagují koncept svatého rodu slezských piastovců.Z82 

RODINA SV. HEDVII{Y 

Výrazným momentem je obraz manžela Jindřicha I. Bradatého, který je 

v pramenech popisován jako cudný a rozumný vládce. 

Charakteristický je citát z druhé kapitoly Legendy Maior: "Když on 

šťastně vládl velkovévodství polskému, a to nejenom jako manžel své 

svaté ženy a příznivec její svatosti, ale také on sám byl vzorem ctnosti, 

kráčel cudností a pokorou po těch samých stezkách, které byly Kristem 

rozšiřovány, jak to bylo možné. Tak inspirován Pánem a nadchnutý 

svatým pokračováním v jeho díle, které učinil jakoby mnich, nikoliv však 

profesně, ale v duchu se zbožným úmyslem srdce a pokorností ducha, 

které řídili jeho skutky. Nenosil kulatou tonzuru, ale krátkou bradu. Kvůli 

tomu jak v dnešních dnech tak dokud bude pamětí vypravováno, budiž 

, 'T'd"''hB d 'U
283 Qbdb, • bl v•t Ch • 284 nazyvan J zn rzc ra atý. o ny popis y pouz1 v ronzcon. 

282 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s. 506-507. 

283 MPH IV, s. 519. "Qui eo felicius tunc principatum Poloniae gubernabat, quo tam 

sanctae Jemine coniugis sue non sol um sanctitatis amator sed eciam virtutum imitator 

efectus, per castitatis et humilitatis ipsius semitas, quas a Cristo ipsa didicerat, 

quantum sibi fuit possibile, incededat. Nam domino inspirante et per eius sancte 

continuas exhortationes iam quasi monachus factus erat, non quidem professione vel 

habitu, sed relogiosa devotione cordis et humili spiritu, qui in ipsius operibus 

relucebat. Tonsuram enim rotundam et barbam ferebat non quidem longam, sed 

moderata pilorum precisione decenter aptatam. Propter quod eciam usque in 

hodiernum diem, dum eius in aliqua narracione fit memoria, appellatur dux Henricus 

cum barba. H 

85 



Jiří Petrášek: Jindřichovská kniha 

Se svým manželem "měli tři syny: Boleslava, Konráda a Jindřicha a také 

tři dcery, Anežku, Žofii a Gertrudu?85 Všechny děti, až na Gertrudu a 

Jindřicha zemřeli v dětském věku. Své děti vedla Hedvika k cudnému 

životu a Boží bázni. 286 

Byla vzorem pro svou dceru Gertrudu, "která ovlivněná matkou, zcela a 

pevně se rozhodla pro cudný život v celibátu." 287 Tento fakt je poté u 

kázání kardinála Oda ze Chateauroux zdůrazněn. 288 Gertruda vstoupila do 

cisterciáckého řádu a žila se svou matkou v Třebnici. Po smrti první 

abatyše Petrussy se stala představenou kláštera. 289 Legendista i O do ze 

Chateauroux parafrázovali vliv svaté Hedviky na její děti citátem 

z Matoušova evangelia: "Ze svatého kořene vyrůstají svaté výhonky, 

dobrý strom rodí dobré plody. { .. ]Dokonce dcera, paní Gertruda 

284 MPH III, s. 646-64 7. 

285 MPH IV, s. 514-515. "Trium namque filiorum, Bolezlai scilicet Conradi et Henrici 

ac trium filiarum Agnetis, Sophie et Getrudis. (( 

286 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s. 491. "Hec enimfilios docuit timere Deum (( 

287 MPH IV, s. 515. " [Gertruda] mater effecta ad plenarie statim se castitatis contulit 

celibatum. (( 

288 Krafft, Otfried: Drei Predigten. "filiam suam in cisterciensi ordine po s suit (( 

289 MPH III, s. 647. Gertruda byla popsána v Chronicon v konceptu beata stirps jako 

dcera svaté Hedviky a abatyše kláštera. 
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následovala kroky zbožných rodičů, nikoliv však v manželství, ale spíše . 

sloužila Pánu v panenské čistotě uvnitř cisterciáckého řádu." 290 

Hedvika se stala svým duchovním životem vzorem pro svou snachu 

Annu,291 dceru Přemysla Otakara I. a sestru svaté Anežky České. Odo 

Chateauroux jmenuje Annu ve svých kázáních již jakoby svatou, která 

svůj životní styl a chování připodobnila životu svaté Hedviky.292 Anna 

propagovala františkánský způsob života absolutní chudoby a 

podporovala žebravé řády ve Slezsku?93 Roku 1262 dohodla založení 

kláštera klarisek ve Vratislavi, na který dostala papežské povolení od 

Urbana IV. roku 1263,294 kdy přišly také první jeptišky z Prahy. 

V Legendě Maior je popisována na mnoha místech, když přišla na 

návštěvu za Hedvikou do Třebnice. Někdy se dostavila v doprovodu 

290 MPH IV, s. 515. "De tam sancta ergo radíce et sancti sunt rami progressi, de bona 

quoque ar bore bonus factus est fructus. [ . .] Fil i a vero domina Getrudis, pi o rum 

parentum imitata vestigia, non quidem in coniugali, sed pocius in virginali puritate 

intra ordinem Cysterciensium domino serviebat." Odo ji ve svých kázání popisuje tak, 

že Hedvika ((unam filiam, quem possuit in monasterio ordinis cisterciensis quod ipsa 

[ Adwigis] construxerat. (( 

291 MPH IV, s. 515. "Hune quoque modum in matrimonio contendi, sancitum a sancta 

matre ecclesia, quoscumque poterat, instruebat. Precipue dominam Annam, nurum 

suam hanc legem docuit observare ex speciali affectu et se ipsam, dum de hoc eam 

instrueret, et posuit in exemplum. (( 

292 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s. 493. 

293 Tamtéž, s. 494. 

294 SUb III, č. 414, s. 273-274. 
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františkánského mnicha Herborda295 a legenda oba líčí jako svědky 

, k o v d vd' H d 'k 296 zazra u a pre pove 1 e Vl y. 

Podle konceptu beata stirps Je nejdůležitějším článkem syn 

Jindřicha I. Bradatého a Hedviky, dědic a manžel Anny České 

Jindřich II. Pobožný. Zatímco pro Gertrudu byla Hedvika duchovním 

vzorem, a dcera tak mohla odejít do kláštera a pokračovat ve šlépějích 

své matky, Jindřich II. se musel ujmout, jakožto jediný syn, správy a 

vlády nad slezským knížectvím. Již ve zmíněné parafrázi na Matoušovo 

evangelium, kdy dobrý strom nese dobré plody, pokračuje legenda takto: 

"Tak její syn, kníže Jindřich, nástupce otce ve spravování zen1ě, byl muž 

Bohu oddaný a ukázal se jako vykonavatel dobrých skutků. Jako věrný a 

odhodlaný Kristův rytíř se postavil za Boží lid v boji proti Tatarům a 

zemřel 14. května 1241. " 297 Jindřichova smrt v boji proti pohanům byla 

velice silným argumentem, který byl použit v procesu svatořečení 

Hedviky Slezské. Jak v kanonizační listině, tak v kázání Klementa IV. je 

295 MPH IV, s. 531, 540. 

296 MPH IV, s. 515,516,522, 531, 533, 535, 537, svědkyně předpovědi: 570,572. 

297 MPH, s. 515. "Nam .filius eorum, dux Henricus, patri succedens in domino, vir 

utique deo devotus et bonorum patrator operum extitit. Qui, ut .fidelis ac strennuus 

miles Christi, Tartaris pro populo dei constanter se opposuit, fusoque sanguine suo 

mortem suscepit anno domini millesimo decentessimo quadragensimo primo, quinto 

ydus Aprilis." 

88 



Jiří Petrášek: Jindřichovská kniha 

Jindřich II. vylíčen jako "člověk vybraný Bohem, jemu z nejmilejších, 

druhý Makabejský. " 298 Odo ze Cha.teauroux vyzdvihuje 

Jindřicha II. Pobožného, když o něm prohlásil, že ,,podstoupil umučení, 

neboť jako dobrý pastýř a pán se postavil na obranu svých [věrných -

poddaných] v boji proti Tatarům." 299 Vztah mezi Hedvikou a Jindřichem 

je vysvětlen v pasáži, kde Hedvika předpovídá příchod Tatarů do Slezska 

a také Jindřichovu smrt. V této části se praví: "Tři roky předtím, než byl 

zabit kníže Jindřich, syn svaté Hedviky, sama matka jakési sestře 

cisterciáckého řádu v Třebnici, jménem Adelheid řekla: "budiž v paměti 

můj syn, která by neměla vymizet z tohoto světa s jeho chvályhodnou 

smrtí. Tu pak ohromená a zděšená sestra odpověděla, řka: vzácný je vám, 

proto se bojíte, ne náhodou se mu tak stane, zavrhněte tento strach. Ta 

naproti ji odpověděla: nebojím se, ale zcela jistě vím, kterak zhyne. Jak 

bude zabit, to nepovím, zde je podána ta příčina, ne náhodou přijdou 

Tataři, lidé nadmíru strašliví a zbabělí se budou předčasně zachraňovat 

útěkem. Tedy již o tři roky dříve byl předpověděn vpád Tatarů do, kteří 

vstoupí do Slezska [ .. ]" 300 Jindřich je zde jmenován jako unicus -

298 Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 228. "vir deo devotissimus et electus tamquam 

alter Machabeus. "Dále je také jmenována jeho hrdinská smrt v boji proti pohanům. 

