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Úvod 

Nezájem o dominikánský řád, a o jeho novověké dějiny zvláště, je zřejmý nejen 

v našich zemích, nýbrž v celé Evropě. Zjistíme to například studiem specializovaného 

časopisu Dominican History Newsletter (DHN) vydávaného od roku 1992 samým 

ústředím řádu v Římě, který mimo jiné sleduje celosvětovou publikační produkci o 

dějinách řádu. Na pomoc si můžeme přibrat i bibliografii v anglickém jazyce 

publikovaných prací od Charlese R. Autha A Dominican bibliography and book of 

reference 1216-1992 z roku 2000 nebo informativní řádové periodikum vycházející od 

roku 1893 Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum. Brzy dojdeme k 

následujícím zjištěním: a) dějinám řádu se věnují převážně jeho vlastní členové, popř. 

členové některé z mnoha církevních organizací sdružujících se při dominikánském řádu; 

b) pozornost se zaměřuje výhradně na tzv. dlouhý středověk, tj. do Tridentského 

koncilu, na dějiny spirituality a vývoj řádové architektury, příp. na významné osobnosti 

řádu z konce 19. a především z 20. století; c) zcela stranou zůstává například reflexe 

vlastní historiografie a právě dějiny konce 16. až počátku 19. století. Například dosud 

chybí nejen moderně zpracované dějiny celého řádu, neboť již nemůžeme vystačit s na 

svou dobu jistě obdivuhodnou prací P. Paula Angela M. Walze, OP Compendium 

Historiae Ordinis Praedicatorum, jež poprvé vyšla v Římě 1930 a dočkala se 

revidovaného vydání 1948, ale i celořádové dějiny v období jeho největšího rozkvětu, 

tzn. ve středověku, na což již před více jak 50 lety upozornil polský znalec řádových 

dějin Jerzy Kloczowski. Pokrok nepřinesla ani druhá půle 20. století, a tak se musíme 

pro středověk spokojit se sice důkladnou příručkou, nicméně pouze a jen příručkou 

švýcarského rodáka P. Thomase Kaeppeliho, OP (1900-1984) Scriptores Ordinis 

Praedicatorum Medii Aevi I.-IV., (A-Z), (4. sv. Emilio Panella, Romae 1970-1993). 

A přitom se činnost na dějepisném poli koncem 19. století zdála být tolik 

nadějnou. V řádu tehdy působil vynikající znalec středověkých universit vatikánský 

podarchivář P. Heinrich Friedrich Suso Denifle, OP (1844-1905),3 řádový historiograf 

P. Benedictus Maria Reichert, OP (1868-1917)4 stál 

právě u zrodu rozsáhlého edičního 

podniku Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica (1896-2006n)5 i u části 

svazků z rozsáhlé ediční řady Quellen und Forschungen zur Geschichte des 

Dominikanerordens in Deutschland (1907-1952; 40 svazků, nově pak od roku 1992 
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v tzv. Neue Folge).6 Zmínit je v této souvislosti zapotřebí i menší ediční řadu Archiv der 

deutschen Dominikaner (1937-1951; 4 svazky).7 Vydávání těchto edic umožnil také 15. 

listopadu 1934 ve Walberbergu vzniknuvší Historisches Institut der 

Dominikanerprovinz Teutonia. Řádový odborně historiografický časopis Archivům 

Fratrum Praedicatorum (od roku 1931) je těsně spjat s v roce 1930 nově utvořeným 

Historickým ústavem bratří kazatelů v Římě (Institutum Historicum Fratrum 

Praedicatorum ad S. Sabine in Urbe), který všechny dějepisecké aktivity v současné 

době zastřešuje. Vydává i Dissertationes Historicae, rozsáhlejší práce o 

dominikánských dějinách vzniklé nejen na řádových školách. 

Přes všechny tyto podniky zůstává skutečností, že dějinám řádu v novověku je 

věnována pramalá pozornost, o čemž svědčí i mezinárodní konference konaná 2.-4. 

října 2002 na půdě Papežské university sv. Tomáše Akvinského (Angelica) v Římě na 

téma Dominican Historiography from the Renaissance to the Enlightenment. IV. 

Inernational Seminar for Young Historians of the Dominican Family, která se zaměřila 

- s výjimkou příspěvku fr. Wolframa Hoyera, OP - na hispánskou kulturní oblast.8 Ta 

se stala přímo tématem na jiné konferenci,9 totiž na mezinárodním kongresu historiků 

dominikánského řádu, který se konal v Mexiku. Zde se jednalo o iberoamerické oblasti 

v 17. století. Tedy alespoň hispánská část světa se dostala ke slovu. 

Uveďme si zde nyní několik prací z posledního desetiletí, které se tak či onak 

dějinami dominikánského řádu v 16. až 18. století zabývají. Předesílám, nebude jich 

mnoho. Z polských autorů má úzké vymezení tématu Szczepan Jaroszewski 

Dominikaňscy przeorzy konwentu sw. Stanislawa B. M. w Lublinie 1582-1660 (Lublin 

2001). Autorem disertační práce na téma Dominikanie Klasztorów ruskich w prowincji 

polskiej w drugiej polowie XV - XVI wieku (Lublin 2000) je Valeri Kocheverski. Klaus-

Bernward Springer se ve své práci Die deutschen Dominikaner in Widerstand und 

Anpassung während der Reformationszeit (1999) věnuje reformační době, která zůstává 

j iž přes jedno století tématem německých autorů. O působení dominikánů v USA 

pojednává kniha Dominicans at Home in a Young Nation, 1786-1865, ed. Mary Nona 

McGreal (France 2002). Mimořádný počin, byť bez náležité odezvy, vzešel z Bruselu, 

když v nově založené řadě Elementa Historiae Ordinis Praedicatorum, jež si vytkla za 

cíl přinášet reprinty důležitých historiografických děl novověku, vyšlo dílo fr. Bernarda 

De Jonghe, OP Belgium dominicanum sive História Provinciae Germaniae lnferioris 

Sacri Ordinis FF. Praedicatorum (Bruxelles 1996).10 Dějinám některé z provincií se 

však nevěnuje žádné z těchto děl." Tuto podmínku splňují pouze práce irských 
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dominikánů, fr. Hugh Fenning, OP s jeho The Irish Dominican Province 1698-1797 

(Dublin 1990) a fr. Thomas S. Flynn, OP ve své knize The Irish Dominicans 1536-1641 

(Dublin 1993). Fenningova práce však není moderní, neboť vznikala od padesátých let, 

a je tedy výsledkem více jak 301etého studia, které knihu poznamenalo kladně i záporně. 

Autor v ní velmi podrobně, chtělo by se říci přímo pozitivisticky a na anglosaské 

poměry zcela netypicky, popisuje na bezmála 650 stranách vesměs tragické osudy bratří 

a sester Irské provincie. Třebaže mi byla při psaní této práce Fenningova kniha v mnoha 

ohledech inspirací a paralely mezi českou a irskou skutečností jsou nejednou 

překvapující, nebylo možno kvůli rozdílnosti pramenného materiálu postupovat stejnou 

metodou. Pochopitelně i časové a materiální možnosti byly v případě předkládané 

studie v porovnání s Fenningem více než skromné. Období o něco starší se věnuje druhá 

kniha. Flynnova práce ale pramenně nedosahuje výše zmiňované; což je při jejím 

rozsahu 379 stran trochu škoda. 

Tématu předkládané studie se nikdo systematicky nevěnoval, nepočítám-li 

profesora fr. Wolframa Hoyera, OP M.A.S. z Německé provincie, který novověkým 

dějinám nejen české dominikánské provincie věnuje již dlouhá léta svou pozornost. 

Dokázal to jak svojí bohužel neuveřejněnou disertační prací Restitutio ad pristinam 

gloriam. Die böhmische Dominikanerprovinz zwischen 1778 und 1857 (Wien 2000), 

nýbrž i články Die wirtschaftliche Zustand der Provincia Hungaria 1767,12 respektive 

Die Provinzen und Kongregationen des Dominikanerordens.13 Také jeho zatím poslední 

větší práce Der „index universalis" von 1692 des Archivs des Wiener 

Dominikanerkonventes14 si bere námět z novověkých dějin. 

Z českých autorů se na vypsání dějin řádu intenzivně připravoval římskokatolický 

kněz P. Dominik Marsuet Jakubička (22. 7. 1883 - 24. 11. 1918), vlastním jménem 

Miloslav, člen III. řádu sv. Dominika.1:1 Po svých populárních článcích o františkánském 

a kartuziánském řádu se počal naplno věnovat řádu dominikánskému s cílem sepsat 

dějiny české provincie od jejího prvotního založení až po znovuobnovení roku 1905. 

Bohužel stačil uveřejnit pouze několik drobných článků,16 když náhle podlehl zákeřné 

chřipce a nestačil svůj životní úkol, na kterém prokazatelně pracoval do posledních 

chvil, dokončit.17 Jeho osoba upadla zcela do zapomnění, ale jeho písemná pozůstalost 

svědčí ještě dnes o neúnavné autorově píli i historické akribii a je neocenitelnou 

pomůckou pro každého badatele zabývajícího se dějinami dominikánského řádu 

v českých zemích. 

* * * 
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Z výše uvedeného vyplývá, že předkládaná práce je postavena především na 

archivním rukopisném materiálu uloženém převážně v 1. oddělení Národního archivu 

v Praze. Zde se nachází dominikánský fond obsahující pozůstalost někdejšího 

provinčního archivu uloženého v pražském konventu18 sv. Jiljí, v ústředí provincie, dále 

materiály všech pražských konventů, generálního učení u sv. Jiljí, konventu 

českobudějovického, litoměřického, chebského, klatovského, nymburského, píseckého, 

šumperského, konventů plzeňských, dokumenty vztahující se ke konventu v Jablonném 

v Podještědí, Jihlavě, Ústí nad Labem, Uherském Brodě a ve Znojmě. Nalezneme zde i 

materiály k pokusu o fundaci v Nových Dvorech. Tento fond se mi spolu s fondy 

ostatních církevních řádů a především s fondem Archivu pražského arcibiskupství stal 

výchozím zdrojem pramenů. Ty jsem následně obohatil z fondu Archivu Univerzity 

Karlovy, Archivu města Plzně, provinční knihovny (moderní i historické) v konventu 

sv. Jiljí v Praze, kde jsem nalezl některé materiály omylem nezařazené do fondů 

Národního archivu. Některé dominikánské autory 16. až 18. století jsem měl možnost 

studovat v Centrální knihovně německé provincie ve Walberbergu a neocenitelné 

materiály jsem díky stipendiu Českého historického ústavu v Římě mohl čerpat i 

z Generálního archivu dominikánského řádu sídlícího na Aventinu v Římě. Po tomto 

výčtu je zřejmé, že nepočítáin-li četné městské archivy nedošly mé pozornosti 

Moravský zemský archiv v Brně a řádová neveřejná knihovna ve Znojmě, stejně jako 

Zemský archiv v Opavě, abych jmenoval ty nej důležitější. Je to dáno především 

finančními důvody. Na druhou stranu je třeba říci, že například znojemský konvent je 

alespoň rámcově zpracován19 a pro konvent v Opavě ale i pro celé české Slezsko mi 

sloužily skutečně minuciózně zpracované Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. 

Václava v Opavě (Olomouc 1975),20 nepublikovaná diplomová práce Václava Štěpána, 

který zde na bezmála 640 stranách rozebírá do detailů celé dějiny konventu na 

pozadí celoslezských, tj. polsko-českomoravských dějinných souvislostí. Užil jak 

pramenů uložených v českých, moravských, resp. slezských archivech, tak pramenů 

nalézajících se v archivech a knihovnách polských. Podrobnost jím získaných údajů je 

pro účel této studie více než dostačující, a proto jsem nepovažoval vzhledem 

k omezeným časovým i materiálním možnostem za účelné jeho údaje ověřovat ad 

oculos. 

Cílem předkládané studie by ostatně měly být dějiny dominikánské provincie, 

tedy nikoli dějiny jejích jednotlivých konventů. Taková práce by si vyžádala celý tým 

odborníků, kteří by museli projít prakticky celou archivní soustavu České republiky, 
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Slezska, Saska, Rakouska a Bavorska, stejně jako vatikánské archivy. Z tohoto důvodu 

nepodávám dějiny nesčíslných majetkoprávních sporů, které jednotlivé konventy po 

celé mnou sledované období vedly s městy, světskými i církevními osobami a které se 

leckdy vlekly celá desetiletí, a nezřídka končívaly bez vítěze. Ani stavební úpravy 

dominikánských konventů nestojí v popředí mého zájmu. Kdo by měl o tento předmět 

zájem, může se dostatečně poučit v dnes již klasických příručkách.21 Stranou jsem také 

musel nechat umění, ať už výtvarné22 nebo hudební a s ním související liturgii.23 

Z nepřímých zpráv se sice dovídáme i o některých osobnostech české provincie, které 

byly činné na tom či onom poli umění, ale žádných podrobnějších zpráv jsem nenalezl. 

Tato práce by měla především ukázat vývoj provincie v její celistvosti takovým 

způsobem, aby v mezích svého rozsahu zodpověděla zdánlivě prostou otázku: co dělali 

členové dominikánského řádu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od husitských válek 

do konce josefínských reforem? Tato otázka byla dosud prakticky nezodpověditelná, a 

to i navzdory několika studiím, které k tomuto tématu vznikly; budou ostatně doufám 

bez výjimky citovány dále v textu. Časové vymezení práce léty 1435-1790 je myslím si 

zřejmé. Spodní hranice je dána celkovým předělem celé společnosti a katolické církve 

zvláště, neboť i na Moravě a v části Slezska zanechali husité výraznou stopu. Horní 

hranice byla zvolena s ohledem na konec rušení klášterů v českých zemích, které se 

dostavilo vlastně až s úmrtím jeho iniciátora císaře Josefa II. Po jeho úmrtí začíná pro 

mnohé katolické řády v českých zemích „nový život", z jejich pohledu zpočátku jistě 

neradostný, a dominikáni nejsou výjimkou. Územní vymezení je poněkud 

problematičtější, protože termín Česká dominikánská provincie se ne vždy kryje 

s územní rozlohou českých zemích v té které době, o území dnešního státu Česká 

republika ani nemluvě. Například chebský konvent náležel do roku 1608 k provincii 

saské, opavský v letech 1544-1706 k provincii polské,24 ostatní slezské konventy (např. 

v Těšíně) byly roku 1706 zase připojeny k české provincii poprvé. V práci se držím co 

možná nejtěsněji dnešní územní rozlohy České republiky, tzn. že se zabývám - pokud 

to prameny dovolí - Chebem i Opavou po celé mnou sledované období, naproti tomu 

ostatním slezským konventům věnuji pozornost jen tam, kde je to nezbytně nutné pro 

pochopení širších souvislostí. 

* * * 

Rád bych zde upozornil na některé terminologické záležitosti. Ve své práci 

užívám pojem „katolická reformace" preferovaný převážně katolickou historiografií, 

třebaže jsem si vědom jeho terminologické neustálenosti.25 Dále užívám v souladu 
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s řádovými zvyklostmi pojem „konvent" namísto „klášter", který vyhrazuji ostatním 

tzv. starým řádům. Co se týká vlastních jmen, snažím se přidržovat originálu, 

počeštělou formu užívám pouze u všeobecně známých osobností. 
* * * 

Na tomto místě je mou milou povinností poděkovat všem, kteří mi při psaní této 

nelehké práce pomohli. Především všem archivářům a knihovníkům, jmenovitě pak P. 

Lect. PhLic. Mgr. fr. Efrému Jindráčkovi, OP, který mi umožnil studium v knihovnách 

v pražském konventu sv. Jiljí, profesoru Dr. fr. Wolframu Hoyerovi, OP M.A.S, který 

mi laskavě poskytl informace o Generálním archivu dominikánského řádu v Římě, 

generálnímu archiváři dominikánského řádu fr. Lázaro Sastremu, OP za umožnění 

studia v Generálním archivu dominikánského řádu (AGOP) v Římě. V neposlední řadě 

patří můj dík archiváři Moravského zemského archivu v Brně Mgr. Tomáši 

Černušákovi, PhD., který mi jako bývalý člen řádu poskytl mnoho užitečných rad 

týkajících se jeho fungování. Za sehnání některých méně dostupných publikací 

z italských knihoven děkuji Mgr. Kateřině Čadkové z Pardubické Univerzity. Za 

stipendium, jež mi umožnilo studovat po dva měsíce v Římě, děkuji Českému 

historickému ústavu v Římě. 
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1. Dominikánský řád za hranicemi českých zemí 
v období novověku (Nástin problematiky) 

Dominikánský řád jakožto řád žebravý, mendikantský, vzniknuvší počátkem 13. 

století v jihozápadní Francii, byl od svého počátku plně zaměřen na studium teologie.27 

Podle bl. Humberta z Romans (generálního magistra řádu 1254-1263) chrání studium 

(teologie) před hříchem, utváří vnitřního člověka, ukazuje jasně cestu povinnosti, 

zbavuje smutku, dává sílu snášet námahy a je nástrojem duchovního pokroku, protože 

každé poznání pravdy je prý poznáním Boha a příležitostí k růstu v lásce. 