299 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s. 491. " martirium subiit ut domus pastor et 

dominu posuit suam pro defensione suorum contra tartaros. (( 

300 MPH IV, s. 559-570. "Triennio antequam occideretur dux Henricus, filius beate 

Hedwigis, ipsa mater cuidam sorroris Cisterciensis ordinis in Trebnitz, Adelheydi 

no mine dixit: "sis memor filii mei, qua ex hoc mundo more in lecto decumbencim non 

transibit ". Cui dum sorror stupens ac territa responderet, inquiens: "absit domina, 

unicus vobi est, ideo timetis, ne forte sic ei eveniat, abicite hunc timorem ((; e 
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vzácný, jedinečný, neobyčejný. Například Jindřichova sestra Gertruda je 

v pramenech líčena jako zbožná osoba, nikdy však jako citově vzácná své 

matce, což jen dokazuje hierarchický rozdíl chápání obou dětí 

v Hedvičině legendě a vyvýšení role Jindřicha II. Pobožného, dané jeho 

mučednickou smrtí. 

Dalším pramenem, který vznikl na zakázku členů rodiny Je 

"Genealogické zrcadlo svaté Hedviky, kdysi kněžny slezské" 301 Je zde 

přesně zaznamenáno, kdo patřil do svatého rodu, a tito členové jsou také 

titulováni. Je zde popis rodiny Hedviky. Následuje odkaz na 

Jindřicha II. Pobožného: "Jindřich, již řečený syn svaté Hedviky, jenž si 

vzal za manželku Annu, dceru krále českého Přemysla a Konstancie, 

dcery krále uherského. Paní Anna porodila čtyři syny: Boleslava, 

Jindřicha, Konráda a Vladislava a pět dcer Hedviku, Anežku, J(onstancii, 

Alžbětu, Gertrudu. Kníže Jindřich II, syn svaté Hedviky, byl zabit Tatary, 

14. května 1241, byl pohřben ve Vratislavi u menších bratří." 302 Dále 

contrario ipsa dicebat: "non timeo, sed certissimo scio, quod occisione occumbet '' A 

quibus autem es set occidendus, subticuit, hac putatur de causa, ne forte si Tartarorum 

preconizasset adventum, homines nimium territi aut pusillanimes effecti ad fuge 

convolassent presidium ante tempus. Annis autem tribus completis, ut predixerat, 

Tartarica rabies part es Slesie invadens [. . .] '' 

301 MPH, IV, s. 642-651. ,,Incipit tractatus genealoye sanctae Hedwigis quondam 

ducisse Slesie" 

302 MPH IV, s. 647. "Henricus autem predictus, sanctae Hedwigis filius, duxit uxorem 

dominam Annam, Primizli regis Bohemie et Constancie filie regis Ungarie filiam. Que 

domina Anna genuit quattor filios Bolezlaum, Henricum, Conradum, Wlodizlaum et 

quinque filias Hedwigim, Agnetem, Constantiam, Elyzabeth, Gertrudim. Dux vero 
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pokračuje stejný styl popisu synů Jindřicha II. se zcela zřetelným 

odkazem na svůj původ. "Jindřich III. syn knížete Jindřicha, syna svaté 

Hedviky. Konrád III, druhý syn Jindřicha, syna svaté Hedviky. Vladislav, 

jenž je nazýván Vladko, čtvrtý syn knížete Jindřicha, syna svaté Hedviky a 

arcibiskup salzburský. a 
303 Nutno také dodat, že dvě dcery knížete 

Jindřicha II. si vybraly, podle vzoru své babičky a matky, život v ústraní 

kláštera. Nejstarší z nich, pojmenovaná po své babičce Hedvika, se stala 

abatyší kláštera klarisek ve Vratislavi a druhá dcera, jež dostala jméno po 

sestře kněžny Anny Anežka, se stala abatyší třebnického kláštera. 304 

Při svatořečení slezské patronky byl použit koncept beat a stirps, 305 papež 

Klement IV., kardinál Odo ze Chateauroux, Chronicon a další zmiňované 

prameny toto pojetí zcela jasně propagují. Také Jindřichova žena Anna 

měla vlastního historiografa, podle něhož měla být uctívána jako svatá a 

Henricus secundus, sancte Hedwigis filius, occisus fuit a Tartaris anno domini 

MCCXLL quinto i dus aprilis, sepultus Wratislavie aput fratres minor es. (( 

303 MPH, IV, s. 649. "Henricus, tercius ducis Henrici filii sanctae Hedvigis filius. 

Conradus, tercius Henrici secundi fil i i sancte Hedwigis filius. Wlodizlaus, qui Wlodko 

dicebatur, quartus ducis Henrici filii sancte Hedwigis filius, archiepiscopus 

Salzburgensis. (( 

304 MPH IV, s. 649. "Prima filia ipsius Henrici ducis fuit Hedwigis, Wratislavie 

abbatissa in ordine sancte Cl are. Secunda filia ducis eiusdem Agnes fuit abbatissa in 

Trebnicensi monasterio, quod, ut supra dicitur, avus ipsius dux Henricus cum barba 

dictus fundavit et sollempniter comsummavit. (( 

305 Klaniczay, Gábor: Boly Rulers, s. 228; I(rafft, Otfried: Drei Predigten, s. 506-507. 
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žít podle vzoru svaté Hedviky. 306 Od 60. let se kulty svatých Hedviky a 

Alžběty propojují, především díky rodině Andechs Meran. Dalšími 

prameny byly na konci 13. století vytvořené genealogické zrcadlo svaté 

Hedviky a v polovině 14. století vznikly dva krumlovské rukopisy, 

podporující kult svaté Alžběty, přičemž druhý rukopis byl vyhotoven 

praprapravnukem svaté Hedviky Ludvíkem I. Lehnickým a na mnoha 

iluminacích zobrazuje její rozvětvené příbuzenstvo.307 Propojení obou 

kultů ve Slezsku ukazuje i to, že když si Karel IV. bral Annu Svídnickou, 

praprapravnučku sv. Hedviky, založil na její počest kapli svatých Alžběty 

a Hedviky v Praze. 

JINDŘICHOVSKÁ KNffiA 

Nyní bych chtěl ukázat, jak byl tento koncept použit opatem Petrem 

v líčené o fundaci jindřichovského kláštera. JK je totiž dalším pramenem, 

který lze užít pro vylíčení rodiny svaté Hedviky. Musíme si uvědomit, 

kdy byl tento pramen napsán a dále je nutné chápat JK jako součást 

cisterciáckého písemnictví, nikoliv jako izolovaný pramen. Doba vzniku 

JK, jakjsemjiž psal dříve, je určena na konec šedesátých let 13. století. Je 

to doba, kdy slezští cisterciáci v čele s Hedvičinými příbuznými, dcerou 

Gertrudou, snachou Annou Českou a vnukem Vladislavem, arcibiskupem 

Salcburským dosáhli kanonizace svaté Hedviky. Od 60. let 13. století do 

poloviny 14. století byl koncept beata stirps v rodině svaté Hedviky 

306 l(laniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 228. 

307 Tamtéž, s. 220. 
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značně podporován.308 Nositelem této ideologické koncepce byly řády 

cisterciáků a františkánů. 

FUNDACE KLÁŠTERA 

Opat Petr líčí, jak přišel do Slezska Mikuláš, který začal pracovat 

v kanceláři knížete Jindřicha I. Bradatého, a to, jak stávající knížecí notář 

Vavřinec odešel, aby se stal biskupem lubušským a jak "tomuto 

Mikulášovi bylo svěřeno jednomyslně, samotným vévodou radou starších, 

spravovat nejvyšší úřad notářský a ve skutečnosti, správu celé slezské 

země. a 
309 Když zastával nejvyšší notářský úřad, tak začal skupovat 

pozemky a vesnice ve Slezsku a činil tak "z vůle knížete. a 
310 

Jindřich I. Bradatý se domníval, že mu tyto majetku připadnou po 

Mikulášově smrti.311 Avšak jeho nejvyšší notář měl poněkud jiný úmysl a 

308 Krafft, Otfried: Drei Predigten, s.506-507; Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, s.228-

229. 