Během raného novověku, v 16. a ještě více v 17. století, však došlo k zásadním 

proměnám v myšlení celé západoevropské společnosti, k posunu její vztahově-

postojové orientace, a tedy i ke změnám v oblasti vzdělávání, na což nedokázal řád 

pohotově zareagovat. V důsledku toho jeho vliv po celé 16. století v Evropě upadal, až 

se proměnil v prvních dekádách 17. století v prakticky nevýznamný jakoby časem 

zavátý náboženský „spolek", jenž nemohl než sledovat svůj vlastní úpadek a vytrácení 

se všech hodnot, ke kterým se upínal, tj. poslušnost papeži a svým představeným, 

studium tomistické (a ne jiné) filosofie a do jisté míry i chudoba jednotlivých členů. 

Poslušnost Petrově stolci, na kterém působily i takové osobnosti jako Inocenc VIII. 

(1484-1492), Alexandr VI. (1492-1503), Julius II. (1503-1513) nebo Klement VIII. 

(1592-1605), bylo stále těžší, novoplatonismus bez ustání narušoval aristotelskou 

Jedno tu" a renesanční, ale také barokní rozmařilost prostupovala do všech pater církve. 

Rostla záliba ve vnější nádheře, okázalosti a titulech. Roku 1669 například získal 

generální magistr řádu od španělského krále titul „španělského granda", do nejvyšších 

řádových funkcí byli voleni šlechtici, absolutismus v řádu dosáhl dle řádového historika 

Paula Walze na přelomu 17. a 18. století svého vrcholu. Generální magistr řádu stále 

méně vizitoval a když už, tak jen v románských zemích, začasté jen v Itálii, ba pouze 

v Lombardské provincii. S trochou nevole musí řádoví historikové doznat, že „čím byly 

vizitace řidší, tím byly slavnostnější" - zkrátka okázalý průvod, okázalé vítání. Sídlem 

generálního magistra řádu se napříště stal římský konvent Santa Maria sopra Minerva, 

ale před letním římským vedrem se začal magistr řádu po dávném zvyku papežů a 

městské šlechty skrývat na přepychové venkovské vile. Vzkvétal i nacionalismus. O 

španělských a portugalských bratrech je známo, že nechtěli mezi sebe přijímat uchazeče 
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jiných národností. Z hodnot propagovaných sv. Dominikem na počátku 13. století tak 

nezůstalo prakticky nic. V neposlední řadě měla církev již jiné nástroje ke své propagaci 

(např. Tovaryšstvo Ježíšovo) než starý řád, jenž už vlastně jako celek nežil, pouze 

přežíval. 

Tolik obecná představa evropských historiků, kteří se dějinám dominikánského 

řádu profesně nevěnovali. Mínění neodborníků zde není třeba blíže reprodukovat, 

postačí říci, že dnes jen málokdo v laické veřejnosti vůbec tuší, že dominikánský řád 

existoval, popř. dodnes existuje. 

Podívejme se proto na řádové dějiny poněkud blíže. 

V patnáctém století vzniká uvnitř řádu napětí29 mezi reformovanými 

(observantními) a nereformovanými (konventuálními) konventy. Je to reakce na 

hlubokou krizi nejen řádu samého, ale celé západní křesťanské církve v „podzimu" 

středověku.30 Observanté dbající větší přísnosti se skrze ni snaží tuto krizi překonat a 

chtějí se proto vymanit ze stávajících provincií. Jejich cílem je založení si vlastní 

provincie, která by byla reformovaná. Záměr se jim vydaří roku 1459 v Lombardii. 

Když na znamení odlišnosti od stávajících provincií nazvou tuto první reformovanou 

provincii „Kongregací", ještě netuší, že se tohoto označení bude v budoucnu užívat pro 

reformovanou provincii in genere. Potíže však na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Generální magistr Martialis Auribelli (v úřadu 1453-1459) se obával, že se řád rozdělí 

stejně, jako se to stalo u františkánů. Vystoupil proto proti reformě, čímž zkřížil plány 

papeže Pia II., který ji podpořil. „Odměnou" za jeho smělost mu bylo odebrání 

generalátu. Vedení řádu se ujal observant Konrád z Asti (1462-1465), ale nevydržel 

dlouho, protože konventuálové jeho nadšení pro reformu nesdíleli, a řád se tak ocitl 

znovu na pokraji rozdělení. Po papežově smrti byl Auribelli zvolen podruhé (1465-

1473), což je událost v dějinách řádu zcela výjimečná. Situace se však nelepšila, a proto 

musel Sixtus IV. na žádost nového magistra Leonarda de Mansuetis (1474-1480) 

dovolit bulou31 Consideraníes z 1. června 1475 řádu, provinciím i konventům nabývat 

(ne)movitých statků. 

Krize uvnitř řádu se nakonec překonala i díky zámořským plavbám, do kterých se 

dominikáni směle zapojili. Zastali se i Kryštofa Kolumba, když pro něj dobrozdání 

university dopadlo nepříznivě. Jmenovitě se jednalo o Diega de Deza, profesora 

university v Salamance, a o Alfonse de Burgos, nejvyššího královnina almužníka. 

Počátkem 16. století začali západoevropští panovníci zasahovat do chodu řádu. 

Francouzský král Ludvík XII. v souvislosti se sporem s Habsburky nechtěl, aby 
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francouzské konventy řídil někdo z „ciziny", neboť tehdejší Holandská kongregace 

zahrnovala konventy na území dnešního Beneluxu i Francie, částečně také zasahovala 

do Římské říše národa německého a krátce měla své konventy až v daleké Praze. 

Magistr řádu proto musel roku 1514 zřídit zvláštní správní jednotku - francouzskou 

Kongregaci (Congregatio Gallicana). Císař Karel V. se Ludvíkem inspiroval a začal 

žádat o totéž. Na jeho popud tak vznikla dolnoněmecká provincie (Germania inferior). 

Holandská kongregace se nakonec zcela rozpadla. 

Roku 1566 vydal papež Pius V., pocházející z řad dominikánů, bulu, kterou 

rozhodl, že napříště budou existovat jen konventy observantní. Konventy neobservantní 

mají buď reformu přijmout nebo nesmí přijímat novice. Novici, kteří u nich právě 

pobývají, reformu přijmout musí. V opačném případě mají řád opustit. Naplnění obsahu 

buly však vázlo, v Čechách se prosazovala až po roce 1600, a to ještě vlažně. Francie 

byla výjimkou. 

Stran sester, tzn. II. řádu je možno říci, že jich bylo početně výrazněji méně než 

bratří. Nejvíce ženských konventů bylo na počátku 16. století na území dnešního 

Německa (65), ve Španělsku (60, r. 1573 až 75) a v Itálii (cca. 40). Zato ve Francii jich 

nebylo nikdy více než dvacet. 

V 16. století byl řád nejvíce zasažen učením Martina Luthera na jedné straně a 

Tridentským koncilem na straně druhé. Proti Lutherovi se dominikáni tvrdě postavili a 

na rozdíl od husitství jeho učení nejen odsoudili, ale proti luteránství přímo aktivně 

bojovali. Platí to především o bratrech z německy mluvících zemí.32 Zasedání 

Tridentského koncilu33 vletech 1545 až 1563 se účastnilo asi sto dominikánů,34 

převážně biskupů a doktorů teologie, takže na koncilu tvořili výraznou skupinu. Uvnitř 

řádu pak byli při zasedání nejvýraznější Španělé rekrutující se z profesorského sboru 

university v Salamance. Dominikáni měli největší vliv na články o ospravedlnění, o 

Nejsvětější Svátosti a o závazku pro biskupy zůstávat a rovněž sídlit ve vlastní diecézi, 

což jak známo nebývalo do té doby zvykem.3'^ Jmenovitě promluvil do diskuse o 

ospravedlnění Domingo de Soto (1494-1560), zpovědník španělského krále Karla V., 

diskuse o svátostech se za řád účastnil především toledský arcibiskup Bartolomeo 

Carranza z Navary36 a církevní kázni se věnoval arcibiskup z Braga a primas 

portugalský Bartolomeo. Je také známo, že celé koncilní jednání se po teologické 

stránce neslo ve znamení nauky sv. Tomáše Akvinského, který byl Piem V. již 11. 

dubna 1567 prohlášen za církevního učitele. Tomistickou teologii toto opatření jenom 

posílilo a za Piova pontifikátu (15 65-15 72)37 stanul dominikánský řád na svém 
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intelektuálním, ale i mocenském vrcholu od třináctého století. Jako tehdy i nyní vydal 

ze sebe velké teology a církevní učence.38 Tento vzmach však byl jen krátkodobý a 

zanedlouho jej vystřídal úpadek. Ten dominikány provázel i ve druhé polovině 17. 

století, kdy česká provincie, na rozdíl od většiny ostatních, vzkvétala. 

Podívejme se nyní na stručný přehled jednotlivých provincií v 17. a 18. století.39 

Přesné statistiky neexistují, a tak se ani řádoví historikové nedokáží shodnout na 

přesnějších číslech ohledně stavu jednotlivých provincií v tomto období, nicméně shoda 

panuje alespoň v rámcovém přehledu. 

Tak se udává, že v letech 1686-1720, tedy v relativně úspěšném období ř á d u j e 

všech bratrů i sester okolo 30 000. 

Rád se v novověku prakticky uzavřel v románském světě, který mu byl vždy 

nejvlastnější, a proto ani nepřekvapí, že nejpočetnější a nejvíce prosperující provincií je 

provincie španělská. V ní vznikají stále nové konventy, jí se dostává příznivého sluchu 

španělského krále, její bratři učí jesuity teologii koncem 16. století,40 ona je 

nejúspěšnější v zámořských misiích41 a dá Španělsku významná učenecká centra 

v Salamance a ve Valladolidu. Avšak vzato z pohledu celých dějin řádu - od jeho 

vzniku až po současnost - nejsou také dějiny španělské provincie ničím jiným, než 

obdobím pozvolného úpadku. 

Samostatnou provincií byla provincie aragonská s bezmála tisícem bratří a 

sester, kteří žili v 53 konventech. 

Plně španělská byla i provincie betická, jež měla konventy i na Kanárských 

ostrovech. Vznikla teprve roku 1514. Třebaže byla postižena masivním odchodem 

svých členů do amerických provincií, především do provincie Sv. Kříže, její počet se 

ustálil na 1600 bratrech. 

Americké provincie, myšleno od Kanady po Ohňovou zemi, v 17. století 

skutečně rozkvétaly, jak četní řádoví historikové unisono tvrdí; jen v Mexiku byly 

takovéto provincie tři. Měly ale v zásadě stále misijní, tj. provizorní charakter, některé 

po svém vzniku brzy zanikly, nové se naopak utvářely ještě v průběhu 18. století. 

Poslední kulturně i jazykově španělskou provincií byla provincie Posvátného 

růžence na Filipínách. Byla údajně obsazována těmi nejlepšími z nejlepších, které 

mohly ostatní hispánské provincie poskytnout. Portugalská provincie byla - jako ostatně 

samo Portugalsko - ve stínu svých španělských sester, a to navzdory svému vpravdě 

hojnému počtu (na 700 bratří ve 22 konventech) a obrovskému zájmu nových uchazečů. 

Ti museli být odmítáni, jistě k nelibosti místních představených, kteří věděli, že 
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v nerománských zemích je brán každý, způsobilý i nezpůsobilý, kdo projeví - důvody 

raději nezkoumat - o vstup do řádu zájem. Portugalští bratři taktéž řídili Kongregaci sv. 

Kříže v Indii, která ale neměla statut provincie. Jednalo se de facto o misijní službu. 

Francie byla jak už jsme si řekli rozdělena také na několik provincií. Všechny se 

musely potýkat s velkým „duchovním úpadkem" francouzského království, se 

„sektářstvím", především s jansenismem, který se snažil s odvoláním na starokřesťanské 

církve o vnitrocírkevní autonomii a o minimalizaci církevní hierarchie a papežského 

centralismu. V teologii se dominikáni museli rozejít s jansenisty v pojetí boží milosti a 

svobody vůle, neboť jansenisté věřili, že lidská vůle a jednání je predestinováno a že 

boží milost činí lidské jednání a priori dobrým. Polem lidské aktivity pro ně zůstávala 

mravnost. Protože však jansenisté dobře znali tomistickou filosofii, byl pro dominikány 

boj proti nim velmi těžký. Blízkost jejich názorů pak zavdala jesuitům dokonce podnět 

k osočení dominikánů z podlehnutí tomuto duchovnímu směru. Ti se urputně tomuto 

nařčení - objektivně vzato skutečně poněkud unáhlenému - bránili a celá kausa 

zbytečně zasela mezi oba řády zlobu a napříště nedůvěru, kterou nedokázal rozptýlit ani 

jesuitům až překvapivě nakloněný řádový magistr (od roku 1650) Jan Babtista De 

Marinis (1597-1669). Jakoby nestačilo, že Tovaryšstvo Ježíšovo, původně vzdělávané 

ve Španělsku dominikány, své učitele přerostlo a odchýlilo se od jejich nauky. Dalším 

velkým nebezpečím byl tzv. galikanismus, tj. de facto politický příklon 

k francouzskému králi na úkor papeže. Toto hnutí zachvátilo ve Francii celý řád a 

dočasně mu podlehlo mnoho jeho členů. Velké boje taktéž probíhaly s hugenoty a 

kalvinisty. 

Na přelomu 16. a 17. století působil ve Francii i Sebastien Michaelis42 (1543-

1618), původem z jižní Francie, který za svůj život založil (roku 1608) a vedl 

s požehnáním církevní i světské vrchnosti přísnou observanci - Kongregaci sv. 

Ludvíka, která měla papežem zaručenu samostatnost. Schválení už ale nedošel jeho žák 

Antonius Le Guieu (1601-1676), který založiv novou Kongregaci Nejsvětější Svátosti 

mající působit na venkově, byl po počáteční podpoře zavržen a nakonec odsouzen a na 

dlouhá léta uvězněn s odůvodněním, že svojí činností rušil jednotu dominikánského 

řádu. Jeho kongregace byla bigotně přísná a nemohla vyhovovat životnímu stylu 

Francie 17. století. Bratr Antonius se s tím nechtěl smířit, a nakonec svůj boj prohrál. 

Velký řádový historik P. Redigonda nazval období 17. století ve Francii z pohledu řádu 

„Stoletím neklidným a spíše úpadkovým". Nejiné bylo i století následující. 
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Nejdůležitější provincií ve Francii byla vlastní Francouzská provincie. Ta měla 

spolu se starobylou Provincií toulouskou a nově založenou pařížskou s přísnou 

observancí a několika kongregacemi koncem 17. století kolem 100 konventů. Pro 

nedostatek spolehlivých pramenů se však jedná jen o hrubý odhad. 

V Itálii žilo více než 7000 bratří rozdělených do několika provincií a mnoha 

kongregací, jejichž počet i hranice se často měnily (udává se až 42 provincií, ale není 

jasné kdy přesně, jak dlouho ani zda je tento nejvyšší počet možný). Nejvýznamnější 

provincií, někdy v řádových dokumentech nazývanou „provincie provincií", byla 

lombardská. To proto, že dala během jednoho století deset ze čtrnácti magistrů řádu a 

devět ze čtrnácti kardinálů. Jen tato provincie měla v roce 1603 na sto konventů s 2043 

bratry. Po roce 1603 ale lombardská provincie doznala výrazného úpadku. 

K nej známějším kongregacím patří kongregace v Benátkách (od roku 1662) a ve 

Florencii (od roku 1695), jež sdružovaly většinu severoitalských konventů. Naopak na 

jihu Itálie působily Provincie neapolská, později i sicilská, sardinská, kalábrijská, 

apulijská a další, sdružující více než 250 konventů. Podmínky v nich však byly místy 

otřesné, zvláště v sicilské provincii byla vysoká míra bídy, konventy byly malé (snaha 

byla za každou cenu je udržet pro efekt z jejich počtu), řeholníci mnohdy neměli co na 

sebe, ba ani co jíst. V důsledku toho docházelo mezi nimi k častým rozmíškám, 

vzájemnému olupování a různému přestupování mravů a předpisů řádu. Bratrům 

chybělo nejen materiální zabezpečení, nýbrž také vzdělání, mnohdy i to základní. Zde 

se ukazovalo, že nezávisí ani tak na kvantitě, jako na kvalitě. Po morové ráně z let 

1629/1630 část řeholníků ubyla, a proto vedení řádu roku 1650 rozhodlo o zrušení 180 

malých italských domů a o sloučení jejich členů. Sicilská provincie v sobě zahrnovala i 

ostrov Maltu, kde byly v roce 1611 tři konventy. Sardinská provincie měla 8 konventů 

se 142 řeholníky. 

Východní nerománské provincie na tom byly podstatně hůře. 

Nejreprezentativnější z nich byla provincie polská čítající po odtržení provincie ruské 

(maximálně 60 konventů s 570 bratry) a litevské (13 později přechodně až 44 konventů 

s nanejvýše 600 bratry) na 45 konventů se 785 řeholníky. Druhá největší, německá, 

ztratila všechny švýcarské konventy a neustále měnila své hranice. Počet jejích 

řeholníků se pohyboval kolem pětiset. Uherská provincie byla po tureckých nájezdech, 

jež vrcholily roku 1520, zcela zničena; roku 1600 čítala pouze dva konventy a úředně 

zanikla. V roce 1642 byla sice právně obnovena, ale doslova živořila a roku 1700 měla 

sedm konventů s minimálním počtem řeholníků. Proto byla roku 1703 sloučena 
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s Rakouskou provincií do nové Rakousko-uherské provincie.43 Roku 1753 dosáhl 

v Uhrách počet řeholníků svého maxima: 82. V rakouské části této provincie pak žilo na 

394 řeholníků. Belgická a Holandská provincie měla každá po třinácti konventech, ale 

v Holandsku bratři prakticky po celý čas strádali, skrývali se před státní mocí, a tak 

Holandská provincie měla spíše ráz misijního střediska. V obou provinciích žilo 

nanejvýše 700 bratří dohromady, spíše ale znatelně méně. 

Anglická provincie prakticky neexistovala, její řeholníci žili v exilu, do roku 

1795 v Belgii nebo Římě, kde měli svůj konvent, od roku 1730 bylo pár bratrů 

tolerováno v Londýně, kde ale nesměli vyvíjet v zásadě žádnou činnost. Noviciát zde 

směli založit až roku 1814. Lépe na tom nebyla ani Irská provincie,44 jejíž členové žili 

po krutém pronásledování rovněž v Belgii, Římě, ale také v Portugalsku. Doma v Irsku 

přebývalo jen nemálo statečných, odhodlaných položit za víru bezodkladně život. 

Dalmatská provincie45 během 17. století zanikla úplně. 

Zvláštní skupinou jsou tzv. Východní provincie a kongregace. Hlavní slovo v nich 

měli bezvýhradně italští řeholníci. Jedná se především o Řeckou provincii, jejíž obnova 

spadá do roku 1622. Byla tvořena převážně z řeholníků italského původu 

(národnostního i řádového) a dala vzniknout i konventu II. řádu (sestrám), který funguje 

dodnes. Také tyto sestry byly italského původu. Řád působil rovněž na Kypru jako 

samostatný vikariát spolupracující s Řeckou provincií. Italští bratři tvořili i tzv. 

Východní (Cařihradskou) kongregaci s domy v Cařihradě a Smyrně. Jejich činnost však 

byla pramalá a po roce 1800 celá Cařihradská kongregace zcela zanikla. Zůstaly jen 

prázdné čestné tituly podobné těm, které kdysi náležely provinciálům Svaté země a 

které se v 17. a 18. století udělovaly v řádu za zásluhy. Obdobně jako u světského kléru 

existují titulární biskupové, existovali v dominikánském řádu titulární provinciálové. 

Jestliže řádová historiografie považuje 17. století za století úpadku, 18. století 

hodnotí jakožto „nejsmutnější v dějinách Církve a především v dějinách řeholních 

řádů". 
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2. Dějiny české provincie v letech 1435-1790 

2.1 Vliv husitských bojů na řádový život 

S nástupem husitství nastaly dominikánům těžké časy.46 Není se co divit, když 

sám mistr Jan Hus o nich prohlásil: „Prosebníci z řemesla [= žebraví mniši; J. Z.] 

olupuj í vešker en lid pomocí okázalých slavností, zázraků, bratrství, lží a kratochvílí, 

brzy dovoleně, brzy potají, rušíce tím celou církev Kristovu,.."47 Také M. Jan 

Rokycana držel se zdá se zásady, že Jen v zákoně Kristově je spása: chybíš-li se jeho, 

se všemi těmi jinými zákony puojdeš do pekla, ať je to zákon Františkův, Dominikánův, 

Bernardův neb kohokoli jiného. Mniši se nad jiné zveličují svým zpíváním hodin i svou 

kápí a tudy vdovské lidské statky vytantují svau pošmurností, stejně jako jeptišky v svůj 

vejl a v hodin doufají." Zkrátka řády jsou pro Rokycanu „quedam secte et 

obliquitates".48 Antipatie byly jistě vzájemné.49 Hlavním Husovým nepřítelem z řad 

dominikánů byl Petr z Uničova od sv. Klimenta v Praze, který nejen že se od roku 1410 

dožadoval procesu s M. Janem, nýbrž se jej roku 1414 v Kostnici i účastnil; o tři roky 

později však své názory, patrně na nátlak, odvolal.50 Je ale dobře možné, že řád měl 

v Praze na své straně po roce 1400 alespoň staroměstské Němce, jak se domnívá Petr 

Čornej.5 ' Na druhou stranu nelze smlčet, že dominikánský řád, papeži vždy věrný, proti 

husitství do roku 1419 rázněji nevystupoval,52 což se řádová historiografie33 snaží 

omlouvat počátečním podceněním síly hnutí, které pro bratry kazatele nabralo takové 

intenzity, že posléze již nestačili zareagovat. Bohužel, tato nepříliš přesvědčivá teorie 

zůstává pro nedostatek hodnověrných pramenů nevyvratitelná. Připomeňme ještě, že 

proti husitům tehdy výrazněji nezasáhly ani ostatní řády včetně františkánů. Máme ale 

několikrát doloženo, že v místě svého působení proti husitskému myšlení dominikáni 

kázali a přinejmenším lokálně se proti jeho hlasatelům postavili. 

Asi proto začíná pronásledování bratří a boření jejich konventů již záhy po smrti 

krále Václava IV. Zajímavé je, že řád podobný útok očekával, neboť konventy v Písku, 

Ústí, Plzni i Klatovech ač přepadeny, přece si zachovaly listiny, které musely před 

útokem skrýt, pravděpodobně na hradech katolických pánů nebo mimo české území.54 
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Jako vůbec první konvent kazatelského řádu zaniká v září 1419 konvent 

v Lounech,55 když už v srpnu byli přepadeni dominikáni v Klatovech, Písku (podle 

všeho byli bratři zajati, a tak se zdá, že si zachránili holý život), Plzni a Hradci Králové. 

O zániku řádových konventů víme obecně velmi málo, téměř vůbec nic, neboť jediné 

konkrétní zprávy, které vypovídají o jejich konci, přinášejí až barokní dějepisci, jimž se 

však věřit nevyplácí.56 

Ostatně o tehdejší situaci se zmiňuje známý kronikář57 M. Vavřinec z Březové 

(1370—asi 1437) ve své latinsky psané Husitské kronice sepsané někdy na počátku 

třicátých let 15. století. Z jeho první zmínky se dovídáme, že husité roku 1420, za čtyři 

dny po oznámení dvanácti artikulů, centrum řádu u sv. Klimenta u pražského mostu „k 

boření jsou přistoupili", což o něco dále kronikář upřesňuje s odůvodněním „...protože 

kněží a mniši mají chodit po světě a kázat a ne se uzamykat".38 K veřejnému vyhlášení 

artikulů došlo v červenci 1420, konvent u sv. Klimenta byl tedy vyrabován nejpozději 

4. srpna. Jeho členové pak byli - až na několik málo výjimek - vyhnáni.59 

Pro českou dominikánskou provincii jsou husitské bouře a následné války 

bezpochyby hotovou pohromou. Z někdejších dvaadvaceti mužských konventů a domů 

české provincie jich bylo za husitů zničeno třináct, z osmi ženských konventů pět. 

Z toho v Cechách přežil mužský konvent v Plzni, Litoměřicích (bratři mohli v pokoji 

odejít, třebaže město bylo obsazeno,60 aby se nejpozději ve 40. letech do konventu 

vrátili) a Českých Budějovicích, avšak z ženských konventů nevydržel žádný. Na 

Moravě pak zůstaly zachovány mužské konventy v Brně, Olomouci, Jihlavě, Šumperku 

a Znojmě a ve Slezsku byl uchráněn opavský konvent. Ženské konventy si svůj statut 

uchovaly v Brně (Cella S. Mariae),6] Starém Brně (sv. Anny) a v Olomouci. Ale 

přeživší konventy výrazně zchudly a jejich vliv upadl až na samý pokraj 

bezvýznamnosti. 

Podíváme-li se na tehdejší události podrobněji, vypadá situace následovně: 

Pražský konvent sv. Klimenta, který byl ve 13. a 14. století řádovou chloubou, byl 

zničen jak již víme roku 1420 a spolu s ním zanikl i konvent sester na pražském 

Újezdě. V březnu 1420 bylo vypáleno celé Sezimovo Ústí a na řadu přišel i konvent 

v Klatovech; v Kolíně dokonce některé z bratří za živa upálili. Nymburk62 a Chrudim 

čekaly na zánik jen do roku 1421, neboť v případě Chrudimi (28. dubna) nemohla 
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husitská strana dlouhodobě snášet invektívy, jež se tehdy z dominikánského konventu 

proti ní šířily městem.63 Podle slavkovského rodáka Zachariase Theobalda64 (1584-

1627), dějepisce protihusitského smýšlení, „Husité zkazili krásný klášter Matky Boží a 

osm mnichů na náměstí upálili, klenoty klášterní a kostelní musely být vydány Janu 

Žižkovi,"65 Jako v Nymburku dopadli řeholníci v dubnu 1421 i v Berouně. Roku 1424 

byl také zničen konvent v Turnově a o čtyři roky později byli bratři vyhnáni dokonce z 

Uherského Brodu na Moravě.66 O rok později zanikl patrně ženský konvent 

v Duchcově67 a kolem roku 1433 podlehl i ženský konvent v Hradci Králové. Plzeňský 

konvent husitské nepokoje přežil navzdory krátkému vyhnání bratří z roku 1419/1420 a 

stal se dočasným útočištěm pro dominikány (např. z Klatov), kteří takové štěstí neměli. 

Komunita zde byla s podporou proboštství obnovena nejpozději roku 1423; bratři 
' v ,68 • , .. 

dokonce káží a po lipanské bitvě se jim opět dostává mecenášů, kteří pak od roku 

1437 pravidelně konvent podporují.69 O zbylých konventech máme jen nejasné zprávy, 

především to platí o ženské větvi.70 Za zmínku stojí ještě konvent sv. Anny na Starém 

Městě pražském, který byl prokazatelně činný po celé 15. až 18. století. Legenda praví, 

že jej husité ušetřili proto, že zde prý byla členkou Žižkova teta.71 Žižka údajně přišel 

k bráně konventu, když tu jedna z řeholnic přistoupila zpoza brány a sdělila mu, že je 

jeho tetou a na kolenou jej prosila, aby objekt ušetřil. Nato měl obměkčený Žižka 

odvětit: „Tobě kvůli, teto, kláštera ušetřím",72 Skutečnost je však jiná. Konvent husité 

využili jako svozný klášter pro všechny pražské řeholnice, tzn. že v době husitských 

bouří svému původnímu účelu nesloužil. Ostatně v Praze byla situace vůbec nejhorší. 

V letech 1420 až 1467 zde žilo jen několik řeholníků, kteří se věru měli proč strachovat 

o svůj život.73 

Na Moravě byla situace poněkud odlišná, ale husitství sem přesto zasáhlo a 

ohrozilo tak všechny zdejší kláštery, dominikánské nevyjímaje.74 Brněnský konvent 

s kostelem sv. Michala,75 který se stal po husitských bouřích v Praze centrálním 

konventem provincie, sice ještě 10. listopadu 1421 hostil moravský zemský sněm, na 

němž Zikmund Lucemburský „donutil moravské pány, aby jej uznali za svého pána",76 

ale po zjištění nepřístojných intimností (stuprum nephandum) mezi provinciálem 

Tomášem a Markétou, jednou ze sester od sv. Anny v Brně,77 i určitých necudností při 

slavnostech Božího těla utrpěl tento konvent tolik otřesů, že byl nakonec roku 1450 na 
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žádost městských radních podřízen polské provincii, neboť v něm toho času beztak 

převažovali polští bratři. Ženský konvent Cella S. Mariae v Brně78 dopadl díky 

katolicky orientovanému patriciátu, který měl za husitství nad městem kontrolu, lépe. 

Pravdou ale zůstává, že rovněž zchudl, neboť podle urbáře z roku 1438 nepřesahoval 

příjem konventu - nepočítaje v to naturální dávky - z částí majetku v deseti vsích a na 

brněnských předměstích pouhých devadesáti hřiven. Svou existenci dominikáni uhájili i 

v Jihlavě, kde byli nejen většího husitského přepadu uchráněni, ale aktivně zasahovali 

do tehdejšího dění. Město se totiž připojilo k protihusitské koalici (Olomouc, Brno, 

Znojmo) a hostilo české i moravské stavy spolu s císařem Zikmundem při rokování 

s basilejským koncilem. Tzv. jihlavská kompaktáta byla nakonec jak známo schválena 

5. července 1436.79 Znojemský konvent sv. Kříže sice, zdá se, také přestál radikální 

husitské období bez zásadních škod, ale nedostatek pramenů, které shořely za velkých 

požárů vletech 1400 a 1404, nám nedovoluje zevrubnější zhodnocení jeho stavu. 

Důležitým střediskem řádu se proto stala Olomouc. Zde působil mužský konvent sv. 

Michala i ženský konvent sv. Kateřiny. Bohužel také o nich máme z této doby 

minimálně zpráv. První z nich byl obdobně jako znojemský konvent stižen dvěma 

velkými požáry (roku 1393 a 1404), ale díky příznivcům z řad šlechty i měšťanstva se 

jej podařilo udržet. Výhodou pro něj bylo, že byl doplněn spolubratry uprchnuvšími 

před husity z Čech. Ženský konvent zdá se fungoval bez výraznějších obtíží až do roku 

1450, kdy jej zachvátil rozsáhlý požár. Tehdy však shořela větší část konventu i s jeho 

archivem, což předznamenalo postupný úpadek celé komunity, ze kterého se vymanila 

až v polovině 17. století.80 

Ve Slezsku se zachránil konvent v Opavě, ale také za cenu vysokých finančních 

ztrát, když mu byly pod záminkou ochrany proti husitům odebrány opavským knížetem 

Přemkem81 kostelní cennosti. Požár města z konce srpna 1431 poškodil i samotný 

konvent, a tak se ani nedivíme, že špatné životní podmínky donutily některé bratry 

k žádostem o přeložení do polské řádové provincie. Je to případ Vavřince z Opavy a 

Řehoře ze Znojma, kteří o přeložení požádali roku 1447 a ještě téhož roku se dočkali 

svého přeřazení z Opavy do Opolí.82 Dlužno říci, že si příliš nepomohli, neboť život 

v opolském konventu byl v 15. století rovněž nesnadný, protože i Slezsko bylo tehdy 

pod velkým tlakem. Na ten doplatil konvent v Osvětimi, který byl v letech 1415-1417 
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odtržen od polské provincie a připojen k německé; k jeho řádnému obnovení dochází až 

ve druhé půli 16. století.83 

V jakém stavu byla celá česká provincie, nejlépe vyplývá z visitace konané záhy 

po nástupu do úřadu 26. generálním magistrem řádu Bartolomějem Texierem (ve 

funkci 1426-1449) původem z Francie, který ihned po visitaci vymohl 21. května 1427 

na papeži Martinu V. potvrzení všech privilegií řádu a jejich rozšíření o ustanovení, 

které dovolovalo jednotlivým konventům v české provincii vlastnit nemovitý majetek,84 

což bylo pro celý řád povoleno až 1. června 1475 bulou Sixta IV. Considerantes.85 Je 

třeba říci, že česká provincie nebyla jediná, které se dostalo takovýchto úlev, neboť 

s klesající morálkou konce 14. století docházelo stále častěji k různým výjimkám. 

Dominikánský řád se nikdy nesmířil s náboženskou i politickou situací, která 

panovala v českých zemích po roce 1434, tj. po porážce radikálních husitů v bitvě u 

Lipan.86 Stále měl ve svých řadách inkvisitory jako byl brněnský Petr (Nosek) z Klatov, 

který působil v 50. a 60. letech 15. století na Moravě, vystupujíc po roce 1462 otevřeně 

proti Rokycanovi, husitství a ,jeho sektám".87 Řád se sice snažil svoji leckde 

uvolněnou disciplínu opět pozvednout,88 ale nutno říci, že nepříliš úspěšně. 

Za takových nábožensko-politických okolností, jaké tehdy panovaly v českých zemích, 

se tomu ani nemůžeme divit. 

V kauze zrušení kompaktát z 31. března 1462 řád zaujal, jak bylo jeho zvykem, 

shodné stanovisko s papežskou kurií, což bylo chápáno jako vyvrcholení snah silně 

protihusitsky naladěné skupiny reprezentované Janem Kapistránem a kardinálem 

Carvajalem, která od padesátých let bojovala proti uznání kompaktát. Dominikáni 

v českých zemích stáli v tomto boji po boku katolické konsistoře a svatovítské kapituly. 

Situace se vyhrotila, když Jiří z Poděbrad na zemském sněmu v srpnu 1462 slavnostně 

za sebe i svou rodinu vyhlásil, že „pro tu krev velebnú i královstvie i hrdel stále hotovi 

jsme složití".*9 Dominikáni se tedy rozhodli královu hozenou rukavici přijmout a 

s pomocí vídeňského konventu se snažili na rok 1467 zorganizovat proti Čechám 

„křižáckou výpravu".90 Následovali tak příkladu vyhlášení křížové výpravy českým 

zemím Pavlem II. z předcházejícího roku. Tato - ze strany dominikánů - naivní akce 

neměla žádnou naději na úspěch, ale dokládá, že se ani v letech největšího útlaku řád 

nevzdával. 
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Můžeme-li situaci první poloviny 15. století shrnout, ztratil řád stejně jako celá 

katolická církev své mocenské pozice jak v Čechách, tak i na Moravě.91 Podle 

některých odhadů bylo během husitských válek zabito až třista dominikánů92 a jediný 

konvent, který tehdy na našem území vzkvétal, se nacházel v Chebu. Nicméně chebský 

konvent patřil od svého založení k saské provincii, která si jej tehdy vybrala pro konání 

provinčních kapitul (roku 1437, 1447), a proto nemůže být zahrnut do českých poměrů. 