309 Grodecki, Roman: l(siťťga, s. 238. "Cum autem hec agerentur et Nycolaus domino 

suo fideli obsequio famularetur, accidit post paucorum annorum circulum, ut idem 

Laurentius ad regendam sancte Lubuzensis ecclesie episcopatus dignitatem nutu 

divino sumeretur et dieto Nicolao summe notarie offitium et, ut verum dicam, regimen 

totius terre Sleziensis unamini consilio maiorum natu ab ipso duce commiteretur. (( 

310 Grodecki, Roman: Ksiťťga, s. 239. "Cum hec agerentur et Nycolaus quadam rerum 

opulentia ditaretur, cepit diversis in locis sibi possessiones et hereditates de 

voluntate ducis comparare. (( 

311 Grodecki, Roman: Ksiťťga, s. 239. "His ita gestis arbitrabatur dux se ipsum et 

suos posteros post finem dierum huius Nicolai has universas hereditates 

possessuros. (( 
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"přemýšlel, jak by on mohl začít iniciovat nějaký řeholní dům a 

uskutečnit pro vlastní spásu a to na vlastní náklady k poctě Boha a 

svatého Jana." 312 Rozhodl se o svém záměru poradit se svými známými, 

proboštem vratislavské kapituly Petrem a mnichem lubiažského kláštera 

Jiljím. Probošt Petr navrhl Mikulášovi, že by mohl založit kapitulu, ve 

které by mohl do konce života dělat probošta 313
, a to na místě 

jindřichovského újezdu. Oproti tomu Jiljí, jakožto cisterciácký mnich, 

propagoval, aby zde Mikuláš založil cisterciácký klášter, a odůvodnil to 

řka: "protože je často zvykem v různých dobách, v mnoha zemích se 

obyvatelům stávají různá neštěstí a přes neshody knížat je země často 

pleněna, a proto se zdá, že nemůže být takové místo trvale osídleno 

kanovníky Boží služby, ale jestliže by chtěl Mikuláš naplnit slib své duše 

ať usadí na tomto místě výhonek cisterciáckého řádu, protože kde tento 

řád jednou zapustí kořeny, je nemožné je odtud příště odstranit činěním 
v, l ,"314 neprate stvz. 

312 Grodecki, Roman: l(si~ga, s. 240. "Cogitabat enim, qualiter posset aliquam 

domum religiosam iniciare et de suis propriis sumptibus ad honorem Dei et beati 

Iohannis pro sua valitudine perficere. " 

313 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 240. "His ita peractis virisque istis consedentibus et 

hec inter se multaque alia his similia conferentibus, prepositus Petrus dixit optimum 

fore, ut isto in loco Heinrichow, ad honorem sancti Iohannis ecclesie, aliquod 

prebende constituantur et dominus Nycolaus hic ipsius prepositure regimini 

preficiatur. '' 

314 Grodecki, Roman: l(si~ga, s. 241. "Ad quod magister Egidius respondens dixit, 

quia diversis temporum et personarum successionibus multis provinciis solent diverse 

quandoque tribulationes evenire et per dissensiones principum sepe terra in desertum 
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Je patrné, že opat Petr zkonstruoval tuto poradu, ve které byly navrženy 

Mikulášovi dvě koncepce, mnišská a světsko duchovní, čímž ukázal, že 

Mikuláš je zbožný muž, který nedbá na své materiální blaho, které by mu 

plynulo z vedení kapituly. Dále vkládá Mikulášovi do úst toto 

zdůvodnění: "Pravdou je, že řád cisterciáků, kterému se říká řád šedých 

mnichů se zdá být zrcadlem a květinou všech řádových bratří, bylo a je 

záměrem mého srdce, pokud je to záměr Boží a zda-li se to shoduje 

s úmysly mého knížete, zasadit květ tohoto řádu na tomto místě." 315 Poté 

co se takto rozhodl, požádal Petra a Jiljího, aby nikomu o jeho úmyslu 

nepověděli a on tam mohl v klidu připravit a rozmyslet svůj plán. Poté 

uspořádal ve vsi Jindřichově hostinu, na kterou pozval knížete 

Jindřicha I. Bradatého se svou družinou a také biskupy vratislavského 

Vavřince, poznaňského Pavla a svého dobrodince biskupa lubušského 

Vavřince, zjehož pomocí získal nejvyšší notářský úřad.316 Při tomto 

redigi, unde videtur tali in loco non posse per canonicos divinum stabiliri officium, 

sed si dominus Nycolaus sui animi votum volverit adinplere, inseret huic loco vitem 

ordinis Cysterciensis, quia ubi hoc ordo semel radicem infixerit, non facili 

adversitatis inpulsu inde amplius eliminatur. " 

315 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 241. "His dictis a magistro Egidio, Nicolaus 

respondit: " Verum, quia ordo Cysterciensis, qui et vulgo Griseorum dicitur, videtur 

es se speculum et fl os omnium religiosorum, cordis mei intentio fuit et est , si De o 

placuerit et domini mei ducis consensus ad hoc inclinatus fuerit, ipsius ordinis 

jlorem isto inserere loco. " 

316 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 241. "Post hoc transactis non multorum temporum 

curriculis Je cit Nycolaus domino suo duci et universis huius terre maioribus natu in 

ipsa villa Heinrichow sollempne convivum, ad quod convivium vocavit dominum 

Laurentium Wratizlaviensis ecclesie, tunc temporis episcopum, dominum Paulum illis 
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rokování, kdy kníže se svou družinou vesele popíjel, požádal tyto tři 

zmíněné biskupy o pomoc, když jim vylíčil svůj záměr. Opat Petr 

pokračuje v líčení: "když se tak stalo přistoupili řečení biskupové 

k hostině a vesele jedli a pili s panem knížetem Jindřichem starším a jeho 

synem, mladším knížetem, taktéž Jindřichem. " 317 Tu v popisu opata Petra 

se objevují neJen Jindřich I. Bradatý, ale také jeho syn 

Jindřich II. Pobožný. 

Biskupové vyslovili žádost notáře Mikuláše knížeti 

Jindřichovi I. v ústraní. To je důležitý detail, neboť pokud by tuto prosbu 

přednesli otevřeně, měla by v sobě skrytou formu požadavku, který by se 

musel splnit.318 Poté co si kníže vzal hodinu na rozmyšlenou, řekl 

biskupům, že souhlasí pod podmínkou, aby byla připsána zásluha o 

založení tohoto kláštera nikoliv Mikulášovi, ale jemu a jeho 

následovníkům.319 Teprve po tomto výroku, byli svoláni všichni přítomní, 

aby s1 vyslechli prohlášení o založení cisterciáckého kláštera 

diebus Poznaniensis diocesis episcopum, dominum etiam Laurentium illo in tempore 

Lubucensem episcopum , per quem idem Nycolaus primo tanti honoris fuerat culmen 

adeptus. '' 

317 Grodecki, Roman: Ksi{ťga, s. 242. "His ita gestis accesserunt dicti episcopi una 

cum domino duce antiquo Henrico ac filio suo, iuniori duce etiam Heinrico, ad 

convivium edentes et bibentes in letitia. '' 

318 Althoff, Gerd: Zeichen und Symbole, FMSt, 2004, s.lO 

319 Grodecki, Roman: Ksi{ťga, s. 243. "[ .. jsi in isto loco Heinrichow claustrum 

constructum fuerit, eiusdem claustri fundationis auctoritas non Nycolao, sed mihi 

maisque posteris describatur '' 
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v Jindřichově. Když se všichni dostavili tak kníže řekl: "Ať je tedy známo 

tobě můj synu a vám všem, kdož jste nyní v naší přítomnosti, co pan 

Mikuláš, náš notář, · navrhl v tomto místě Jindřichově založit klášter 

šedých mnichů. Ale protože všechno co tento Mikuláš má, drží z našich 

donací a milostí, prosil [Mikuláš} o souhlas sebe i Boha, aby v této 

záležitosti došlo ke shodě s naší vůlí. A proto, ačkoliv to o velký výnos 

našeho panství částečně umenší, přece se kloním k prosbám ctihodných 

pánů biskupů ke slávě všemohoucího Boha a sv. Jana, aby byl ~de 

v Jindřichově zbudován klášter i z vlastní vůle souhlasíme. Tím způsobem 

ovšem, aby moc nad založením tohoto kláštera byla připsána mě, mému 

synu a naším následovníkům. Protože když pan Mikuláš do naší země 

přišel ne měl žádný majetek. A proto ať vidí současní i budoucí, aby 

cokoliv v tomto Jindřichově bylo vykonáno ať spočívá v našem majetku a 

dědictví. (( 320 Poté co toto prohlášení všichni uslyšeli, velebili biskupové 

320 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 244. "Notum sit igitur, tibi, fil i mi, vobisque omnibus, 

qui nunc in nostra presentia consistentes adestis, quod dominus Nycolaus notarius 

noster proponit isto in loco Heinrichow claustrum Griseorum construere, sed quia 

idem Nycolaus omnia, que habet, nostra donatione et gratia possidet, petit De o et sibi 

nostre voluntatis consensum in hoc facto adesse. Unde, licet hic nostri utilitas dominii 

magna in parte temporaliter minuatur, venerandorum tamen patrum episcoporum 

precibus inclinati, ad Dei Omnipotentis sanctique Iohannis honorem , ut hic in 

Heinrichow claustrum construatur, voluntate spontanea consentimus, ea tamen 

racione, ut huius claustri fundationis auctoritas mihi et filio meo nostrisque 

successoribus describatur, quia cum dominus Nycolaus nostram provinciam primo 

intravit, nihil in ea proprietatis habuit; unde sciant presentes et posteri, ut quicquid 