Ve složitých náboženských i politických poměrech druhé poloviny 15. století93 se 

dominikáni příliš neuplatnili, protože k tomu neměli dostatek sil ani podpory ze strany 

domácí katolické veřejnosti, neřkuli vedení svého řádu. Ten byl totiž jak jsme si 

v předchozí kapitole ukázali zaneprázdněn bojem o sebe sama, a nemohl tudíž české 

provincii nijak pomoci. 

Husitství poznamenalo život dominikánského řádu v českých zemích nikoli na 

desetiletí, nýbrž na staletí. Teprve po roce 1621 se začíná řád opět vzmáhat, ale trauma 

husitství není zdaleka zapomenuto. Prakticky všichni řádoví barokní dějepisci na tuto 

dobu emocionálně „vzpomínají" berouce si k ruce zručnější jesuitské kolegy.94 Za 

všechny můžeme citovat bratra Michaela Cromera (Cramera), který si v úvodu své 

rukopisné kroniky z roku 1720 postěžoval: „ E f f o d i o crevit incremento eo 

miserabilitiori postea fuit devastata effodio, diu saeviente gravi Hussitarum 

Zisskianorem aliorumque Haereticorum persecuíione tola quasi deleta, et dissipata 

fuisset. Ita ut ex Viginti duobus Conventibus quos Ordo noster Anno 1239 sub solo 

Archi-Episcopata Pragensi possidebat, nec unus int actus remanserit."9;> Emocionalita 

ve spojení s husitstvím se nejednou ozývá i u řádových historiků 20. století.96 

Na závěr této kapitoly se musíme zmínit o dominikánských konventech dnes 

nedoložených, a tedy patrně záměrně smyšlených nebo pouze omylem zaměněných. 

Nejvíce se v této záležitosti mýlí Bohuslav Balbín, který ve své práci Bohemia sancta 

(1682) tvrdí, že byl roku 1420 „deleta coenobia Pragae S. Clememtis Praedicatorum in 

vico Porzicensi in Nova Urbe" (s. 124). O rok později zná i zničení dominikánského 

konventu v Pardubičkách (s. 143): „deletur coenobium Praedicatorum in Minori 

Pardubicio", třebaže dnes tušíme, že tam namísto bratří kazatelů býval klášter cyriaků. 

Do března 1425 pak situuje zničení neexistujícího konventu ve Svitavách (s. 160). 
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Podle listiny Vladislava Jagellonského z 6. listopadu 1499 existoval dominikánský 

konvent i v Jevíčku. Ve městě však působili pouze obutí augustiniáni.97 

2.2 Šestnácté století- období úpadku provincie 

Postavení katolické církve v českých zemích bylo až do roku 1621 velmi 
' 98 • • 

problematické. Nejinak tomu bylo ohledně řádových provincií dominikánů ve střední 

Evropě. Proto si již nyní můžeme říci, že česká dominikánská provincie se v období 

dlouhého 16. století, tj. od poslední dekády 15. století do roku 1613, kdy máme 

dochovánu Sahierovu visitační zprávu, propadla na samé dno své existence a jako celek 

prakticky neexistovala, třebaže po právní stránce nebyla nikdy vedením řádu zrušena.99 

V tomto období přežívá - nikoli plnohodnotně žije - pouhých několik desítek 

jednotlivců, kteří mnohdy cítí s řádem jen malou sounáležitost. Na druhou stranu ne 

všude u katolíků jsou vítáni. Plzeňští si například u Ludvíka Jagellonského roku 1524 

stěžovali, že mimo starodávný obyčej u nich ve městě sídlí příliš řeholníků všech 

denominací, a král proto stanovil numerus clausus, pro dominikány v počtu osmi bratrů 

v konventu.100 

Hlavním pramenem o stavu řádové provincie jsou visitační zprávy vypracované 

ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století jak pro řádovou provincii samu, tak pro 

pražskou arcidiecézi. Další zprávy máme příležitostně o jednotlivých konventech, resp. 

z řádového ústředí v Římě. Všechny informace, které máme k disposici, se shodují 

v líčení celkové situace jako desolátní a pomalu bezvýchodné. Platilo to v širším 

měřítku, tedy přinejmenším také o skotské, irské, řecké (zcela zanikly), německé101 a 
• • • 102 

především uherské provincii. " Posledně jmenovaná na tom bylo dokonce tak špatně, 

že její provinciál musel být zproštěn povinnosti účastnit se generální kapituly roku 

15 5 3,103 k čemuž se v řádu přistupovalo jen výjimečně. Polovina 16. století je proto 

řádovými historiky shodně označována za období největší krize.104 Ano, sám generální 

magistr řádu Vincent Justiniani komentoval před generální kapitulou v Avignonu roku 

1561 situaci následovně: „Závistí a zatvrzelou zlobou kacířů nebo pro naše hříchy se 

stalo, že z mnohých provincií nezbývá ani stopa, nebo to, co ještě zbývá, nemá už ani 
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zdání řádu. V Anglii a v Dánsku je náš řád zničen zcela. V království uherském zůstaly 

nám sotva jeden nebo dva malé kláštery. Kéž bychom se mohli chlubit provinciemi 

českou, skotskou, irskou, řeckou, Svaté země už ne jen podle jména! Početné kláštery 

našeho řádu v Německu a v Sasku jsou zcela zničeny. Kde jsou učení a zbožní otcové 

z oněch krajin, kteří byli ozdobou nejen našeho řádu, ale celé Evropy? Kde je tak velký 

počet studií? Kde je observance našich zákonů, kterou byly mysli našich synů skoro 

jakoby neseny k sladkému objetí ctností...? Naše kostely jsou zbořeny nebo opuštěny 

nebo používány k světským účelům. Školy jsou zbořeny, studia upadají, zákony se 

pohrdá, mysli jsou oslabeny" }05 

2.2.1 Vliv pražského arcibiskupa na chod české provincie 

Problémy své arcidiecéze se okamžitě po svém nástupu do funkce pražského 

arcibiskupa (jmenován 5. září I56l) snažil řešit Antonín Brus z Mohelnice (1518-

15 80),106 muž vzdělaný i politicky zkušený, jenž do té doby prošel mnoha funkcemi 

(1552 velmistr řádu Křížovníků s červenou hvězdou, 1556 nejvyšší polní kazatel 

rakouské armády, 1558-1562 vídeňský biskup). Arcibiskup brzy shledal, že „ryba 

smrdí od hlavy" neboli že příčinou zla v dominikánském řádu je jeho provinciál 

Bedřich Bořechovký107 rodem z Polska (v pramenech jako Fridericus Bořikowski), 

který svůj úřad zastával vletech 1552-1568. Spojil se proto roku 1565 s generálním 

magistrem Vincentem Justinianim, aby mu vylíčil neradostné poměry české provincie, 

a zvláště se soustředil na osobnost provinciála. Osočil jej nejen z nemravného života, 

dluhů, nepotismu (jmění jednoho z čekatelů na vstup do řádu přiřkl své sestře) a 

zneužití pravomoce, ale i šíření bludů ve víře, což bylo u provinciála řádu kazatelů 

zvláště zavrženíhodné. Arcibiskupa také popouzelo provinciálovo prosazování cizinců 

neznalých českého jazyka - ostatně u dominikánů zcela běžné - na místa 

představených. Konkrétně se jednalo o místo kazatele v plzeňském konventu. Antonín 

Brus, sám znalý pěti jazyků, se snažil i na své farnosti dosazovat jazykově kompetentní 

kandidáty,108 a proto mu byl tento řádový rys uplatňovaný nejen v českých zemích 

bytostně cizí. Arcibiskup tedy Justinina žádal, aby Bořechovského, kterého nazval 

homo totus luxui et mellitiei deditus, sesadil.109 Bohužel nevíme zjakého důvodu 
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vedení řádu otálelo, třebaže arcibiskupovy argumenty byly více než pádné. Roku 1567 

získal Brus na vlastní žádost od papeže Pia V. právo visitovat ve své arcidiecézi 

všechny kláštery, ale příliš si tím nepomohl,110 protože problémem v provincii nebyl 

jen provinciál. K arcibiskupské konsistoři stále častěji doléhaly stížnosti měst i 

světského duchovenstva z míst, kde sídlil některý z dominikánských konventů. 

Problémový konvent byl dozajista v Plzni. Marně nabádal arcibiskup ke klidu.111 

Situace byla v Plzni dle pamětníků vyhrocená ještě roku 1580.112 To samé se dělo, a 

možná ještě v horším provedení, v pražském konventu sv. Anežky.113 O mnoho nebyla 

situace lepší ani v Litoměřicích u sv. Michala, kde se namísto „učeného a zbožného" 

převora Lukáše původem z Horních Uher (tj. dnešního Slovenska), dostal jakýsi Ital, 

navíc „zásluhou" jiného Itala z Prahy. To přirozeně arcibiskupa Brüse rozlítilo, neboť 

Ital nemohl lidem kázat ani německy, ani česky. Ale záměr arcibiskupův, aby byl nový 

převor sesazen (a dokonce vsazen do vězení) a na jeho místo se vrátil bratr Lukáš, 

nevyšel."4 Výsledkem bylo skoro celý rok uprázdněné převorství; až koncem července 

1573 se arcibiskupovi podařilo obsadit funkci „svým" kandidátem, bratrem Bernardem. 

Jakýsi Ital Babtista de Utinio se dostal roku 1571 jako převor rovněž do konventu 

v Jablonném v Podještědí. Také on neuměl slova německy ani česky, a proto se jej 

zdráhal pustit fundátor Jindřich Berka z Dubé vůbec do objektu. V tomto případě se 

však postavil arcibiskup za Itala s odůvodněním, že řád zatím nikoho jiného nemá. 

Babtista proto mohl dočasně zůstat."3 

2.2.2 Visitace Michaela ďAsti a Feliciana Ninguardy z let 1568/69 a 1574 

Kvůli této špatné situaci byli na naléhání českého a uherského krále Ferdinanda 

I. Habsburského vysláni do rakouské monarchie dominikáni Felician Ninguarda (l 524-

1595) a Antonio Grossoto jako generální vikáři."6 Kontrola českého území připadla 

tehdy Ninguardovi. Nezmohl ale ničeho. Úspěšnější byl až Michael d'Asti, který byl 

visitací českých, moravských, rakouských a uherských konventů pověřen generálním 

magistrem Justinianim roku 1568."7 Generální magistr zvolil Michaela d'Asti patrně 

z osobních důvodů, neboť oba kdysi působili v Janově jako profesoři. Michael pak 

v době konání Tridentského koncilu vykonával roku 1562 funkci převora v Tridentu. 
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Z register uložených v generálním řádovém archivu vyplývá, že měl za úkol nejen 

visitovat českou a uherskou provincii, ale také být poradcem na české provinční 

kapitule ve věci zvolení nového provinciála; rádcem měl být také ohledně celkové 

reformy provincie. Bratr Michael dorazil tehdy do Vídně s největší pravděpodobností 

již roku 1568,118 nejpozději však počátkem ledna 1569 a začal odtud objíždět jednotlivé 

kraje. Jeho úmyslem bylo soustředit roztroušené konventy v jednu provincii. K tomu se 

hodila právě česká provincie, která si doposud zachovala alespoň formální vedení. 

Nejdříve si ale chtěl Michael zajistit souhlas bratří, a proto je se svým záměrem obšírně 

obeznámil. Uhři se údajně vrhli Michaelovi do náruče, neboť jejich provinciál Kašpar 

Rermend byl prý zavrženíhodným mužem. Adresovali proto v trnavském konventu 

k Michaelovi žádost. Ten proto přidělil dosud v Uhrách živořící konventy k rakouské 

kongregaci, a pak obrátil pozornost k Čechám.119 Svolal provinční kapitulu na nám 

neznámé datum (asi před 14. únorem 1569) do Olomouce a byl na ní zvolen 

provinciálem. Sám tím byl nemálo překvapen, jak píše olomouckému biskupu: „Zůstal 

jsem v Olomouci něco přes 14 dní a slavil jsem provinční kapitulu. Nic mi ze strany 

otců nescházelo, mám vše, co si přeji, jen Vaší přítomnost postrádám. Byla by mi velmi 

vítanou (...) nabádal byste mne na co mám myslet, aby to prospělo co nejvíce mému 

řádu ve Vašem kraji. Sám sebe se ptám, proč otcové této provincie zvolili mne 

jednomyslně svým představeným, mne, o němž vědí, že jsem pokročilého věku a 

zabaven dlouhým a obtížným cestováním".'20 Únor a březen věnoval zcela péči o 

českou provincii. Devátého března dovolil převoru v Litoměřicích prodat starý 

nepotřebný zvon a za utržené peníze nechal opravit střechu objektu. Za sedm dní nato 

přijal laskavě zpět jakéhosi bratra Jana, jenž předtím opustil řád, a ustanovil jej 

zpovědníkem u sv. Anny v Praze. 

Konvent sv. Anny potřeboval reformu více než cokoli jiného. Michael v prvé 

řadě pořídil klausuru a zakázal sestrám vycházet ven; jen převorka směla třikrát v roce 

vyjít za nutnou záležitostí provázena podpřevorkou nebo jinou starší sestrou. Nařídil i 

pravidelné svaté přijímání, zejména o svátcích. Svou visitaci české provincie ukončil 

27. března 1569. Již o deset dní dříve psal pražskému arcibiskupovi: „Co Vám mám říci 

o konventech našeho řádu v tomto Vašem rozlehlém království? Zda-li neplatí zde 

26 



slova evangelia messis quidem multa operarii autem pauci [Mt 9,37; L 10,2]? Musím 

se odebrat do Říma a podat zprávu generální kapitule o situaci v provincii."121 

Michael d'Asti se poté skutečně vrátil do Vídně a 8., resp. 15. dubna žádal o 

audienci u císaře; nevíme však zda ji dostal. Jeho záměrem bylo jet opět do Říma, aby 

zde požádal o sloučení konventů v jednu (českou) provincii, a chtěl, aby se někdo jiný 

stal provinciálem, neboť on sám jím pro stáří již být nechtěl. Ve Vídni jej však přepadla 

horečka a do Říma proto poslal pro svého socia Honoria de S. Romolo. Přesto když 

generální kapitula jeho práci schválila a sloučila rakouskou, českou i uherskou 
• • • • 1 • • provincii v jednu,~ jmenovala Michaela na šest let provinciálem. Zdraví se mu ale 

nezlepšilo, a proto 14. října 1569 jmenoval vikářem pro Rakousko Adalberta z Trevíru 

a vikářem pro Čechy Honoria a S. Romolo; zakrátko nato zemřel.123 

Další visitace proběhla za provinciála Feliciana Ninguardy, který měl již s 

českou provincií své zkušenosti z předchozího pobytu.124 Za svého dvouletého 

působení stihl prakticky pouze visitaci, zato však důkladnou. Již na jaře 1574 dostává 

plnou moc pro zavedení reformy v rakouských, českých, moravských, štýrských i 

korutanských konventech. Rovněž je zmocněn visitovat dominikánské,125 

františkánské, augustiniánské konventy na území - řečeno pozdější terminologií -

Předlitavska. Na visitaci české provincie vyrazil z Vídně přes Moravu do Prahy až 14. 

června 1574, neboť musel počkat na vyřízení některých úředních formalit.126 

Vybaven rozsáhlými pravomocemi působil v českých zemích jako visitátor až 

do prosince 1574, tedy celý půlrok. Již při cestě do Prahy neopominul konventy ve 

Znojmě a Olomouci, v Čechách se nejvíce zdržel pochopitelně v Praze, ale 

z dominikánských konventů navštívil i Plzeň a Litoměřice. Hlavní město českých zemí 
127 • v 

opustil 20. listopadu a při zpáteční cestě se zastavil ještě v Českých Budějovicích, 

Jihlavě a nakonec krátce v Olomouci, Brně (kde měli od Ninguardy klášterní řád již 

z roku 15 67)128 a konečně ve Znojmě. Na Vánoce byl již opět ve Vídni.129 Mám-li 

shrnout jeho visitační práci v dominikánských konventech, na než se zde záměrně 

omezuji, třebaže Ninguarda visitoval také františkány, augustiniány i klarisky, je třeba 

říci, že vyzbrojen novými předpisy Tridentského koncilu musel být přinejmenším 

nemile překvapen. Situace byla opravdu krizová, samozřejmě zcela předkoncilní, na 

mnoha místech pak ještě daleko horší. Nejednou si stěžuje pražskému arcibiskupovi 
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Antonínu Brusovi z Mohelnice, který má pro jeho oprávněné stesky zajisté pochopení, 

neboť sám byl kdysi přímým účastníkem koncilu v Tridentu a se situací ve své 

arcidiecézi je důkladně obeznámen. Arcibiskup se mu snažil zjednat přístup do 

jednotlivých měst svými listy, nicméně ne všude uspěl.130 Ostatně s arcibiskupem 

udržuje Ninguarda živou korespondenci i později, kdy působí coby český řádový 

provinciál.131 Někdy dosadí nového převora (České Budějovice, Litoměřice, Plzeň -

zde na žádost pražského arcibiskupa132), jindy pomůže novicům. Avšak velký vliv za 

svého působení mít nemůže, neboť mnozí řeholníci vněm (a ani v nikom jiném) 

nespatřují autoritu. Je jen těžké říci, kde byla situace nejlepší a kde naopak nejhorší, 

protože špatná byla všude. Patrně nejhorší připadala Ninguardovi v Českých 

Budějovicích a není se co divit, vždyť tamější konvent byl tolikrát zachvácen morem 

(1491, 1497, 1507, 1511-1513, 1518, 1520, kdy mu podléhá sám převor Tomáš Carol i), 

že se nedokázal po celé 16. století vzpamatovat. Roku 1560 zachvacuje objekt 

konventu požár, je spálena střecha i loď a je jen otázkou krátkého času, než je sídlo 

zcela opuštěno (1565/6). Město objekt přiřkne místnímu faráři a nechce svolit s jeho 

vrácením řádu. Roku 1569 je zde zřízena mincovna133 a kostel je opětovně vysvěcen až 

zlatokorunským opatem, tj. cisterciákem roku 1574.134 

2.2.3 Sloučení a rozdělení středoevropských řádových provincií v letech 
1568-1611 

Sloučení tří středoevropských provincií roku 1568 v jednu musí být chápáno 

veskrze negativně, neboť cílem řádu, pochopitelně nejen dominikánského, vždy byla a 

dodnes zůstala expanze.135 Řádový historik Isnard W. Frank v této souvislosti 

oprávněně píše, že spojení nebylo šťastným krokem, neboť rakouské konventy 

nemohly českým ani uherským konventům nijak pomoci a platilo to i naopak. Nakonec 

byla unie z nařízení císaře Maxmiliána II. roku 1574 zrušena a rakouské konventy se 

navrátily pod jihoněmecké.'36 Avšak ani toto nebylo ideální řešení, na což poukazoval 

Ninguarda, který se mezitím vrátil z Říma zpět do monarchie. Protože německá 

provincie byla nyní příliš rozlehlá, Ninguarda císaři navrhl, aby se všechny konventy 
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v Rakousku, Korutanech a Štýrsku přeměnily na samostatnou provincii,137 což se také 

zanedlouho stalo. České konventy však již po roce 1574 ztratily s rakouskými přímý 

kontakt. Skončilo tak správně velmi složité období let 1568-1574, kdy se ve funkci 

českého provinciála vystřídalo sedm mužů, kteří však fakticky do chodu provincie 

nezasahovali. 