hic in Heinrichow actum vel factum fuerit, in nostra proprietate et hereditate 

consistere. ({ 
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moudrost, šlechetnost a bohabojnost knížete. Nato Jindřich I. Bradatý 

doplnil své prohlášení řka "můj otec blahé paměti kníže 

Boleslav [Vysoký] založil klášter lubiažského kostela pro vyplacení svých 

hříchů, a po jeho smrti jsem já založil klášter třebnických jeptišek ke slávě 

Boha a svatého Bartoloměje. A proto jak se zdá Bohu a vám všem, jestliže 

se bude líbit, aby můj syn Jindřich převzal péči o založení tohoto kláštera 

Jindřichova, neboť tak jako bude přiznána vzpomínka mému otci u 

řeholníků v Lubiaži, mně v Třebnici tak chceme, aby klášter Jindřichov 

byla fundace a památka mého syna a jeho následovníků. J(dyž toto a 

mnohé další tomu podobné pan kníže řekl ke chvále Boží a svaté církve, 

pan Mikuláš přistoupil uctivě, klekl ke kolenům pana Jindřicha mladšího 

a obdržel od něho pravomoc založit klášter v tomto místě. " 321 

V historiografii nepanuje zcela jednotné mínění o tom, kdo je vlastně 

fundátorem kláštera. Již Stenzel322 a po něm Grodecki se jednoznačně 

321 Grodecki, Roman: Ksi<ťga, s.244-245. "Postquam hec et multa alia his similia ad 

laudem Dei ibidem sunt acta, dominus dux senior dixit: "Pater meus, felicis 

recordationis dux Bolezlaus, cenobium Lubensis ecclesie pro suorum remedio 

peccaminum fundavit. Sed post eius obitum ego Trebnicenses sanctemonialum 

claustrum ad honorem Dei et Beathi Bartholomei fundavi. Unde videtur, si Deo et 

vobis omnibus placuerit, ut filius meus Heinricus accipiat huius claustri Heinrichow 

fundationis curam, quia sicut postmodum assignabitur patri meo memoriale 

Lubensium, michi Trebnizcensium, ita vol o, ut hoc claustrum Heinrichow sit fundatio 

et memoriale filii mei Heinrici suorumque successuorum. Cum hec et multa alia his 

similia dominus dux senior ad laudem Dei et honorem sanctae Ecclesie dixisset, 

iterum dominus Nycolaus reverenter ad genua domini duci iunioris accessit et eccepit 

ibidem ab eo potestatem et auctoritatem hoc in loco fundandi claustrum. " 

322 Stenzel, Gustav Adolf: Liber, s. XVII. 
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přiklonili k názoru, že fundátoři kláštera jsou Jindřich I. Bradatý a 

Jindřich II. Pobožný.323 Dél_browski poukázal, že se celý akt nemůže 

chápat pouze z právního hlediska, ale je zde nutno rozlišit několik 

zainteresovaných stran a rovin. Především Mikuláše označil za iniciátora 

celé akce. 324 Jindřichovští zakladatelé byli, podle něj, zejména lidé 

z okruhu vratislavské kapituly a uvedení biskupové. Celá akce byla aktem 

emancipace církve vedené biskupy a podporované církevními řády.325 

Duchovní osazení v Jindřichově mělo rozšířit ideologický vliv církve na 

společnost, která přebírala větší společenskou moc v době rozpadu 

knížectví. 326 Od Dctbrowského studie je Mikuláš názýván iniciátorem a 

Jindřichové jsou označováni jako fundátoři kláštera. 327 

Zcela jinak na tuto problematiku nahlížel Heim4ich Grtiger, který si jako 

hlavní pramen stanovil nekrologium, které potom srovnal s JK. 

Nelaologium uvádí zcela jasně za fundátora Mikuláše, neboť u data jeho 

323 Grodecki, Roman: Ksi<ťga, s. XXVI. 

324 Délbrowski, Henryk: Uformowanie, s. 126. 

325 Tamtéž, s. 132. 

326 Tamtéž, s. 133. 

327 Uruszczak, Waclaw: Wladza KsEl_zeca, wiece sEl_dowe i prawo wlasnosci na SlEl_sku 

w XIII wieku w swietle Ksi<ťgi Henrykówskiej, in: Czasopismo prawno - historyczne, 

Tom. LIV, 2002, Zeszyt 1, s. 83; Kozak, Stanisfaw- Tamas Tomczyk, Agata

Wójcik, Marek: Henryków, in: Monasticon Cisterciense Poloniae, Tom II, Andzrej 

Marek Wyrwa- Jerzy Strzelczyk (Red.), Poznaň 1999, s. 65; Klápště, Jan: Proměna 

českých zemí ve středověku, Praha 2005, s.210; Týž: Zpráva o středověké kolonizaci 

pod Sovími horami, DaS, č.3, s. 42. 
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úmrtí stojí psáno ,,zemřel Mikuláš, zakladatel tohoto místa" 328 Grilger 

razantně odmítl oba dva Jindřichy jako fundátory, neboť do 

jindřichovského nelaologia byli oba Piastovci vepsáni až na počátku 

16. století. Měl za to, že opat Petr je tam musel zmínit, protože měli 

jakožto knížata patronátní právo nad klášterem. A však nelaologium 

vzniklo na začátku 14. století, kdy byly slezské církevní instituce zcela 

nezávislé na knížeti a tudíž panovníci neměli již více patronátního práva. 

A tak autor nelaologia neměl proč by měl o ba Jindřichy zmiňovat. 329 Ke 

Grilgrovu tvrzení se přiklonili další badatelé. 330 

K otázce fundace se vyjádřil také Marek Cetwinski, který přijal 

Grilgerovo tvrzení, že fundátorem je notář Mikuláš i s odkazem na 

nelaologium kláštera. Jindřich I. Bradatý z titulu zakladatele kláštera 

předal pro spásu duše svého syna fundaci svému synovi, kterého 

Cetwinski považuje jen za quasi fundátora. 331 Poté argumentuje 

rozhovorem na Mikulášově smrtelném loži, kde si zmiňovaný notář 

stěžuje, že on, nikoliv kníže měl být zakladatelem kláštera.332 

328 Griiger, Heinrich: Der Nekrolog, s. 42. "Obiit Nicolaus fundator huius loci. '' 

329 Týž: Heinrichau, s. 8-12; Týž: Schlesisches Klosterbuch. Heinrichau

Zisterzienserabtei, in: JSFWUB, 23, 1982, s 28. 

330 Mularczyk, Jerzy: Jeszcze, s. 182; Pater, Józef: l(si~ga, s. 5-6. 

331 Cetwinski, Marek: Klasztor, s. 697; Týž: Bóg, szatan, s. 77-83. 

332 Cetwinski, Marek: Bóg, szatan, s. 82. 
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MIK.ULÁŠ 

Je nutné na tomto místě ještě dodat, jak opat Petr jednotlivé osoby svého 

příběhu popsal. Především je nutné začít osobou notáře Mikuláše, poté 

Jindřicha I. Bradatého a nakonec jeho syna Jindřicha II. Pobožného.Opat 

Petr popsal Mikuláše jako osobu, která se zalíbila Vavřincovi, knížecímu 

notáři především tvrdou disciplínou a zručnýma rukama. 333 Petr Mikuláše 

metaforicky připodobnil k biblickému Josefovi, když napsal: "jak 

všemohoucí Bůh dokonale uspořádal světJ který stejně tak jako Josef 

v Egyptě, prvního protoJ aby pomohl z bídy rodičům v potřebném časeJ 

druhého protoJ aby rozšířil cestu spásy a věčné radosti hmotnými 

prostředky ve prospěch mnohých věřících a sloužících Bohu v tomto 

klášteře. '' 334 Pokračuje v jeho popisu plném ctností: "potéJ co dospěl 

do mužského věkuJ byl muž skvělých mravůJ byl velmi milý jak 

k urozeným} tak k středním i nejnižším a stálostí své poctivosti byl uctíván 

l 'v ' 'v ' d kn 'v "'k 'h l'd " 335 [ ] A v 7_ z· t v zv astnz vaznostz o zzete a ves ere o z u. JJ • • • c~o zv ento muz 

333 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 238. "Sed quia idem Nicolaus manum velocem ad 

scribendum habuit et se ipsum sub magno discipline rigore continuit, prefatus 

Laurentius eum sibi familiarius assumens et in negociis ducis ipsum paulatim 

crebrius discerens, donec inciperet aput ducem eum secrete persepius colaudare. " 

334 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 238. "O Dei omnipotentis divine ordiantionis 

providentia, qui ut quondam Ioseph in Egypta sic hunc Nycolaum in hac provincia ad 

sui nominis decorem sublimiter exaltavit, sed illum ut in necessitas articulo parentum 

inopie subveniret, hunc autem ut multorum fidelium animabus in hoc claustro Deo 

servientium viam salutis et gaudia eterna materialiter augmentaret. '' 

335 Grodecki, Roman: Ksi~ga, s. 239. "[ .. }, postquam ad virilem pervenit etatem 

, eram vir morum honestate conspicuus, sue probitatis constantia tam nobilibus quam 
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nedával příklad života ve zbožné řeholi, přesto se nikdy nestalo, [ .. ] aby 

urazil něčí pohled a sluch. Zdálo se, že jeho vnitřní vzorem je cosi 

cenného zářící jasně na všechny čtyři strany." 336 Zářil jako diamant 

"navenek se zaobíral svatým záměrem. Dopředu moudře předvídal dobro 

a zlo. Dozadu napravoval svá minulá pochybení skutky milosrdenství. 

Napravo byl velice pokorný. Nalevo, ačkoliv byl tísněn protivenstvími, 

nikdy se neodchýlil od svého dobrého úmyslu." 337 

JINDŘICH I. BRADATÝ 

Kníže byl popsán jakožto panovník rozumný a rozvážný.338 Byl Petrem 

připodobněn jako panovník, který nejedná podle toho, zda něco chce, či 

nechce, ale snaží se konat tak, aby jeho skutky vedly k Boží chvále a ke 

mediocribus et infimis valde dilectus, unde ab ipso duce et universa populo miro 

venerabatur affectu. '' 

336 Grodecki,Roman: Ksi<ťga, s. 239. JJ Sed licet vir iste non in religiositate aliqua 

exemplum vivendi preberet, tamen quia in actu et in omnibus motibus eius raro vel 

nunquam fiebat, quod cuiusquam offenderet aspectum vel auditum, videbatur interius 

ad instar cuiusdam margarite per quatuor angulos lucidissime fulgentis adornari. '' 

337 Grodecki, Roman: Ksi<ťga, s. 239-240. JJ Unde quia actio exterior [ .. ] quadam 

intentione sancta sibi presens existebat. [ . .] ab anteriori parte fulgebat, quia mala et 

bona meditando sapienter providebat. [ . .]A posteriori operibus misericordie cottidie 

detergebat. A dextris in magne humilitatis sede se ipsum prudenter continuit. A 

sinistris, quia licet adversis quandoque oppressus a sua tamen intentione bona 

nunquam succibit. ll 

338 Grodecki, Roman: Ksi<ťga, s. 242. "Sed dux, sicut erat princeps prudentissimus et 

magne discretionis moder amine circumspectus [ . .]ll 
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chvále svatého Jana Křtitele.339 Biskupové i knížecí družina velebili 

Jindřicha I. Bradatého, poté co souhlasil s Mikulášovým návrhem 

řka: ,,pane, protože vidíme jak laskavě roste tvá zbožnost, vzdáváme díky 

tobě a všemohoucímu Bohu, [ .. } dnes jsi, jak víme a pevně věříme, 

přinesl bohumilou obět, když jsi daroval ctihodnému řádu toto místo, 

které bude sloužit v budoucnu pro tvou spásu a pro spásu tvých potomků 

a dalších věrných duší. '' 340 

JINDŘICH II. POBOŽNÝ 

Role mladšího knížete v pop1su opata Petra je velice pasivní. První 

zmínka o něm je v době, kdy biskupové vyslechli žádost notáře Mikuláše 

a přislíbili mu svou pomoc. Nato "jedli a pili s knížetem Jindřichem 

339 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 244. "Unde quia omnium nostre dicioni 

subsistentium vata vel iura in sua perpetua confirmatione nostrum velle, nostrum 

nolle considerare tenentur, absit, ut quicquid sive ad salutem animarum, sive ad 

venerande matris Ecclesie decorem pertinere iudicatur, nostrum velle umquam 

reprehendat, sed ad laudem Dei Omnipotentis et sancti Iohannis pia facta semper 

studeat confirmare. u 

340 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 245. "Domine, quia tue devocionis affectum circa 

sanctae matris Ecclesie exaltationem cernimus tam benivole ejjloere, Dea 

Omnipotenti et tibi, domino nostro, magnifice regraciamur, quod nos omnes tue 

magnificentie subiectos, ultra quam credi possit, leticifasti in eo, quia hodie, ut 

speramus et firmiter scimus, Dea gratum et acceptabile obtulisti sacrificium, 

largiendo tam venerando ordini locum, in quo perpetua pro tua ac tuorum 

successorum salute Dea volente alus eterna cottidie augmentari speratur. (( 
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starším a jeho synem taktéž Jindřichem. " 341 Podruhé je zmiňován po 

rozmluvě mezi biskupy a Jindřichem I. kdy "byl zavolán pan Jindřich, 

mladší kníže a všichni šlechtici, kteří se tam tehdy nacházeli." 342 Po již 

výše zmíněném prohlášení o založení jindřichovského kláštera je 

Jindřich II. Pobožný zmiňován potřetí: ,,Když se tak stalo poklekl uctivě 

Mikuláš před Jindřicha mladšího a obdržel od něho pravomoc založit 

klášter." 343 Mnohem důležitější jsou však další zmínky, především aby 

"bylo horlivě modleno za knížete Jindřicha zabitého pohany, jakožto 

pravého fundátora tohoto kláštera, nechť ho na věky věků bude důstojně 

bude vzpomínáno ve vzpomínkách každoročně a v jiných motlitbách a 

smutečních oslavách. Tento pan kníže padl v bitvě, zabitý pohany, když se 

bil za svůj lid léta Páně 1241, dne 9. května. (( 344 

341 Grodecki, Roman: K.sitťga, s. 242. "[ .. ] dicti episcopi una cum domino duce 

antiquo Henrico ac filio suo, iuniori duce etiam Heinrico, ad convivium edentes et 

bibentes in letitia. (( 

342 Grodecki, Roman: Ksi<ťga, s. 243. "His taliter peractis vocatus est dominus 

Heinricus, iunior dux, et universi nobiles ibidem tunc assistentes. (( 

343 Grodecki, Roman, Ksitťga, s. 245. " Cum hec et mul ta alia his similia do minus dux 

senior ad laudem Dei et honorem sanctae Ecclesie dixisset, iterum dominus Nycolaus 

reverenter ad genua domini duci iunioris accessit et eccepit ibidem ab eo potestatem 

et auctoritatem hoc in loco fundandi claustrum. (( 

344Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 247. "Pro domino autem duce Heinrico a paganis 

interfecto, tamquam pro vero fundatore huius claustri, in anniversariis ceterisque 

orationibus et exequis memoria perpetua sollemniter agatur. Qui videlicet dominus 

dux pro gente sua a paganis in bel! o occubuit anno Do mini MCCXLl V idus aprilis. (( 
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Také druhá předmluva Liber Primus, kterou cituji dříve, odkazuje na 

Jindřicha II. s tím, že byl zabit pohany, a na jeho památku ať je sloužena 

každý rok mše. 345 

Piotr Górecki píše, že celá první kapitola, tj. založení kláštera, je 

konstruktem opata Petra a je v porovnání se zbytkem díla jedinečná, 

nebot' nepopisuje geografické a majetkové poměry.346 Třetí jindřichovský 

opat v této úvodní části použil několik literárních prvků: biografický styl 

ve formě Vita) kde hagiografickými prvky ctností povyšuje osobu, o které 

tuto Vita píše, dále jsou napsána nejdůležitější sdělení v JK vždy ve formě 

přímé řeči, 347 zakladatele metaforicky srovnal s biblickou postavou a 

zdůraznil myšlenku fundace filozofickým termínem. 348 V této kapitole 

není důležité, jak sděluje Marek Cetwinski, kdo založil klášter, ale jak 

tuto fundaci vnímal autor JK.349 Dále je nutné zjistit, jakou roli hrály 

v této konstrukci jednotlivé postavy.350 Tato konstrukce je postavena v 

několika ideových rovinách, především právních a pamětních, které se 

vzájemně prolínají.351 

345 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 137-138. 

346 Górecki, Piotr: Pamitťé, s. 76. 

347 Górecki, Piotr: Pamitťé, s.81. 

348 Górecki, Piotr: Pamitťé, s. 84-85; Cetwinski, Marek: Bóg, szatan, s. 77. 

349 Cetwinski, Marek: Klasztor, s. 697-698. 

350 D::tbrowski, Henryk: Uformowanie, s.135 

351 Górecki, Piotr: Pamitťé, s. 78. 
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Z pohledu opata Petra je jediným fundátorem Mikuláš. Pokud Sl 

prohlédneme celou kapitolu o fundaci kláštera, tak je pojata jako 

Mikulášova Vita. 352 Kapitola začíná příchodem Mikuláše do Slezska, 

dále popisuje jeho život, duchovní záměr a končí jeho smrtí.353 Ve Vitě 

notáře Mikuláše jsou zdůrazněny jeho ctnosti, které jsem popsal výše. 