Formálně se rakouské konventy připojily k české provincii ještě roku 1608,138 ale 

již generální kapitula konaná o tři roky později v Paříži konstatovala jejich odtržení, ke 

kterému de facto došlo již roku 1609, a opětovné připojení k provincii německé.139 

Českému provinciálovi Hyacinthu Susciovi z Polska nezbývalo, než se podrobit. Tato 

otázka si však zasluhuje podrobnějšího zastavení, neboť se zde zřetelně ukazuje 

dominantní vliv světské vrchnosti na záležitosti na první pohled čistě interní.140 

Dekret generální kapituly z roku 1608, kterým bylo pět rakouských konventů 

připojeno se souhlasem německého provinciála k české provincii, uvedl generálního 

magistra řádu Augustina Galaminiho do sporu s arcivévodou Matyášem, tehdejším 

uherským králem. Protože byl v té době českým provinciálem Polák, někteří členové 

rakouských konventů se cítili dotčeni. Žádali proto Matyáše o pomoc, aby směli zůstat 

při německé provincii. Z interní řádové věci se tak stala otázka politická. Matyáš psal 

v tomto smyslu 30. září 1608 Galaminimu a dokonce sám německý provinciál začal 

nad touto nově vzniklou unií naříkat, třebaže na generální kapitule v Římě s ní ochotně 

souhlasil. Argumentoval přitom přílišnou vzdáleností rakouských konventů a z toho 

plynoucí nemožností je řádně spravovat.141 Generální magistr Matyášovi i německému 

provinciálovi odpověděl 28. listopadu 1608. Arcivévodovi psal, že ani on jako 

generální magistr nemůže změnit ustanovení generální kapituly.142 Ohledně Poláka 

v čele české provincie dodal na vysvětlenou: ať se prý Matyáš nediví, že se Polák143 

stal českým provinciálem, protože česká provincie sama nemá nikoho, z koho by mohl 

být někdo vybrán pro tento úřad. Dříve prý byli do Čech posíláni Italové, ale pro 

vzdálenost obou zemí je od toho nyní upuštěno. Polskoje přece blíž, i řeč je příbuzná. 

Vybranými slovy slibuje, že všichni řeholníci (včetně těch cizího původu) budou 

věrnými poddanými, což však nemůže zastřít skutečnou povahu odpovědi, která je 

záporná. Německému provinciálovi pak píše,144 že se diví změně jeho smýšlení. Sám 

přece nemá mnoho lidí, tak jak by mohl rakouské konventy obsadit? On jako generální 
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magistr musí prý Poláka chránit a může mu pouze nařídit, aby do rakouských konventů 

dával německy mluvící bratry. Na skrytý požadavek německého provinciála, aby 

připojil k jeho provincii tu českou, reagoval zamítavě s odůvodněním - opět zcela 

diplomatickým - , že jeho bratři neumějí česky, a tudíž nemohou v Čechách a na 

Moravě plnohodnotně kázat a zpovídat.145 

Do věci se ale vložil i bavorský vévoda, Matyášův tchán,146 a dosáhl konečně 

toho, že rakouské konventy měly být opětovně přiděleny k německé provincii. 

Galamini to dal českému provinciálovi vědět listem z 29. prosince 1609.147 Zároveň 

poslal do Čech visitátora Vincence Sahiera z Antverp, odchovance reformované 

kongregace v Abruzách, a dal mu důkladné instrukce pro jeho práci. Jeho jmenování 

bylo oznámeno olomouckému biskupovi kardinálu Dietrichštejnovi148 i arcivévodovi 

Matyáši 12. dubna 1610. Sahier se měl nejprve představit Dietrichtštejnovi, který byl 

určen za jeho spojku v království. Dále Galamini slíbil, že se všechny spory ohledně 

středoevropských provinciích budou řešit na příští generální kapitule. Visitátor ať 

prozatím pokojně řídí provincii. Na generální kapitule v Paříži roku 1611 byl Sahier 

jmenován českým provinciálem. Polákům bylo s konečnou platností nařízeno vrátit se 

do Polska.149 

2.2.4 Visitace generálního magistra Hyppolita Beccarii roku 1593 

Protože se ale situace v provincii ani po visitaci Ninguardy nelepšila,'50 nezbylo 

vedení řádu nic jiného než dohlédnout na záležitosti přímo na místě. Proto se tehdejší 

generální magistr řádu Hyppolit Maria Beccaria (1550-1600; v úřadu od roku 1589),151 

někdejší komisař římské inkvisice urozeného původu, milánský převor z Mondovy, 

vypravil roku 1593 do střední Evropy osobně.152 Z Vídně vyjel již 23. dubna a o den 

později dorazil do Znojma. Večer 27. dubna byl již v Praze. Zjeho visitační zprávy 

víme, že česká provincie tehdy čítala devět konventů a tři monasteres, tj. ženské 

konventy (Praha, Olomouc, Brno). V Praze se zdržel celých sedm týdnů a hned po 

příjezdu žádal audienci u císaře. Bohužel nevíme, zda ji dostal. Rudolf II. však 28. 

května vydal patent,153 jímž doporučil generálního magistra všem pánům duchovním i 

světským. Avšak ani to nepostačovalo na vzpurné (recalcitrants) řeholníky. Proto 

vydal císař 29. května ještě jeden patent.1''4 Dozvídáme se také, že Beccaria při pobytu 
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v Čechách onemocněl a jeho léčba, kterou si však hradil sám, se nemálo prodražila. Po 

mírném zotavení visitoval L i t o m ě ř i c e , P l z e ň (12. června),156 České Budějovice (18. 

června; je zvláště otřesen stavem komunity), Jihlavu (21. června) a Brno (23. až 27. 

června). Z Brna jel přímo zpět do Vídně, kde pobýval od 6. července do září. Vídeňský 

pobyt chápal jako čas na zotavení a dal si v jeho průběhu několikrát pustit žilou. Po 

krátkém letním oddechu se opět vydal na visitaci moravských konventů. Z Vídně 

odcestoval přes Slavkov do Olomouce. Cestoval vždy v hábitu a mnohde strádal, i 

venku přespával, chudé konventy prý ještě obdarovával (například v Opavě věnoval 

přes dva dukáty na koupi ciboria v Praze, v Olomouci pět dukátů a tři july na látku pro 

šaty novicům i lektorovi a osmnáct dukátů a tři july na úpravu dormitáře). Útratu 

v konventu si platil vždy sám. Často přispěl i na povyražení s hudebníky a zpěváky. 

Zkáza, kterou viděl, jej natolik rozladila, že nakonec upustil od plánované 

visitace Uher a zamířil pouze do Polska. Tam tehdy žilo okolo 300 bratrů v 39 

konventech. Do Vídně se z Polska vrátil přes Moravu 29. března 1594, aby se 

zanedlouho vydal zpět na Apeninský poloostrov; do Benátek dorazil 27. dubna 1594. 

Bohužel ani po návštěvě nejvyššího řádového představeného se situace 

v provincii příliš nezlepšila. Roku 1599 dostal pravomoc visitovat všechny konventy 

v České koruně tehdejší provinciál Augustin Salaginus,137 ale přesně nevíme, zda tak 

učinil; kýžený obrat k lepšímu však stejně nepřišel. Největší překážkou byla patrně 

uvolněná kázeň a sn í zpohodlnění řeholníků. Ještě roku 1606 totiž musel zasahovat 

nuncius Ferreri v záležitostech některých bratrů, kteří se vzepřeli provinciálovi 

jmenovanému přímo z Říma. Staral se o nápravu jejich špatné kázně, za což se mu 

dostalo podpory a pochvaly kurie.158 

Například v pražském konventu sv. Anny byla kázeň zlá ještě roku 1602, jak 

dokazuje dekret dvorské kanceláře pražskému arcibiskupovi Zbyňku (II.) Berkovi 

zDubé (1551-1606). Ve výčtu prohřešků (zvláště nedovolených opuštění 

komunity160) v jednotlivých konventech, zdaleka nejen dominikánských, bych mohl 

dlouho pokračovat, nicméně pokládám to v tomto kontextu za zbytečné. Jednotlivé 

causy by měly být podrobně rozebrány v analytických studiích zabývajících se 

dějinami jednotlivých konventů. 
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2.2.5 Pokusy o odtržení moravských konventů od české provincie a 
případ konventu slezských 

Z našeho hlediska jsou pro dějiny provincie podstatnější snahy po odtržení 

moravských konventů od české provincie. Je to již druhý konflikt na samém počátku 

17. století, za kterým stojí arcivévoda Matyáš. Sotva byla zažehnána krize okolo 

připojení a odtržení rakouských konventů od české provincie roku 1608, přišla na řadu 

tato causa.161 Matyáš údajně vyvinul velkou energii u kurie v Římě, aby vyhověl 

některým řeholníkům, ale prospěl především sobě. Bylo to právě v době otevřeného 

mocenského konfliktu mezi císařem Rudolfem 11. a Matyášem, čerstvě jmenovaným 

uherským králem, jemuž podle tzv. libeňského míru z 25. června 1608 přenechal císař i 

Moravu a Rakousy.162 Generální magistr měl dokonce obavy, že na arcivévodově 

straně je i Svatý otec. Ovšem tlak vyvolal protitlak. Na scéně se objevuje anonymní 

protest proti připojení Moravy k rakouským zemím.163 Jsou vněm shrnuty důvody, 

proč nemůže být Morava odtržena od české provincie. 1. Z historických důvodů. 

Morava byla vždy integrální součástí české provincie. 2. Ostatní duchovní řády 

v českých zemích mají rovněž vedení v Praze.164 3. Česká provincie je natolik 

zubožená, že odtržením Moravy by jistě zanikla. 4. Rakouské konventy nejsou plně 

samostatné, velký vliv na ně má německá provincie. 5. Z důvodu jazykových. Žádný 

z bratří působících v rakouských zemích nezná česky. Znalost češtiny je ale nezbytná 

pro práci na Moravě, zvláště v případě zpovědí tamních řádových sester a při práci 

v bratrstvech. 6. Rakouské konventy jsou jen tři165 a ve stavu horším než moravské. 7. 

Jsou tu též problémy ohledně řádových studií. 8. Oznámení, že Čechy budou odtrženy 

od monarchie se nezakládá na pravdě, je dílem rebellium fratrum, kterým nejsou po 

chuti jinak oblíbení polští spolubratři.166 Tolik anonymní protest sestavený zajisté 

účelově jako obrana proti odtržení Moravy. Problém nakonec vyzněl do ztracena a 

moravské konventy zůstaly spolu s českými v jedné provincii. 

Moravskou causou ale separatistické snahy zdaleka nekončí. Věčným problémem 

sváru mezi českou a polskou provincií zůstávají slezské konventy. Na konci 16. století 

měl převahu český stát nad polským, neboť Praha byla tehdy císařskou metropolí. Při 

visitaci české provincie byl generální magistr Hyppolit Beccaria v podstatě donucen 

souhlasit s odtržením slezských konventů (ve Vratislavi, Svídnici, Hlohově a Opoli) od 
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polské provincie u níž zůstaly i po připojení Slezska k českému státu ve 14. století. 

Vytvořila se tak fakticky samostatná kongregace, která plnila nárazníkovou funkci a 

měla přispívat k zabránění připojení Slezska k Polsku.167 Nakonec však nemělo mít toto 

odtržení dlouhého trvání. Již generální kapitula ve Valladolidu roku 1605 rozhodla o 

opětovném připojení slezských konventů k polské provincii. K prosazení tohoto 

rozhodnutí došlo 16. ledna 1606 v Krakově. Tím však problémy se slezskými konventy 

nezkončily. Polská řádová provincie sice zažívala na počátku 17. století prudký rozvoj, 

ale ten přinesl i obnovení starých sporů s farními úřady i biskupy, což se nakonec 

odrazilo na nestabilitě celé provincie. Pod vlivem demolování vratislavského konventu 

roku 1608, učinily slezské konventy o dva roky později opětovný, třebaže neúspěšný 

pokus o odtržení od Polska. Nakonec se odtrhly roku 1612 konventy ukrajinské a 

haličské a utvořily ruskou provincii. Do sporů byl vtažen i opavský konvent sv. 

Václava, který patřil k tzv. malopolské kontratě.168 Nicméně napjatá situace byla záhy 

přehlušena českými událostmi roku 1618 a následnou třicetiletou válkou. K dalším 

separatistickým akcím došlo až o téměř sto let později. 

2.2.6 Visitace české provincie Vincentem Sahierem roku 1613 

Situace v české provincii byla natolik nepřehledná, že musel olomoucký biskup 

kardinál Ditrichštejn požádat roku 1610 generálního magistra dominikánů, aby osobně 

provedl visitaci české provincie, stejně jako se to stalo před šestnácti lety. Kardinál, 

jenž byl velice znepokojen rebelií, která proti Matyášovi vypukla v Rakousích, se 

obával, že pokud z toho vznikne válka, spojí se Moravané s rebely a bude hrozit 

nebezpečí, že se k nim připojí také sousední země. V průběhu roku 1610 proto žádal 

papeže, aby Matyášovi poskytl proti odbojným stavům maximální pomoc.'69 Zklidnění 

v dominikánské provincii považoval kardinál Ditrichštejn, vždy věrný prostředník mezi 

bratry Rudolfem a Matyášem, za krok vedoucí ke zklidnění českých zemí jako celku. 

Bohužel generální magistr Galamini musel kardinála zklamat, neboť se připravoval na 

generální kapitulu v Paříži. Jako náhradu za sebe však poslal holandského provinciála 

Vincenta Sahiera z Antverp, který dlouhá léta pobýval v reformovaném konventu sv. 

Kateřiny v Sieně.170 Sahier byl jmenován komisařem pro Čechy, Rakousko, Štýrsko a 

Korutany s cílem provést v české provincii řádovou reformu a důkladnou visitaci. Titul 
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komisaře namísto provinciála byl jen úlitbou Matyášovi, který byl znám svým odporem 

k cizincům v duchovních řádech a který taktéž vystupoval proti dosavadnímu 

provinciálovi z Polska, kterého Galamini mezitím odvolal. Sahier směl však visitovat 

konventy jen v případě, že k tomu dostane svolení. Proto se odebral do Vídně za 

Matyášem, který mu je měl z titulu pána rakouských zemí udělit. Galamini Sahiera 

dokonce instruoval,171 aby Matyášovi tlumočil jeho svolení se spojením rakouských a 

štýrských konventů, avšak stou výhradou, že vše musí být schváleno na nadcházející 

generální kapitule. Sahier měl také tlumočit Galaminiho vysvětlení nedávno minulých 

kroků v záležitosti spojení českých a rakouských konventů. Generální magistr se 

zaštiťoval souhlasem německého provinciála, který se prý tehdy rakouských konventů 

zřekl. Polákům prý zase svěřil vedení české provincie proto, že se toho zřekli Italové, a 

nikdo jiný jazykově lépe vybaven nebyl po ruce. Podle Galaminiho by připojení 

moravských konventů k rakouským bylo nyní, tj. roku 1610 předčasné a předjímalo by 

rozhodnutí generální kapituly. Avšak je třeba říci, že generální magistr spojení nepřál a 

odkazem na blížící se generální kapitulu jen diplomaticky zastíral své pravé smýšlení. 