Žádná jiná osoba v JK není tak vyzdvižena svými duchovními 

vlastnostmi a hagiografickými motivy jako on.354 Dále byl knížecí notář 

prvotní příčinou -prima causa efficiens355 celé fundace. Třetí opat použil 

tohoto filozofického termínu, aby ukázal na osobu, která byla osvícena 

Božím plánem. Této Boží intenci kníže neodporoval, ale také tento klášter 

352 Zde je možné si položit otázku, zda opat Petr nepočítal s tím, že by mohlo dojít ke 

svatořečení Mikuláše, nebo zda pouze použil styl Vita jakožto literární útvar. Pro 

svatořečení by mohlo hrát roli i to, že v kapitole o smrti Mikuláše ve které hovoří s 

opatem kláštera Jindřichem. Opat si přeje, aby byl Mikuláš pochován na klášterním 

hřbitově. Notář však odmítá, že si to nepřeje, neboť chce být pochován ve Vratislavi u 

katedrálního kostela sv. Jana, díky němuž získal místo v knížecí kanceláři a díky 

němu také mohl shromažďovat majetky, které byly poté darovány klášteru. Dále si 

nepřeje být pochován v klášteře, aby neznevážil akt lmížecí fundace. Touto řečí a 

svým ponižováním opět Mikuláše mravně povýšil. Zde opat Petr vytvořil z nedostatku 

pravomocí ctnost. Kvůli tomu, že byl Mikuláš pochován ve Vratislavy mohla být 

otevřena zadní vrátka k potencionální pozdější translaci jeho ostatků do Jindřichova. 

Ovšem pro tuto spekulaci nejsou k dispozici žádné další důkazy. 

353 Górecki, Piotr: Pami~é, s. 86. 

354 T t '" 87 am ez, s. . 

355 Týž: Bóg, szatan, s. 77-78. 
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dále nepodporova1.356 Fakt, že jindřichovští cisterciáci považovali za 

svého zak~adatele Mikuláše, ukazuje výše zmíněný rezultát Heinricha 

Grligera o nekrologiu kláštera. K tomu, aby mohlo dojít k založení 

kláštera, potřeboval Mikuláš potvrzení a souhlas knížecího suveréna. 

Jelikož by jeho přímá prosba nebyla vyslyšena, požádal Mikuláš biskupy 

lubušského, poznaňského a vratislavského o pomoc. 

Z celého jednání je patrná role biskupů jako prostředníků, jejichž žádost 

kníže vyslyší spíše, než kdyby tato prosba vzešla z úst Mikuláše. Proč to 

byli zrovna tito tři biskupové, je zřejmé. Vratislavský biskup Vavřinec je 

zde proto, že celá záležitost správně spadala do jeho diecéze. O 

Vavřincovi lubušském se v JK píše jako o Mikulášově předchůdci v čele 

knížecí kanceláře. Prosby a doporučení svého předchůdce, dané 

Mikulášovou pílí a pravděpodobně osobním sblížením, vedly ke 

jmenování Mikuláše na místo Vavřincovo. O třetím biskupovi Pavlovi 

poznaňském se v JK dovídáme, že tento "pokřtil pana Jindřicha, 

mladšího a také s panem Jindřichem Bradatým, starším knížetem byl 

svázán rodinnými pouty. a 
357 Tento biskup Pavel "byl starý s ctihodný 

člověk, jenž byl ze stejného rodu jako pan Mikuláš. a 
358 Všichni tři byli 

356 Cetwiíiski, Marek: Klasztor, s. 697. Zde autor tvrdí, že se Jindřich I. Bradatý stal 

fundátorem proti své vůli. 

357 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 249. "Hic idem dominus Paulus episcopus 

baptizaverat dominum Heinricum, iuniorem ducem, levans eum de sacro fonte, unde 

domino Heinrico, duci antiquo Barbato quadam familiaritate speciali erat coniuctus. " 

358 Grodecki, Roman: Ksitťga, s. 249. "Hic erat homo antiqus et reverenda persona et 

erat de cognacione do mini Nycolai predicti. " 
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Mikulášem, jak lze pochopit z líčení opata Petra, vybráni po zralé úvaze, 

aby dohromady naklonili knížecí vůli k jím vysněnému aktu.359 

Celé jednání o založení kláštera probíhalo pouze mezi knížetem 

Jindřichem Bradatým a biskupy. Jeho potvrzení bylo nutné ze dvou 

důvodů. Za prvé majetky, které chtěl Mikuláš odkázal klášteru, mu z větší 

části nepatřily. Jednalo se především o vesnice, které z pozice knížecího 

notáře vykoupil, či jinak získal od jejich původních majitelů.360 Dohoda 

obou stran je psána jako oslava knížete.361 Druhým faktorem, proč 

nemohl Mikuláš klášter založit sám, je ten, že neměl dostatečné právní 

kompetence, které měl pouze suverén knížectví Jindřich I. Bradatý. 362 

359 Je zde nutné podotknout, že Jindřich I. Bradatý byl v letech 1225-1228 ve sporu 

s vratislavskou kapitulou o desátky z nově kolonizovaných oblastí. Zatímco kníže 

trval na tom, že noví osadníci je platit nemusí, biskup vratislavský Vavřinec byl 

opačného názoru. Zientara, Benedykt: Brodaty, s. 307-320. 

36° Karczewski, Darius: Nieznany dokument ksi~znej krakowskiej Grzymislawy 

z roku 1228. Przyczynek do najwcieszniejsego uposazenia klasztoru Cystersów w 

Henrykowie, in: Venerabiles, nobiles et honesti, Torutí 1997, s. 89-124. V dokumentu 

kněžny Grzymislawy jsou jmenovány majetky, které daroval jakožto dědic a vlastník. 

Vydavatelkou je krakovská lměžna, neboť Mikuláš neměl právo vydávat listinu. 

361 Górecki, Piotr: Pami~é, s. 100-101. 

362 Bartlett, Robert: Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 

950-1350, Poznatí 2003, s. 212. 
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Dohoda mezi oběma byla nakonec stvrzena zakládací listinou, kterou 

vydal Jindřich I. Bradatý společně s Jindřichem II. Pobožným. 363 

Chceme-li pochopit roli Jindřicha II. v podání opata Petra, tak je nutné se 

dívat na JK jako součást slezského cisterciáckého písemnictví té doby. 

Jak jsem výše poukázal, jsou 60. léta 13. století dobou vzniku konceptu 

beata stirps ve Slezsku. Tento koncept byl podporován a dále šířen 

cisterciáckým a františkánským řádem. Literární dílo opata Petra je 

postaveno na propojení konceptu beata stirps se založením kláštera. 

Pokud na toto dílo budeme pohlížet v této rovině, je odpověď' na otázku, 

jakou roli hrál Jindřich II. Pobožný ve fundaci řeholního domu, na dosah. 

Mladý kníže nebyl ani spoluvydavatelem fundační listiny a v dalších 

pramenech se nedočteme, že by daroval za svého života jindřichovskému 

klášteru nějaké majetky.364 

Opat Petr využil dobové koncepce beata stirps, aby napojil paměť 

jindřichovského kláštera na rodinu svaté Hedviky. Nemohl však použít 

svaté Hedviky samotné, neboť jindřichovští cisterciáci stáli zcela stranou 

363 Zientara, Benedykt: Brodaty, s.236. Jindřich II. se stal mladším knížetem a 

spoluvládcem v roce 1227/1228. Šlo o jeden z prvních právních aktů jeho spoluvlády. 

364 Cetwiíiski, Marek: Bóg, szatan, s.82. Cetwiíiski dále argumentuje také tím, že 

Jindřich II. Pobožný převzal vládu v době, kdy byl jeho otec exkomunikován 

vratislavským biskupem Tomášem I. v boji o církevní desátky. Tento spor nebyl 

vyřešen ani během vlády Jindřicha II. Exkomunikace Jindřicha I. Bradatého byla 

odvolána díky diplomatickému úsilí Hedviky a cisterciáckého řádu, který stál ve sporu 

výhradně na straně knížete. Tento spor byl vyřešen až po lehnické bitvě, kdy Anna 

Česká ustoupila tlaku biskupa Tomáše I. a udělila plnou imunitu biskupským statkům. 

Czapliíiski, Marek: Slclsk, s. 63-65. 
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v kanonizačním procesu slezské patronky. V legendě 1'4aior se objevila 

pouze jedna krátká noticka, která informovala, kolik je cisterciáckých 

konventů ve Slezsku. 365 Další řeholní domy - Kamenec, ale především 

Lubiaž366 a Třebnice - byly součástí aktivní propagace svaté Hedviky. 

Dokonce ani při translaci ostatků této svaté není jmenován nikdo 

zjindřichovských bratří.367 Opat Petr proto použil na spojení svého 

kláštera a piastovského rodu Jindřicha II. Pobožného. 

Aby první autor JK zdůraznil členství svého řeholního domu ve 

slezském cisterciáckém společenství, uvedl ve výše zmíněném prohlášení 

Jindřicha I. Bradatého, jak Boleslav Vysoký založil klášter v Lubiaži. On 

(se svou manželkou) fundoval třebnický řeholní dům a jejich syn stál u 

zrodu Jindřichova. Srovnáme-li charakteristické popisy obou knížat, jak 

jsem uvedl výše, z JK s legendami o svaté Hedvice, je charakteristika 

osob obdobná. Petr a legenda mají stejné povědomí o obou vladařích. 