Sahier po vyřízení záležitostí ve Vídni spěchal podle instrukcí vedení řádu na 

Moravu za kardinálem Ditrichštejnem, aby mu sdělil Matyášovy plány stejně jako 

plány vedení svého řádu v Římě. Měl také kardinála poprosit o doporučující dopisy k 

císaři Rudolfovi i vratislavskému biskupu Karlovi zrodu Habsburků (1590-1624).172 

Po jejich získání se měl neprodleně odebrat do Prahy za odstupujícím provinciálem 

Hyacintem Susciem (Suskim), kterému měl vyřídit pokyny vedení řádu. Moravské 

konventy má provinciál zatím nechat do rozhodnutí generální kapituly mimo svou 

pravomoc. Zároveň má přijmout komisařství pro Polsko, s čímž se již údajně počítá, a 

okamžitě se tam odebrat, formálně si však ponechat funkci českého provinciála dokud 

nerozhodne generální kapitula jinak. O situaci provincie se nemá obávat, neboť jej plně 

zastoupí Sahier ve funkci komisaře. Ten také provede důkladnou visitaci celé provincie 

podle normy stanovené pro alpské země. 

Visitace se měla zaměřit na působení bratrů mezi lidem, na temporalia, na 

spočítání osob v každém konventu a určení jejich národnosti, na zjištění schopností 

bratrů ke zpovídání, kázání i řízení konventů, na řeholní disciplínu (zachovávání slibů, 

stravu, ošacení, posty a silentium). V neposlední řadě se měl Sahier zaměřit na řádová 
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studia a spočítat graduované členy. Po visitaci měl zpracovat podrobnou zprávu, kterou 

měl doručit generálnímu magistrovi do Říma. 

Samotný průběh visitace asi nebyl bez problémů, neboť závěrečný protokol nese 

dataci 8. listopadu 1613, což je vzhledem k zadání úkolu v roce 1610 datum velmi 

pozdní. Protože se jedná o prvořadý pramen dějin řádové provincie, který shrnuje její 

celkový stav z počátku 17. století, rozhodl jsem se j i otisknout v příloze této práce.173 

Zpráva plně nahrazuje povrchní nedatovanou nunciovu(?) zprávu papeži, kterou 

Zikmund Winter174 datoval do počátku 17. století. 

Ze Sahierovy zprávy také máme přehled o početním stavu provincie k roku 1613, 

takže víme jak špatně na tom provincie byla. Myslím, že čísla hovoří sama za sebe. Od 

roku 1600175 přibyli pouze dva bratři, ale stav olomouckých sester se snížil o čtyři. 

název konventu počet řeholníků 

(řazeno abecedně) 

Brno (sv. Anny; II. řád) 8 

Brno (sv. Michala) 8 

České Budějovice (P. Marie) 2 

Jablonné v Podještědí (sv. Vavřinece) 2 

Jihlava (sv. Kříže) 2 

Litoměřice (sv. Michala) 2 

Olomouc (sv. Kateřiny; II. řád) 17 

Olomouc (sv. Michala) 8 

Plzeň (sv. Markéty) 4 

Praha (sv. Anežky) 6 

Praha (sv. Anny; 11. řád) 5 

Zno jmo (sv. Kříže) 4 

2.2.7 Vliv příchodu jesuitů do českých zemí na život zdejších dominikánů 

Když bylo v polovině 16. století rozhodnuto, že bude do českých zemí uveden 

nový agilní řád Tovaryšstva Ježíšova, muselo se také vybrat vhodné místo, kde bude 
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první komunita čítající dvanáct členů (jako apoštolů) trvale bydlet.176 Vybráno bylo 

dosavadní sídlo dominikánů - konvent sv. Klimenta „nedaleko staroměstské paty 

Kamenného mostu",177 protože se, jak správně poznamenal již Tomek,178 nacházel 

uprostřed pražských měst. Příchod jesuitů nebyl dominikány nijak zpochybňován, 

avšak nikoli z bratrské lásky, nýbrž proto, že právě v této době česká provincie jako 

celek řádně nefungovala a provinciál Bedřich Bořechovský se dokonce ve „svém" 

konventu zdržoval jen nepravidelně.179 Dominikáni se především starali o náhradní 

objekt, kam by se mohli přemístit. Protože jich bylo u sv. Klimenta minimálně (od roku 

1496, kdy se tam usadili polští bratři,180 jich stále ubývalo, 1521 napaden „chátrou"181), 

vystačili si i s klášterem sv. Anežky na Starém Městě pražském.182 Zajisté tam však 

nešli tak radostně, jak to popisují Paměti jesuitské koleje u sv. Klimenta:183 „takže 

nejen s přivolením i rádi do kláštera sv. Anežky, který (...) pustý zůstavál pospíchali, a 

totéž všichni jednostejně vlastními podpisy osvědčují, kteréž sobě Canisius předvídaje 

budoucnost vyžádal kostel krásnější za svůj starý pro tmu škaredý obdrželi, klášter 

prostrannější, ničeho jim z jich nadání neušlo, ano i příjmy jim rozmnožil císař, také 

sám klášter sv. Anežky měl i několik sousedních domů z kterých pronajatých hotové 

peníze vybírány byly." Klášter sv. Anežky si museli dominikáni vyjednat, jak vyplývá 

z prosby svatovítské kapituly králi z května 1562. Minoritě, kteří také obětovali svůj 

pozemek, měli dostávat náhradou třicet tolarů ročně.184 

Známý jesuita Petr Canisius, apoštol Německa, který byl vypraven Ignácem 

z Loyoly jako zvláštní emisar do Vídně a Prahy, aby vyjednal pobyt prvním dvanácti 

členům svého řádu v českém království, se rozhodl uvést jesuity také do královského 

města Plzně. Zatímco v případě Prahy nemáme významnějších důkazů, že se tak dělo 

na úkor dominikánského řádu, v případě Plzně je to již nepochybné.185 Probíhá složité 

jednání, které je však od počátku podmíněné špatnými vztahy dominikánů s městem.186 

187 

Již v červenci 1561 píše Canisius v tomto smyslu proboštu Scriboniovi, který 13. 

srpna píše arciděkanovi Tomáši Pavorodskému, aby promluvil s převorem dominikánů, 

jenž by zapůsobil v této věci na svého provinciála. Převor souhlasil uznávaje 

nedostatek bratří a nakonec souhlasil i provinciál. Poté přišlo na řadu jednání s městem. 

Jak se ale záhy ukázalo, nebyla slova provinciála bratří kazatelů myšlena upřímně. 

Městská rada dominikánům nepřála,188 a proto se sn í chtěli jesuité dohodnout na 
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úplném odchodu jejich konkurence z města. To byla pro řád velká rána, neboť 

v Plzni, jednom z mála katolických měst husitských Čech, sídlil řád prakticky 

nepřetržitě od jejího založení.189 Roku 1562 proto městská rada žádá arcivévodu 

Maxmiliána, aby se přimluvil u císaře ve věci výměny dominikánů za nový řád jesuitů. 

Argumentuje přitom počtem bratrů žijících nyní v konventu. Jedná se vlastně o 

jednoho až dva řeholníky, obdobně jako tomu bylo v případě pražského konventu u sv. 

Klimenta. Oba bratři jsou Poláci, kteří nic nedělají, a nemohou se prý vykázat ani 

řádným svěcením. Třebaže bylo jednání jesuitů přísně utajené, dominikáni se o něm 

dověděli, a až v Římě si chtěli vymoci povolení zůstat. Řádu se ve Věčném městě 

horlivě u Pia IV. zastával kardinál-dominikán Michele Ghislieri. Když se stal sám roku 

1566 jako Pius V. papežem, spor zcela utichl ve prospěch jeho mateřského řádu. 

Obnoven byl až roku 1575, kdy jesuité zastoupeni formálně plzeňským arciděkanem 

Wolfgangem, žalovali na dominikány stran jejich údajně rozpustilého života. Nezmohli 

však ani tentokrát ničeho.190 

2.2.8 Založení nového konventu sv. Máří Magdaleny na Malé Straně 
v Praze 

Klášter sv. Anežky, který řád dostal v náhradu za konvent sv. Klimenta, kam se 

přestěhovali jesuité, byl postupem doby dominikánům stále těsnější. Navíc roli sehrála i 

velmi špatná pověst, kterou komunita u sv. Anežky měla.191 Proto bylo vedením 

provincie rozhodnuto, že se bratři přestěhují někam jinam, nejlépe do nově založeného 

objektu. Pozornost provinciála Michaela Capella upoutal malostranský kostelík sv. 

Máří Magdaleny, který v poslední třetině 16. století zcela spustí.192 Sám objekt 

bývalého konventu magdalenitek (zanikl 1420) byl přestavěn na obytné budovy a na 

počátku 17. století náležel metropolitní kapitule. Řád se patrně obrátil přímo na císaře, 

neboť Rudolf 11. již 9. srpna 1604 nařizuje komisaři Felixi Mošovskému z Moravčína 

(cca. 1556-1609) „ošacování" pozemků bývalého kláštera sv. Máří Magdaleny, který 

chce provinciál Capello získat k založení dominikánského konventu. Postoupení 

kostela sv. Máří Magdaleny kapitulou řádu bratří kazatelů roku 1604 se uskutečnilo 

s podmínkou, že se vše vrátí i s právy kapitule, jestliže by konvent v budoucnu 
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• 1 9 3 zanikl. Vše nejde asi tak hladce, protože ještě 24. ledna 1608 píše převor Dominik 

Barberanus svému provinciálovi žálobu (querela) na metropolitní kapitulu.194 Prvotní 

problémy jsou však záhy překonány a dominikáni se už natrvalo stěhují. Již 23. 

července 1616 kupují za 1430 tolarů v sousedství nového konventu tři domy, mezi nimi 

Pernštýnský palác, a 4. srpna pokládají základy nové budovy. Roku 1622 jsou jim 

v rámci konfiskací přiděleny ještě dva domy a roční renta 3000 tolarů na vydržování 

dvacetipěti řeholníků. Postupně získávají příznivce mezi šlechtou i měšťany (především 

hraběte Michnu) a život v konventu se slibně rozvijí. Bohužel i tento konvent upadne 

během následujícího století do velkých dluhů, které nemálo poznamenají život celé 

zdejší komunity.195 

2.3 Česká provincie vletech 1618 až 1740 

2.3.1 České povstání, třicetiletá válka, pokus o založení noviciátu a marné 
snahy o reformu 

S ohledem na dějiny dominikánské provincie je šíře vymezené 17. století 

obdobím jejího vzmachu a po roce 1700 obdobím největšího rozkvětu. Po roce 1621 

dochází k opravování jednotlivých řádových konventů, roste počet členů provincie, a 

tím se zlepšuje i celková finanční situace. Vzmáhají se především jednotlivé konventy: 

roku 1618 se obnovuje Jihlava, 1630 Písek (fundátor Don Martin de Hoef-Huerta),196 

Klatovy, Šumperk a konečně v roce 1667 i Nymburk. Pochopitelně tento schématický 

popis neplatí bez výjimek potvrzujících pravidlo. 

Takovou výjimkou byl opavský konvent, s jehož opravou se začalo roku 1628. 

Objekt byl po vyhoření způsobeném vpádem dánského vojska v tak špatném stavu, že 

bratři museli bydlet ve městě u svých příznivců. Navzdory ubytovaným vojákům 

v objektu mohli bratři nadále křtít děti katolíků.197 Ještě roku 1634 byl při návštěvě 

knížete Karla Eusebia z Lichtenštejnu198 konstatován jeho velmi špatný stav. Roku 

1645 nemohl konvent vinou špatné hospodářské situace získat dlouho převora a o šest 

let později opět zcela vyhořel. Ještě roku 1680 zde přebývalo pouze osm řeholníků a 

situace se pomalu lepší až na počátku 18. století.199 
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Celkově se však situace provincie opravdu zlepšuje, nicméně o stabilizaci 

můžeme mluvit až ve druhé polovině 17. století.200 Když se řád určitým způsobem 

vypořádal s nástupem protestantismu, míním především psychicky, vypukla třicetiletá 

válka mající svůj počátek právě v Čechách.201 Válka pustošící celou Evropu měla 

obrovský vliv na život všech lidí, tím více na katolické duchovenstvo ve střední 
202 • 

Evropě." Během několika let ztratil řád prakticky všechny pozice, které koncem 16. a 

počátkem 17. století stihl vybudovat. Co nezmohli nekatolíci domácí, dokončily 

armády nepřátel i katolických „spojenců". Třebaže předchozí věta zní jako fráze z málo 

přesvědčivých publikací staršího data, jeví se ve světle pramenů smutně reálnou. 

Příkladem nám může být případ roku 1615 zvoleného provinciála italského původu 

Petera Pauluse Tortelliho," který byl českými protestanty po jejich povstání zajat a 

držen ve vězení. Po propuštění roku 1621 Tortelli ihned požádal o zproštění úřadu, 

který za něj stejně musel vykonávat Dominik z Mikulova, chráněnec olomouckého 

biskupa kardinála Ditrichštejna.204 Nahrazen byl Valentinem Macariem de Ventimiglio, 

lektorem z lombardské provincie.20' Tortelli tak nastoupil úřad převora u sv. Máří 

Magdaleny v Praze." Avšak provinciál nebyl zdaleka jediný, kdo zakusil strasti války 

a českého povstání. Rovněž konventy na Moravě, které kdysi odolaly husitským 

bouřím, byly vážně poškozeny. V Olomouci zůstal roku 1620 snad jediný bratr, 

brněnský lektor Rajmund de Navona mohl podle vedení řádu odejít do kteréhokoliv 

jiného konventu, protože jeho konvent byl prý vybit (a haereticis dilapidates).201 Ve 

Znojmě musel uprchnout tamní převor Dominik Stallhoffer z Mikulova (v úřadu 1602-

1607, 1613-1623), císařův zpovědník a dvořan, neboť si budovy konventu vybral 

protestantský velitel Sweinbecker za ubikace pro třista zajatých císařských vojáků.208 

Stallhoffer uprchl do Českých Budějovic, kde však situace nebyla o mnoho lepší. Roku 

1620 tam totiž vojáci oběsili místního převora Benedikta Barqinise a konvent se dočkal 

vzestupu až roku 1628.209 

Sotva však byly české země z hlediska císaře konsolidovány, začala obnova 

řádové provincie. Péče byla věnována především jejímu ústředí. Všem bylo zřejmé, že 

mají-li se v blízké budoucnosti dominikáni vzchopit natolik, aby byli užiteční při 

rekatolizaci země, musí mít důstojné zázemí. Bylo dohodnuto,210 že provinciál bude 

nadále sídlit v Praze, ale nikoli již v konventu sv. Anežky, který byl od počátku zcela 
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nevyhovující, navíc v pražských městech velmi neoblíbený. Zdá se, že hlavní podíl na 

získání tehdy opuštěného chrámu sv. Jiljí na Starém Městě měl bývalý provinciál a 

převor u sv. Máří Magdaleny Peter Paulus Tortelli, který přemluvil císaře Ferdinanda 
211 

II., aby rozhodl ve prospěch jeho řádu. Císař o tom nechal vyhotovit listinu 10. 
• Ol") v 

prosince 1626." Vedení řádu v Římě pochopitelně také nic nenamítalo a celou věc již 
9 11 

na jaře 1625 podpořilo." Trvalé umístění ústředí provincie u sv. Jiljí bylo několikrát 

stvrzeno i pražskými arcibiskupy.214 Posilou provincie se stávají Italové Dominik 

z Mantovy, jenž se ještě koncem roku 1621 stává regentem řádového studia, a pět 

kleriků z lombardské provincie.215 Na Dominikovo přání je vedením řádu do Prahy 

asignován216 i Vincenc z Moravy, který měl před svým odchodem z Neapole složit 

lektorskou zkoušku. Z Foligna pak přichází český klerik Petr z Plzně.217 Podle přání 

řádu a snad i císaře Ferdinanda II. je u sv. Jiljí zřízeno generální studium a dominikáni 

se pod vedením prvního převora Vincence Onorpeta z Narbonu mohou po počátečním 

stádiu, kdy sídlili ve školní budově, kterou svatojilskému kolegiátnímu kostelu daroval 

roku 1607 Jan Zbyněk z Hasenburka, radovat z nově nabytého objektu. Ten vznikl záhy 

po zakoupení několika měšťanských domů na severní straně kostela. Řád obdržel 

rovněž několik pražských kostelů: u sv. Štěpána menšího, sv. Jana na Zábradlí nebo 

starobylou kapli sv. Kříže menšího se hřbitovy. Roku 1628 zakládají bratři u sv. Jiljí 

růžencové bratrstvo. Dominikáni tak mohli pomyslně navázat na svého spolubratra 

Petra z Uničova, který zde počátkem 15. století kázal. Máme doloženo, že roku 1710 

zde sídlilo čtyřicet šest, roku 1730 čtyřicet čtyři řeholníků a roku 1773 dvacet pět kněží, 

pět kleriků a pět bratří-konvršů, aby jich zde roku 1784 zbylo jen dvacet.218 Byly zde 

pravidelně konány také provinční kapituly, třebaže zdaleka ne všechny. 

Začíná tedy postupná obnova celé provincie. Vedení řádu, které nemělo v české 

provincii prakticky nikoho spolehlivého, pověřilo 12. srpna 1628 touho obnovou 

vídeňského převora Andrease Aclenforsta.219 Bohužel neexistence popisu převorovy 

bližší činnosti nám napovídá, že se visitovat českomoravské konventy příliš nehrnul a 

patrně vůbec nevyužil svých rozsáhlých pravomocí, které mu dávaly možnost řídit 

samotného provinciála. Ostatně všichni tři provinciálové let 1628 až 1634 svým 

úřadům příliš času nevěnovali. Italové a Španělé se zkrátka ve vedoucích úřadech 

neosvědčili ani v 16. ani v 17. století.220 
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Když měla provincie zajištěno ústřední sídlo i generální studium (to však tehdy 

pouze formálně), přišel na řadu noviciát. Tehdejší litoměřický převor původem ze 

Španělska Petrus Canadilla, z aragonské provincie, byl 3. srpna 1635 oficiálně 
• 221 222 

jmenován" generálním magistrem Nikolasem Ridolfím českým provinciálem. 

Canadilla již dříve na císaře zapůsobil, a proto Ferdinand II. nejprve souhlasil, aby byl 

noviciát zřízen v Litoměřicích; slíbil také, že jej finančně podpoří.223 Podpora 

panovníků nebyla v 17. století nic neobvyklého, například 20. prosince 1668 císař 

Leopold I. finančně vypomohl slezskému konventu sv. Kříže v Boleslawieci 

(někdejším německém Bunzlau).224 Nový provinciál a zároveň litoměřický převor byl 

vedením řádu výslovně vyzván, aby císaře přiměl k obnovení noviciátu, který byl pro 

provincii životně důležitý. Již generální kapitula konaná roku 1600 v Neapoli nařídila, 

aby byl v reformovaném vídeňském konventu zřízen seminář pro výchovu českých 

noviců a římská generální kapitula (1601) přikázala založit noviciáty v Olomouci a 

Znojmě, ale pro celkově špatný stav provincie k tomu nakonec nedošlo.223 Canadilla 

měl převorský úřad vykonávat v Litoměřicích tak dlouho, dokud nebude noviciát 

v provozu.226 Avšak v tehdejší hektické době neměl císař čas více se obírat touto 

problematikou a navíc stále tonul v dluzích, takže slíbený příspěvek ve výši 35 000 

míšeňských kop nebyl ještě roku 1647 zaplacen, jak vyplývá ze Sarriovy visitační 

zprávy. Císař se nakonec přiklonil k variantě založit noviciát v Praze u sv. Máří 

Magdaleny, patrně s ohledem na lepší dostupnost nového institutu. Proto byly do roku 

1654 noviciáty dva - v Praze a v Litoměřicích, i když nelze s j istotou určit, zda oba 

skutečně plnily svou funkci, tedy neexistovaly jen de iure.227 Fakticky vzniká generální 

noviciát pro českou provincii až 21. června 16 5 4228 za provinciála Marcquise, 

největšího rozkvětu pak dosahuje v letech 1683 až 1773, kdy odchová 967 bratrů; roku 

1783 je však kvůli údajnému „válečnému nebezpečí" uzavřen. Prvním novicmistrem je 

roku 1654 jmenován Thomas van Haugweghem z Belgie. Vyměněn byl rovněž 

litoměřický převor, neboť podle místního biskupa Maxmiliána Rudolfa von Schleinitz 

(v úřadu 1655-1675) nebyl stávající dostatečně způsobilý. Biskup psal v tomto smyslu 

generálnímu magistrovi do Říma a dokonce mu návrh „svého" převora. Byl jím 

dosavadní olomoucký převor Cornel O'Heine, který byl v místě svého působení velmi 

oblíben. Vedení řádu váhalo, ale nakonec souhlasilo a udělalo dobře; bratr Cornel se 
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osvědčil,229 a byl proto posléze ustanoven magistrem generálního studia v Praze.230 

Z litoměřického noviciátu tak bylo přímé napojení na pražské generální studium231 a 

konvent - podle řádového dějepisce Ambrože Peretia232 - od roku 1685 už nepotřebuje 

sbírat almužnu. 

Druhý noviciát v provincii je úředně zřízen v brněnském konventu sv. Michala 

17. listopadu 1654,233 kde se jej někteří bratři pokusili založit již dříve.234 Tím byl 

s konečnou platností zajištěn provincii dorost z řad domácích zájemců. 

Vedení řádu se rovněž snažilo o reformu celé provincie. Když nevyšel pokus, 

v jehož čele stál Andreas Aclenforsta, pokusil se generální magistr Nikolas Ridolfi 

oktrojovat reformu z Říma. V jeho nařízení235 mimo jiné stálo: 1. Nařizuje se, aby se 

všichni členové vrátili do svých konventů a o provedení rozkazu se mělo postarat 

světské rameno. Na císaři se měl vymoci patent, který by zakazoval přechovávat 

jakéhokoliv dominikána. 2. Konvent u sv. Jiljí v Praze bude vydržovat řádové studium. 

3. V tomto konventu bude alespoň dvanáct členů, u sv. Máří Magdaleny minimálně 

sedm. 4. Jen ten, kdo je v provincii nejméně jeden rok, smí se stát představeným. 5. 

Všechny nedostatky ve vedení řádových účtů musí být napraveny a účty se mají 

napříště skládat veřejně před konventem. 6. Každý konvent vyčlení určitý finanční 

obnos na obnovu svého objektu. Vzhledem k tehdejší situaci nepřekvapí, že nařízení 

zůstala pouze na papíře; na to, aby byla plněna v praxi, nebyla vůle. 

Do čela provincie byl naštěstí Peter Canadilla potvrzen236 i na jaře 1639, ale již 

o rok později se stává kazatelem samotné císařovny. Situace provincie se však nelepší. 

Když je do ní z Říma poslán roku 1640 mistr svobodných umění Johann Baptista Volt, 

člen aragonské provincie, je vlastně poslán ad aliquam ex desolatis provinciis,237 Je 

tedy vidět, že v Římě považovali ještě v roce 1640 českou provincii za naprosto 

neodpovídající řádnému stavu. Morálka se však asi nemohla pozvednout, dokud 

v českých zemích probíhala válka. Ta ještě roku 1642 dolehla na Olomouc, který byl 

obsazen Švédy. Bratři, kterých bylo v konventu před válkou dvacet šest, se museli 

vystěhovat a domů se vrátili až roku 1650, kdy začínali prakticky od začátku.238 

2.3.2 Thomas de Sarria a jeho visitace roku 1647 
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Protože se situace v provincii stále nelepšila, ba dokonce se ještě při volbě 

nového provinciála koncem roku 1644 zkomplikovala protestem mnoha řeholníků proti 

volbě dalšího bratra původem z románských zemí, musel do volby zasáhnout přímo 

generální magistr. Předsedou provinční kapituly byl tedy Římem jmenován magistr 
239 , 

Jacob Regulus, který už zastával funkci komisaře provincie. Přímým nařízením 

vedení řádu byl Regulus do předsednictví vsazen pod hrozbou exkomunikace latae 

senteníiae, což bylo v daných souvislostech od generálního magistra velmi nemoudré a 

svědčí to o jeho špatné informovanosti. Navíc si měl podle Říma Regulus počínat 

energicky, i když opatrně.240 Situace se postupem doby ještě více vyhrotila a na samém 

sklonku roku 1644 to vypadalo, že se žádná volba ani konat nebude. Stále se měnící 

pokyny vedení řádu nesvědčí v jeho prospěch. Regulus nakonec patrně dobrovolně 

odstoupil a na jeho místo byl 31. prosince 1644 vedením řádu jmenován Georg von 

Herberstein. Jeho jmenování bylo ihned oznámeno císaři.241 Herbersteinovým úkolem 

bylo v prvé řadě celou rozjitřenou situaci uklidnit. Nakonec byl ale na jaře 1645 přece 

jen zvolen nový provinciál, i když pro nějakou nám blíže neznámou formální chybu 

byla jeho volba anulována. Zvolen byl přitom Thomas de Sarria, kterého nakonec po 

anulování jmenoval do úřadu sám generální magistr.242 

Thomas de Sarria, španělského původu, podle kronikáře vir doctissimus, 

singulári dexter i t at e in negotiis pertractandis ditatus, se stal již roku 1635 regentem 

prestižního řádového studia v Kolíně nad Rýnem. Promován na doktora teologie byl o 

osm let později ve Vídni, kde stál po několik let v čele jeho generálního studia. Zároveň 

byl dvorním kazatelem a zpovědníkem manželky císaře Ferdinanda 111., což mu 

zaručovalo přístup ke dvoru. Českým provinciálem byl od roku 1645 až do 28. 

listopadu 1648, kdy byl tohoto úřadu - po své předchozí rezignaci 23. září 1647 -

zproštěn. Od jara 1651 visitoval jako generální komisař německou provincii a vedl 

rovněž její provinční kapituly ve Wiirzburku (1651) a Řezně (1654). Mezitím byl roku 

1652 také jmenován zvláštním komisařem pro Čechy. Jeho služby byly odměněny i 

Svatým stolcem, když byl 16. října 1656 jmenován arcibiskupem v Trani (jihoitalském 

přístavu při Jaderském moři). Zemřel 5. listopadu 1682 v Talentu, kam odešel již 13. 

dubna 1665.243 
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Nejvýznamnější počin Thomase Sarrie v české provincii byla jeho 

dlouhotrvající visitace, kterou provedl navzdory válečným nebezpečím. Objel přitom 

celou provincii a před 20. zářím 164 7244 zpracoval pro generálního magistra důkladnou 

zprávu, jež se nám v římském řádovém archivu dochovala dodnes. Poměrně plasticky 

se z ní dovídáme o stavu české provincie krátce před rokem jejího napsání. 

Provincie měla sedmnáct konventů I. a II. řádu. 

Praha (sv. Jiljí). Konvent má dvacetčtyři řeholníků. Je sídlem noviciátu (!) a 

řádového studia. Byla započata novostavba, ale není ještě dokončena; je zatím 

neobydlena. Kvůli stavbě se celý konvent zadlužil, ale nedostavěním se objekt 

znehodnotil; převor Reginald z Loun tak neuváženě investoval několik tisíc. Komunita 

díky tomu zchudla, že ani na chleba není. Nyní je ve funkci nový převor a konvent se 

pomalu vzmáhá, v budoucnu chce ve svých zdech živit až třicetšest bratrů. Žijí zde dva 

cizinci: regent studia Consuli z provincie abruzzské a lektor filosofie z Irska. 

Praha (sv. Máří Magdalena). Je v rozvalinách, má pouze dvanáct celiček, tj. 

dormitář. Kostel je maličký a ubohý, ale hrabě Michna má stavět nový, neboť jej 

k tomu jeho bratr zavázal v testamentu. Nyní ale čeká, až pomine válka; dříve jak za 

osm let se s ním nedá počítat. Nicméně hrabě Michna dal Sarriovi prý v přítomnosti 

císaře slovo, že kostel skutečně postaví. Klausura se nedodržuje ani u sv. Jiljí ani zde, 

v kuchyni čistila nože jakási žena; ihned byla i přes odpor vykázána. Žije zde šest 

bratrů, v budoucnu jich zde bude moci pobývat snad dvojnásobek. Ze stávajících členů 

jsou pouze dva bratři členy české provincie, dva jsou členy německé (kazatel a 

prokurátor), o zbyl ich dvou se ve zprávě nehovoří. 

Praha (sv. Anna; II. řád). Čítá čtrnáct sester, které se těší dobré pověsti. Válka 

jim však působí těžkosti v hospodářství (nemohou obhospodařovat vlastní pole), a 

proto žijí, jak se dá. 

Plzeň. Konvent i kostel je pěkný, zatím zde žije deset členů, ale bude jich tu 

moci být dvojnásobek. Kázeň je však - jako všude - špatná. Byly zde ženy, které Sarria 

vyhnal a donutil převora k rezignaci.24i 

Cheb (Eger). Má čtyři členy, ale uživil by jich po válce až deset. Konvent i 

kostel jsou v pěkném stavu, ale město je heretické. Zavedl zde přísnou klausuru, „neboť 

toho bylo zapotřebí". 
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Jablonné v Podještědí (Deutsch-Gabel). Konvent nemohl být visitován, protože 

leží poblíž saských hranic. Žijí tam tři bratři, převor patří k německé provincii a je 

zároveň farářem, aby měl z čeho žít. V budoucnu tam může být až šest řeholníků. 

Litoměřice. O konventu nebylo možno zjistit více, neboť druhý den při visitaci 

vnikl do města nepřítel. Sarria psal, že se chce do města příležitostně vrátit. Převorem 

je tam magistr Manca, který tam přebývá s jediným knězem a dvěma až třema konvrši. 

Písek. Ve městě není vůbec žádný konvent! Převor je zároveň děkanem a bydlí 

na děkanství spolu s jedním knězem, jedním klerikem a jedním konvršem. Za osm let 

sice převor nastřádal určitý finanční obnos až pro šest bratrů, ale namísto konventu je 

ve městě pouhá zřícenina, jež ukazuje, že zde kdysi nějaký stával. Byl prý zničen za 

husitských bouří, protože zde nechtěli podávat heretikům po obojím způsobu. Zatím 

převor nechal zbudovat pěkný kostel a v domě poblíž někdejšího konventu zařídil 

provizorní dormitář, neboť na děkanství byly ženy. 

Klatovy. Místo konventu je zde pouze malý domek, v němž bydlí čtyři bratři 

mající sotva co jíst. Kostel ležící ještě nedávno v rozvalinách je nyní díky převorovi 

v lepším stavu. Také je zde nově postavený dormitář pro osm členů. Sarria musel 

rovněž zde obnovit klausuru a vyměnit převora. 

Ústí nad Labem. Visitace nemohla kvůli blízkému Sasku proběhnout. Pokusí se 

tam přesto zajet později. Žije tam však stejně pouze převor s jedním konvršem. 

České Budějovice. Krásný kostel, konvent s dormitářem; jejich obnova je už 

prakticky u konce. Konvent má i krásný majetek. Žije tam deset členů, ale podmínky tu 

budou zanedlouho pro dvojnásobek. Převorem je Španěl a k ruce má člena německé 

provincie. 

Brno (sv. Michal). Konvent je vcelku dobrý, kostel je na tom ale hůř, avšak 

s opravami se pokračuje. Rekonstrukci provádí kazatel z německé provincie. Žije zde 

osm řeholníků, ale po dokončení nezbytných oprav zde bude moci pobývat až dvacet 

bratrů. Jsou zde čtyři cizinci: převor, qui est optimus vir, je z Nizozemí, dva jsou 

z Německa, jeden z Lombardie. Posledně jmenovaný prý odmítl hodnost magistra na 

generální kapitule v Římě (1644).246 
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Brno (sv. Anna; II. řád). Proti pražskému konventu obrovská bída. Devatenáct 

sester nemá doslova co jíst a přežívají jen díky přízni císaře, který vyhověl Sarriově 

prosbě. 

Jihlava. Nezvisitováno pro nepřátele ve městě. Chtěl tam přesto proniknout, ale 

vojáci mu výslovně zabránili vstoupit. V konventu žijí tři členové, ale snad jich tam 

bude moci po válce žít až dvanáct. 

Olomouc. Před válkou jich zde pobývalo dvacet šest, ale nyní zde není nikdo. 

Sarria se bál, aby řád neztratil konvent nastálo kvůli dočasnému usazení Švédů, a proto 

prosil nepřátele, aby tam mohl alespoň jeden bratr bydlet, leč nebylo mu vyhověno. 

Sestry (II. řád) jsou na tom podobně, v konventu žije pouze jediná, ostatních čtrnáct 

žebralo po domech na Olomoucku. Sarria jim proto u císaře vymohl almužnu. 

Uherský Brod. Konvent je vypálený a kostel ve zříceninách. Žije zde 

samojediný bratr. Místo je tu pro devět až deset řeholníků. 

Šumperk. Visitace nemohla kvůli nepříteli proběhnout. Žije tam jediný 

dominikán. Sarria tam poslal ještě jednoho a zamýšlí tam také poslat převora. 

Znojmo. Konvent zchudlý, ale vzhledem k okolnostem dobrý, kostel 

nedokončený. Pro nedostatek dorostu jsou tam jen čtyři řeholníci. Převor je Polák, 

zbytek členové německé provincie. Zavedena klausura. 

Po Sarriově odchodu byl zvolen provinciálem znovu Georg von Herberstein, ale 

nikoli svobodně. Bratři české provincie totiž nevolili řádně, nýbrž pouze vybírali 

z můžů navržených generálním magistrem. Ten takto jednal na přání Sarrii, který mu to 

navrhl už ve svém listě z 20. září 1647. Generální magistr se při omezení základní 

řádové svobody kryl navenek zvláštním stavem provincie, která prý právě zažívá 

reformu. K takovémuto jednání byl získán i souhlas papeže. Bohužel bratři německého 

provinciála nepřijali, a ten se proto roku 1651 dobrovolně odebral do vídeňského 

konventu. V Brně byl pak naneštěstí zvolen další německý bratr, který se ale za žádnou 

cenu nechtěl obtížného úřadu ujmout.247 Proto byl komisařem pro Čechy zvolen roku 

1652 opět dříve se osvědšivší Sarria, třebaže měl své povinnosti v Říši.248 

Jestliže bylo v době Sarrii v české provincii stodvanáct řeholníků, z nichž bylo 

pouze šestnáct cizinců, bylo pochopitelné, že se prosazováním této minority do 

řádových funkcí nepřispívalo ke všeobecné spokojenosti. Proto se začalo horečně 
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intrikovat a různé strany - nikoli jen z řádu samého - začaly prosazovat své kandidáty. 

Nepřehledná situace dokonce nutila generálního magistra navštívit Čechy, což se ale 

nakonec nestalo, neboť bylo přece jen pohodlnější pověřit řízením Sarriu, který už byl 

beztak na místě. 