Jindřich I. Bradatý je zpodobňován jako zbožný, cudný, rozumný 

panovník a jeho syn jako příklad křesťanského vladaře, který splnil svou 

365 MPH IV, s. 546. 

366 MPH IV, s. 531, 546, 587-588. Klášter v Lubiaži napomáhal v kanonizaci velkou 

měrou. V legendě jsou napsány zázraky a proroctví, které se v tomto klášteře staly. 

Jako svědky zázraků legenda uvádí mnoho lubiažských bratří, mezi nimi i dva opaty 

Guntera (1208-1236) a Jindřicha(1239-1258), převora Hermana či hospodářského 

správce Arnolda. 

367 MPH IV, s. 630-633. Jsou zde jmenováni opati Mikoláš z Lubiaže a Vavřinec z 

I(amence, třebnický konvent v čele s Hedvičinou dcerou Gertrudou, český král 

Přemysl Otakar II. a jeho dcera Anna. Vnukové Vladislav,salzburský arcibiskup a 

kníže vratislavský aj eho bratr Konrád III. Hlohovský se svou ženou Anežkou. 
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povinnost a bránil své věrné křesťanské poddané a poté padl v boji proti 

pohanům. 

Dalšími důležitými faktory, proč jindřichovský klášter napojil na svatou 

rodinu, jsou propagace a prestiž kláštera. Důležitá, z pohledu kláštera, 

byla také apelace na potomky Jindřichů a Hedviky při soudních 

přelíčeních o majetky kláštera. Důležitým faktorem také bylo, že klášter 

tuto aureolu potřeboval, neboť byl nejchudší cisterciáckou fundací ve 

Slezsku 13. století.368 Podstatnou roli hrála také otázka spásy, kterou mohl 

klášter nabídnout. Všechny tyto čtyři prvky: propagace, prestiž, apelace 

na svatou rodinu a spása byly vzájemně propojeny tak, aby jedna 

podporovala druhou. 

Propagace rodiny svaté Hedviky měla ochránit majetky kláštera před 

útoky okolních rytířů. Sláva Jindřicha II. Pobožného měla zvýšit nejen 

reputaci tohoto panovníka, ale zároveň věhlas jindřichovského kláštera. 

S tím souvisí také role spásy. Klášter měl svou roli ve středověkém světě. 

Měl být místem Božím na zemi, místem spásy a Boží přímluvy. 

Začteme-li se do jednání mezi biskupy a Jindřichem I. Bradatým, tak 

biskupové přicházejí s prosbou a žádají ho, zda by si s ním nemohli 

promluvit řka: "nic jiného nechceme žádat, než to co rozšiřuje ve tvém 

životě i v budoucnosti posílení spásy tvé duše." 369 Jejich prosba se skládá 

368 Griiger, Heinrich: Heinrichau, s. 16. 

369 Grodecki,Roman: Ksitťga, s. 242. "At illi dixerunt:Domine, scias nos tuum ac 

tuorum honorem in tantum diligere, ut nichil aliud petere studeamus, nisi quod in hac 

vita honoris tui augmentum et in futura vita salutis anime tue incrementum 

multiplicat" 
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ze tří částí: Za prvé je Mikuláš biskupy popisován jako knížecí kaplan, 

který se má starat především o jeho duševní blaho. Za druhé biskupové 

sami sebe popisují jako osoby, kterým jde především o kaplanské skutky 

než materiální blaho a chtějí, aby byl klášter založen "pro spasení tvé 

[Jindřichovy] duše [ .. ]" 370 A teprve nakonec byla řečena prosba o 

založení kláštera. Ve výše již citovaném prohlášení Jindřicha I. Bradatého 

přenesl Petr fundaci na Jindřicha II. Pobožného. Tento mistrný tah v 

líčení opata Petra měl své zdůvodnění. Propagoval-li za svého zakladatele 

Jindřicha II., syna svaté Hedviky, měl v rukou trumf Božího přímluvce v 

nebi. 

V oblasti právní problematiky měla JK sloužit mnichům jako příručka, 

aby mohli odpovídat svým odpůrcům u soudu. Jelikož soudům předsedal 

vládnoucí panovník, který se hlásil k odkazu svaté Hedviky a 

Jindřicha II. Pobožného, mohli mniši apelovat na Piastovce, který o sporu 

rozhodoval, aby ctil památku svého předka, zakladatele a ochránce 

jindřichovského konventu. Nutno dodat, že k památce 

Jindřicha II. Pobožného se přihlásil pouze nejstarší syn Boleslav Rogatka. 

Ten tvrdí: "Já jsem pravý fundátor tohoto kláštera" 371 a v listině 

potvrzující klášteru listinu odkazuje na svého otce "šťastné vzpon1ínky 

našeho otce" 372 V JK se poté objevují ještě další právní spory, které byly 

vyřešeny v neprospěch kláštera. Jedná se o výrok Jindřicha III. Bílého, 

druhorozeného syna Jindřicha II. Pobožného, který odebral klášteru ves 

370 Grodecki, Roman: Ksiťťga, s.242. " [ .. }ad anime tue salutatis [ .. } '' 

371 Grodecki, Roman: Ksiťťga, s. 125. "Ego sum verus fundator eiusdem claustri [ . .] '' 

372 Grodecki, Roman:Ksiťťga, s. 125. "felicis recordationis patris nostri" 

112 



Jiří Petrášek: Jindřichovská kniha 

Javorovice. Tato vesn1ce byla jindřichovským cisterciákům vzata a 

darována rytíři Štefanovi z Kobylí Hlavy, který daroval knížeti za tento 

rozsudek bělouše.373 Nepříznivý ortel vynesl také Jindřich IV. Pravý, 

vnuk Jindřicha II. Pobožného, který na klášteru nakonec vydělal 500 kop 

stříbra. 

Nutno říci, že koncepce a konstrukce opata Petra vedla ke snaze o 

ochranu kláštera, kterou jindřichovští cisterciáci museli opustit, neboť 

nevedla ke kýženým výsledkům. Jindřichovský klášter zůstal po celé 

13. století nejchudším cisterciáckým klášterem.374 Teprve v polovině 

14. století se stal Jindřichov rodovým klášterem Minsterberské větve 

piastovců, kteří se tam nechávali pohřbít a náležitě se starali a dotovali 

jindřichovský klášter.375 

373 Cetwi:ťiski, Marek: Klasztor, s.697; Matuszewski, Jerzy: Najstarsze, s.67 

374 Grliger, Heinrich: Heinrichau, s. 16. 

375 Tamtéž: s. 28-33. 
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, v 

ZAVER 

S odkazem na starší bádání jsem zařadil Jl( jako písemnost, která svou 

skladbou, ale i důvodem vzniku a funkcemi vzešla ze starší klášterní 

tradice. Tyto prameny byly součástí tzv. Historiae fundationum 

monasteriorum, které měly za cíl legitimizovat akt založení kláštera. Dále 

jsem zařadil JK mezi tzv. memoriální prameny, jež byly součástí 

tzv. sociální paměti- procesu, jímž společnost obnovovala a utvářela své 

chápání minulOsti, aby jej mohla integrovat do své současné identity. 

V tomto smyslu zahrnovala liturgickou paměť - memoria, historiografii, 

genealogii, ústní tradici a další formy kulturní produkce a reprodukce, 

díky nimž jednotlivci i skupiny žili svou minulostí.376 Memoriální 

prameny byly živoucí pamětí klášterní kultury, o kterou se mniši starali a 

opečovávali ji. 

Gábor Klaniczay napsal, že panovnické dynastie ve střední Evropě druhé 

poloviny 13. století mezi sebou soupeřili o to, která z nich bude mít více 

svatých. 377 Tato prestiž napomáhala zpopularizovat povědomí o svaté 

dynastii- beata stirps ve 13. a 14. století.378 Ve své práci jsem na základě 

pramenů, tj. legend o svaté Hedvice (Legenda Maior, Legenda Minor), 

chronologického zrcadla svaté Hedviky, kroniky Slezsko-polské, ale také 

kanononizačního kázání o svaté Hedvice Klementa IV. a tří kázání 

papežského legáta Odona ze Chateauroux, dokázal, že ve Slezsku byl od 

376 Geary, Patrick: Pamět', in: Encyklopedie středověku, Praha 2002, s. 464 

377 Klaniczay, Gábor: Holy Rulers, s. 220-221. 

378 Tamtéž, s. 11-12. 

114 



Jiří Petrášek: Jindřichovská kniha 

60. let 13. století použit koncept svaté dynastie (beata stirps), tedy 

teologicko-politický koncept memoriální kultury, podle kterého vládnoucí 

rod opatroval svou tradici a s ní i pamětí svých předků, a to spojením této 

tradice se svatou osobou. 379 Ve Slezsku byla paměť vládnoucího rodu 

Piastovců spojena s rodinou svaté Hedviky, a to nejen s kněžnou 

samotnou, ale i s jejím synem Jindřichem II. Pobožným, který zemřel 

ctnostnou smrtí křesťanských panovníků v boji proti pohanům. 

Položíme-li si otázku, jakou roli hrál Jindřich II. Pobožný při založení 

kláštera, odpověď dostaneme právě na základě odhalení použití konceptu 

beat a stirps. 

Dále jsem vysvětlil, že opat Petr, autor Jindřichovské knihy, použil 

konceptu beata stirps a spojil paměť jindřichovského kláštera s osobou 

Jindřicha II. Pobožného. Učinil tak hned v úvodní kapitole svého díla o 

fundaci kláštera, která je celá napsána jako Vita notáře Mikuláše, 

zakladatele jindřichovského řeholního domu. Další osoby příběhu byly 

Jindřich I. Bradatý a biskupové lubušský, poznaňský a vratislavský, kteří 

dostali roli prostředníků, kteří jménem notáře Mikuláše jednali 

s knížetem. Jindřich II. Pobožný tu sehrál velice důležitou roli. 

Jindřichovský klášter byl nejchudším cisterciáckým řeholním 

společenstvím ve Slezsku 13. století a kníže Jindřich II. Pobožný měl 

tomuto řeholnému společenství pomoci zvýšit věhlas a prestiž kláštera. 

Mniši mohli osobám toužícím po spáse nabídnout knížecího přímluvce 

před Bohem. Role spásy je spojena s učením o očistci, které se, jak ve, jak 

ve své práci píše Jacques Le Goff, ve 13. století zpopularizovalo a 

379 Michalsky, Tanja: Die Reprasentation s. 187. 
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církevní instituce mohly získat za své služby finanční kapitál. 380 N akonec 

mohli mniši při soudních sporech o majetky kláštera u knížecích soudů 

apelovat na piastovské suverény s tím, že zakladatelem Jindřichova byl 

Jindřich II. Pobožný, ke kterému se vládnoucí slezská dynastie hrdě 

hlásila. Rozsudky potomků Jindřicha II. Pobožného nebyly vždy pro 

klášter příznivé. K památce svého otce se přihlásil pouze Boleslav 

Rogatka, který ve sporu o ves Bobolice podpořil klášter proti nárokům 

potomků původních majitelů. Od dalších knížat, Jindřicha III. Bílého, ani 

Jindřicha IV. Pravého se jindřichovským cisterciákům zastání nedostalo. 

380 Le Goff, Jacques: Očistec, s. 17. 
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RESUMÉ: 

Předkládaná diplomová práce se věnovala Jindřichovské knize jakožto 

produktu cisterciáckého písemnictví ve Slezsku druhé poloviny 13. a 

počátku 14. století. Pracoval jsem na základě edice zhotovené Romanem 

Grodeckim a vydané roku 1991. 

Na začátku jsem se věnoval edicím a literatuře týkajících se tohoto 

pramene. Stranou jsem ponechal práce, které JK zmiňují, ale více s ní 

nepracují. V literatuře jsem se především vypořádal s tématy, kterým 

jsem se více nevěnoval, zejména děl týkajících se střetu polského, 

německého a římsko-kanonického práva a také studiím o nejstarší polsky 

psané větě. Literaturu se kterou jsem ve své práci pracoval jsem již tak 

dopodrobna nerozváděl. 

V první části jsem nastínil politicko kulturní prostředí Slezska od druhé 

poloviny 12. do počátku 14. století a příchod šedých mnichů do této 

oblasti. Následně jsem shrnul písemné památky cisterciácké komunity té 

doby, z nichž jsou to zejména písemnosti vytvořené mnichy z Lubiaže, 

Třebnice, Jindřichova a l(amence. Jednalo se především o nekrologia, 

anály, kroniky, seznamy biskupů, legendy a JK. Poté jsem analyzoval na 

základě staršího bádání a faksimilie rukopisu písmo, autory, skladbu 

rukopisu JK, příčiny a důvody vzniku tohoto pramene. Dále jsem ukázal 

jak byly zapsány jednotlivé zápisy na příkladu vesnice Bobolice 

s obecnými tendencemi autorů. 

Druhá část práce se věnovala zařazení JK do evropské středověké 

klášterní písemné tradice, jakožto součást tzv. Historiae fundationum a 

nalezl jsem podobné typy pramenů. S použitím nejmodernější historické 
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literatury jsem definoval JK jako součást memoriálních pramenů, 

tj. klášterní kultury založená na propojení živých s mrtvými. Podle 

církevních teoretiků napomáhali církevní instituce duším a to motlitbami 

a liturgiím do nebe a tyto praktiky urychlovaly zkoušky v očistci. 

Nakonec jsem definoval, na základě prací Tanjy Michalské a Gábora 

Klaniczay, koncept beata stirps, tj. svatého rodu jako součást pamětní 

kultury. Tento koncept, jak jsem se opřel o moderní bádání, byl ve 

Slezsku propagován u svaté Hedviky a jejího syna Jindřicha II. 

Pobožného. Komparací cisterciáckých písemných památek od 60.let 

13. století do roku 1300 jsem tento koncept nalezl jako součást 

propagandy slezské větve Piastovců a rodiny svaté Hedviky, kterou 

rozšiřoval především cisterciácký řád. Beata stirps jsem aplikoval na JK, 

kde opat Petr, autor kapitoly o založení kláštera využil tohoto konceptu, 

aby tím ochránil majetky kláštera, posílil propagaci a vliv 

jindřichovských mnichů. Napojil tak právně pamětní roli kláštera na 

Jinřicha II. Pobožného, syna svaté Hedviky. Zamyšlením nad tímtq 

konceptem, nahlížením na všechny tou dobou napsané cisterciácké 

prameny s ohledem na evropskou tradici jsem zařadil tento pramen 

širšího konceptu klášterního dějepisectví a ukázal jsem pamětní funkci 

JK. 
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ENGLISH SUMMARY 

Hereby presented diploma paper is concentrating primarily on the Book 

Of Henryków (BOH), the outcome of Cistercian literature as produced in 

Silesia at the break of 13th and 14th century. I worked with Roman 

Grodecki edition, published in 1991. 

At the beginning I resumed published editions and source related 

literature. W orks containing some notions on BOH but not dealing with it 

further were left behind. Here I also made few remarks on topics I did not 

work with later on, as clashes between Polish, German and 

Roman/German canon law and the case of the oldest Polish-written 

sentence. I did not comment largely literature exploited for the purpose of 

this paper. 

In first part I reviewed general political and cultural situation in the 12th, 

13th and the beginning of 14th century Silesia, and introduced the 

moment when Grey Monks entered this area. Then I summarized 

contemporary Cistercian writing, where those produced in communities 

of Lubi'l_z, Trzebnica, Henryków and Kamienec are the most significant. 

These were mainly obituaries, annals, chronicles, Bishop' s lists, legends 

and Boo k Of Henrykow itself. With the help of previous researches and 

manuscript fascimile, I analyzed handwriting, authors, organization of 

BOH manuscript and reasons of manuscripťs creation. Using the 

example of Bobolice village, I demonstrated how the individua! records 

were put down and what did the authors generaly tend to. 

The second part is putting BOH into context of the European tradition of 

medieval monasterial literature, as belonging to Historiae fundationum 
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and other related sources I found out. W orking with the most recent 

history papers and literature, I defined BOH as being an example of 

memorial source, representing the kind of monasterial culture that bound 

the living and the dead together. According to the theologists, while 

praying and holding liturgical ceremonies, the church bodies helped souls 

to reach their salvation in the heaven and accelerated their examination 

j ourney through the purgatory. 

With the works by Tanja Michalsky and Gabor Klaniczay, I concluded 

with defining the koncept of beat a stirps, the Ho ly Lineage, as a part of 

the memorial culture. Assuming from contemporary research, this idea 

was frequently applied on the heritage of St. Hedwig of Andechs and her 

son Henry II. the Pious. Comparing the Cistercian literary works from the 

last four decades of the 13th century, I found this idea serving as a 

propaganda for the Silesian part of Piast family and St. Hedwig descent, 

maintained heavily by the Cistercians. I generalized beata stirps for the 

purpose of BOH and found out that abbot Peter, who wrote the chapter 

about the monastery foundation, used this idea to protect monastery 

properties and to extend the influence ofHenrykow Grey Monks. Thereby 

he legally j oined memorial function of the monastery on the heritage of 

Henry II. the Pious, son of St. Hedwig of Silesia. Thinking this concept 

out and going over it, concerning all synchronie Cistercian sources and 

regarding the European tradition, I placed this book into larger system of 

monasterial historiography and pointed out the memorial role of Book Of 

Henryków. 
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ZLESIE DUCISSA 



(nahoře) Manželská noc Jindřicha!. Bradatého a Hedviky 
(dole) Jindřich I. Bradatý a Hedvika se svými dětmi. N alevo Gertruda, 

abatyše třebnického kláštera. Napravo s mečem a štítem Jindřich II. Pobožný 



(nahoře) Jindřich I. Bradatý a Hedvika skládají slib čistoty 
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Smrt Jindřicha I. Bradatého, uprostřed svatá Hedvika 
s třebnickými cisterciačkami 



Bitva u Lehnice 
(dole) Smrt Jindřicha II. Pobožného 
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