2.3.3 Provinciál Godefrid Marcquis a jeho reforma 

Výběr nového provinciála tedy připadl generálnímu magistru Johannu Baptistu 

de Marinis za Sarriova přispění. Bylo zřejmé, že nikdo ze stávajících členů provincie 

nepadá v úvahu a že příští provinciál musí být zcela neutrální, tedy ani Čech ani 

Němec249 ani nikdo, kdo by byl v českých zemích znám. Mnohokrát se neosvědčivší 

kandidáti z románských zemí taktéž nepřipadali v úvahu, protože je prý pro ně 

v Čechách příliš drsné podnebí.250 Zvláště Italové se prý hrozí Čech, neboť by měli 

opustit své sladké podnebí a „měli by se odebrat do země s hovädským klimatem".251 

Nakonec byla vybrána belgická provincie, odkud mělo přijít dvacet (!) bratrů, 

aby obsadili vedoucí úřady v české provincii. K tomu, dovolím si soudit, naštěstí 

nedošlo, neboť by to jistě znamenalo úplný rozklad. Belgický provinciál Capella poslal 

pouze jediného muže252 s cílem řídit českou provincii tak, aby neklesla na úroveň, ze 
j f i 

které by již nebylo návratu." Tímto mužem byl Godefrid Marcquis (1610 - 18. září 

1677) z Antverp.2ľ>4 Marcquis studoval svobodná umění i teologii na generálním učení, 

ale nikdy nepromoval. Po dvou funkčních obdobích v Čechách byl roku 1668 zvolen 

provinciálem Germania inferioris. 

Marcquis se rozloučil s Flandry někdy na jaře 1653. V dubnu byl již v Řeznu, 

kde se spolu se svým sociem otcem Bonaminim zastavil u komisaře Germaniae 

Thomase Sarria, aby se u něho informoval o poměrech v českých zemích.255 Nový 

provinciál měl před sebou provincii v rozkladu, ale na štěstí pro něj, měl za sebou 

bezvýhradnou oporu z Říma, protože vedení řádu už bojovalo o záchranu provincie 

z posledních sil.256 Hlavními obtížemi byly nedostatek členů, jejich vzájemná 

nevraživost a chudoba konventů. Zpočátku se Marcquis přirozeně radil se Sarriou a 

s generálním magistrem. Ten mu například sdělil pro nás zajímavé mínění, aby se 

raději orientoval na Moravany, Slezany a Němce než na Čechy, protože ti jsou daleko 
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více zpupní." Na pomoc mu také přišli někteří jeho spolubratři z Belgie. Výslovně 

známe Michaela Bonneho, někdejšího gentského podpřevora, nebo konvrše Michala 

z konventu ve Valenciennes, jehož poslal generální magistr záměrně do Chebu, aby se 

nemusel hned domlouvat s Čechy. Naštěstí pro českou provincii byl hned zpočátku 

eliminován výběr nepohodlných členů belgické provincie, čímž se zamezilo opakování 

situací z 16. i první poloviny 17. století, kdy byli do Čech posíláni pouze doma 
• 9 SR 

nepohodlní řeholníci." 

Jedním z výsledků tohoto počínání byla skutečnost, že se nový provinciál brzy 
• 9 SQ 

sžil s domácím prostředím." Bylo jeho zásluhou, že počal budovat konvent v Písku 

(fundátor Vilém ze Švamberka) nebo restaurovat konvent sv. Michala v Brně (hrabě 

Kounic), který se nacházel v troskách,260 zřídil generální noviciát v Litoměřicích a 

mohli bychom pokračovat. Nicméně ani tyto nesporné zásluhy jej neochránily před 

zlobou domácích řeholníků, tentokráte nejen Čechů, ale i Němců, kteří se obávali - a 

pravděpodobně oprávněně - , že se při nadcházející visitaci se zlou potáží.261 Snažili se 

u vedení řádu dosáhnout výměny visitátora, ale nepochodili. Generální magistr 

Marcquisovi napsal, že při něm stojí a že již ví, jak jsou v Čechách zvyklí zacházet 
• • 969 • 

s provinciálem." " Jak se blížil konec Marcquisova funkčního období, začínaly opět 

rozbroje mezi bratry nabývat na intenzitě. Proto roku 1657 generální magistr rozhodl 

„ve prospěch české provincie" a ponechal Marcquise v úřadu ještě jedno období. 

Oznámil to listem 10. března 1657. Toho dne rovněž dopsal ke sv. Jiljí a 

znojemskému převoru Antonínu Misseniovi, který měl již tehdy v provincii významné 

slovo. 

Avšak ani ve druhém funkčním období neměl Marcquis na růžích ustláno. 

Tentokrát se musel vypořádat s obtížnou situací ve Slezku, která se vlekla již od roku 

1655. Válka totiž vyhnala dominikány z polských, litevských i ruských konventů, 

přičemž ženská větev řádu se usadila v Čechách a na Moravě, zatímco bratři ve 

Slezsku. Především polští bratři ve Slezsku nedělali dobrotu a zasahovali do politiky 

státu, na což neváhali upozornit někteří významní lidé u dvora, jmenovitě hrabě 

Nostic.264 Císař proto nařídil provinciálovi přičlenit osm slezských konventů k české 

provincii a polské bratry vyhnat.263 Tato záležitost ale již vyžadovala rozhodnutí 

z Říma. Generální magistr se nejprve snažil císaři vše vysvětlit skrze vídeňského 
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převora a slezské konventy osadit bratry z německé provincie (česká neměla dostatek 

lidí), nakonec však zasahoval o své vlastní vůli Marcquis osobně ve Vídni při císařské 

audienci.266 Pomohl také Thomas Sarria jako arcibiskup v Trani. Sarria byl obratným 

diplomatem již v minulosti a měl proto dokonce od vedení svého řádu povoleno volně 
• 967 

cestovat, především do Madridu, Bruselu a Vídně." Obtížnou situaci se nakonec 

počátkem roku 1657 podařilo zažehnat ve prospěch českého provinciála i jeho 
968 • • 

území. Godefrid Marcquis tak mohl v klidu dokončit své druhé funkční období, které 

mu vypršelo 7. května 1661.269 Ani po odchodu z českých zemí se ovšem Marcquis o 

osud provincie nepřestal zajímat.2™ 

2.3.4 Období vzestupu (druhá polovina 17. století) 

Po skončení Marcquisova funkčního období začínají pro českou provincii lepší 

časy. Její reforma i obnova byla nastartována. Avšak volba Marcquisova nástupce 

nebyla - jako už tolikrát - jednoduchá. Generální magistr tentokrát volitelům doporučil 

magistra Vincenta Guinigiu, regenta pražského studia a někdejšího zpovědníka samotné 

císařovny. Volba 7. května I66l jej skutečně zvolila českým provinciálem osmnácti 
• 97] • v 979 

hlasy z devatenácti. Za jednadvacet dnů nato jej potvrdil i Rím." Protože ale nový 

provinciál již 4. června 1662 zemřel, musela se volba opakovat. Vedení řádu jen nerado 

ponechalo volbu demokraticky na volitelích v Čechách a doporučilo exprovinciála 

Dominika Lauruse, který měl již zkušenosti z let 1641-1645, ale nakonec se spokojilo 

s Albertem Františkem Seidlem, pražským převorem u sv. Jiljí.273 Jednalo se o 

zkušeného muže, který měl za sebou převorství u sv. Máří Magdaleny (rezignoval 5. 

října 1654) a v Litoměřicích (ustaven 17. prosince 1654).274 

Za jeho období (1662-1670) se rozrostl počet dominikánů natolik, že mohla být 

zrušena všechna mimořádná opatření vedení řádu, jako jmenování bratra nemajícího 

ještě dvanáct let po slibech převorem (zavedeno 1664).275 Již roku 1663 bylo 

provinciálem nařízeno, aby se všichni dominikáni vrátili z farností, kde dočasně 

působili, do svých mateřských konventů.276 Nařízení bylo sice prováděno s jistou 

nevolí a jen pomalu, ale přece. Také kumulace úřadů v rámci provincie byla vedením 
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řádu přísně zakázána (1664).277 Byly visitovány všechny konventy, zvýšená pozornost 

byla rovněž věnována jejich knihovnám.278 Roku 1672 již mohl generální magistr české 

provincii popřát, aby vzkvétala;279 největší problémy byly překonány. 

Po tříletí 1670-1673, kdy neměli bratři šťastnou ruku na volbu provinciálů, 

nastoupil do tohoto úřadu Antonín Missenius, o kterém bude blíže řeč v souvislosti 

s generálním učením v Praze. Jako výrazná postava řádu své doby se zapsal do dějin 

provincie především svými četnými reformami vnitřního chodu řádu. Připravil za 

podpory Říma nařízení ohledně stravy, hábitu, kůru aj. Moravské konventy dostaly 

nadřízeného v podobě generálního vikáře, kterým se stal Pavel Christallinger.280 Tato 

funkce mu nakonec vynesla nakrátko i úřád českého provinciála,281 na který však musel 

ze zdravotních důvodů v červenci 1678 rezignovat.282 V jím započatém reformním úsilí 

pokračovali i jeho nástupci, takže v únoru 1697 mohl generální magistr s potěšením 

konstatovat, že všechny nedostatky byly odstraněny.283 Vzorem tu byl litoměřický 

konvent, který ve svých zdech ukrýval fungující noviciát.284 Provinciál Albert Henigar 

dokonce na přání vedení řádu převzal funkci komisaře pro uherskou provincii, neboť ta 

byla roku 1688 na prahu zániku. Vždyť ji jen před okamžikem osvobodil polský král 

Jan 111. Sobiesky z rukou Turků. Nakonec se na obrodě uherské provincie podíleli 

především bratři z Rakouska, ale česká provincie vypomohla několika kněžími a 

kleriky.286 

Větší problém už nepředstavovala ani cesta do Říma na generální kapitulu roku 

1686. Vydali se na ni převorové z Litoměřic, Ústí nad Labem, Jablonného v Podještědí, 

Plzně, Brna a Olomouce. Výdaje v celkové výši 700 zlatých hradily všechny konventy 
787 • • o v • 

společně." Provincie muže přispívat i na státní akce a stává se tak plnohodnotnou 

institucí v rámci monarchie. 

V provincii bylo tolik nových adeptů řádového života, že dominikáni nechtěli ani 

přijímat do noviciátu! Nařídit jim to musel až generální magister, který omezil přijetí na 
r r • o v 289 

dvanáct zájemců ročně. Přestože byla provincie stále nemálo chudá, mohlo roku 

1708 vedení řádu označit českou provincii za nejvíce vzkvétající ze všech severských 

(!) provincií.290 
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Na závěr je dobré si uvést průměrný počet řeholníků v konventech české 

provincie od konce 60. až do začátku 80. let 18. století.291 Dohromady se jedná o 

úctyhodných 455 kněží a kleriků a o 147 bratrů-laiků. 

název konventu počet kněží a počet 

(řazeno abecedně) kleriků konvršů 

Boskovice (sv. Dominika) 11 8 

Brno (sv. Michala) 36 11 

České Budějovice (Obětování Panny Marie) 24 10 

Cheb (sv. Václava) 28 7 

Jablonné v Podještědí (sv. Vavřince) 20 6 

Jihlava (sv. Kříže) 22 5 

Klatovy (sv. Vavřince) 12 
5 5 

Litoměřice (sv. Michala) 20 8 

Nymburk (Panny Marie Růžencové) 18 
5 í 

Olomouc (sv. Michala) 29 15 

Opava (sv. Václava) 30 6 

Písek (Povýšení sv. Kříže) 18 8 

Plzeň (sv. Ducha) 20 
5 Í 

Praha - Malá Strana (sv. Máří Magdaleny) 29 11 

Praha - Staré Město (sv. Jiljí) 36 11 

Šumperk (Zvěstování Panny Marie) 19 4 

Těšín (Narození Panny Marie) 12 5 

Uherský Brod (Nanebevzetí Panny Marie) 18 3 

Ústí nad Labem (sv. Vojtěcha) 19 5 

Zno jmo (sv. Kříže) 34 9 

2.3.5 Otázka slezských konventů 
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Slezské konventy nabývaly během druhé poloviny 17. století v rámci polské 

provincie stále významnějšího postavení a v tamních komunitách sílil pocit, že 

pozvolna upadající polský stát nemůže jejich nárokům dostát.292 Na rozdíl od poloviny 

17. století, kdy připojení jednoznačně odmítali, začali koncem tohoto století slezští 

bratři uvažovat o připojení k české provincii.293 Svou roli mohla sehrát i pohnutka, na 

kterou upozornil Václav Štěpán, totiž lepší působení na nekatolíky, kteří tehdy ve 

Slezsku tvořili nezanedbatelnou menšinu. Na druhou stranu již tehdy česká provincie 

plně vyzrála a mohla slezským konventům pomoci - jaký to rozdíl od poloviny 17. 

století, kdy 23. listopadu 1653 přichází do Prahy z Vratislavi Ambrož Schenhardt, aby 

dva roky v hlavním městě české provincie vypomáhal!294 

Slezští řeholníci se o odtržení pokusili již roku 1696, ale tehdy jejich snaha ještě 

ztroskotala, protože polská provincie požádala o podporu Eleonoru, vdovu po polském 

králi Michalu Korybutovi Wišniowieckém (králem 1669-1673) a sestru císaře Leopolda 

I., u něhož osobně intervenovala.295 Poté přešli Poláci do protiútoku. Obratně zajistili 

ve slezských konventech nové členy, kteří chtěli zůstat při polské provincii a polský 

provinciál Kulesza podnikl během srpna a září 1699 několik cest k císaři, aby odtržení 

zamezil. Avšak ani česká provincie se nevzdávala. Podnikli - tak trochu v souladu 

s českou tradicí - svoji obranu tajně. V létě 1699 na provinční kapitule ve Znojmě 

vypracovali tajné memorandum296 pro připojení slezských konventů k těm 

českomoravským. 

Argumenty zde uváděné jsou namnoze šovinistické a demagogické, zčásti i 

chybné, ale svůj účel splnily, proto se u nich v krátkosti zastavme. 1) Založení všech 

českých, moravských i slezských konventů bylo uskutečněno bratry Hyacintem a 

Česlavem, Jindřichem Moravanem a Heřmanem Němcem (oba poslední byli prý 

národností Němci). 2) Spása duší vedená skrze kázání se má dít podle sv. Dominika 

v jazyce lidu srozumitelném. 3) Zakladatelé prý nekázali polsky, ale německy(!). 4) 

Vypadalo by divně, kdyby Polákům vládl Němec a obráceně, neboť jsou zde značné 

jazykové rozdíly. 5) Je znám obecně špatný život Poláků mající za následek všeobecný 

úpadek. 6) Slezané, jejichž život je dobrý, jsou v Polsku utlačováni. 7) České a 

moravské konventy se od polské provincie odtrhly již roku 1401(!). 8) Všechny ostatní 

řády ve Slezsku podléhají českým představeným. 9) Polských dominikánských 
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konventu je mnoho. 10) Žádný vladař nechce na svém území cizí řeholníky (viz případ 

Itálie a Francie). Tolik tedy deset „důvodů", proč by se měly slezské konventy připojit. 

S tímto memorandem odjel Albert Heniger (provinciál vletech 1686-1690) za 

císařem do Vídně. Byl domluven s vídeňským převorem, který jej však zradil a namísto 

pomoci vše řekl polskému provinciálovi Kuleszovi, při jeho (náhodném?) pobytu 

v hlavním městě monarchie. Ten i tentokrát dokázal císaře přesvědčit a Leopold s 

odtržením nesvolil. Na pořad jednání se otázka slezských konventů dostala až roku 

1703 na provinční kapitule v Praze. Bylo to vyvoláno nešťastnou válečnou situací, 

která způsobila hromadný úprk polských bratří do Slezska před Švédy. Slezské 

konventy ovšem zůstávaly polským řeholníkům většinou zavřeny. Proto byl na pražské 

kapitule zvolen zvláštní zmocněnec pro slezskou otázku, který měl napříště vyjednávat 

jménem české provincie a dosáhnout s Boží pomocí připojení slezských konventů. 

Zmocněncem se stal člen klatovského konventu Franc is Lapierre. Ten se pustil 

okamžitě do práce. Ihned navštívil vratislavského biskupa Františka Ludvíka v lázních 

Landeku (Landeck; nyní L^dek Zdrój v Kladsku) a dosáhl jeho souhlasu s připojením. 

Na české straně byla také většina slezských bratří v čele s vratislavským převorem 

Bernardem Neugebarem, jen Ratiboř a Těšín byly proti. Zajímavá byla situace 

v Opavě, kde byla komunita rozdělena na dva tábory. Převor Vincenc Pniewski byl 

rozhodným odpůrcem odtržení a dokonce v tomto duchu intervenoval roku 1705 ve 

Vídni. Týž rok ale zemřel a bratři se přiklonili na druhou stranu. Nic nezmohl ani nový 

převor Oborski, bývalý polský provinciál, který se všemožně snažil separaci zabránit. 

Následujícího roku převzala aktivitu provincie česká. Lapierra posílil chebský převor 

Vincenc Adalbert Dörfler a oba vypracovali v Praze oficiální žádost za připojení. 

Jménem slezských konventů vypracoval obdobnou žádost i vratislavský převor 

Neugebauer. Obě žádosti byly adresovány na generální kapitulu, jež se konala 23. 

května 1706 v Bologni. České provincii nahrála i skutečnost, že se Poláci nemohli 

vlivem válečných událostí do Bologně dostavit. Generální kapitula tedy připojení bez 

větších problémů schválila, ale rozhodující slovo měl přirozeně císař. Český provinciál 

Anton Pfrenger proto poslal neprodleně ještě z Bologně žádost novému císaři Josefu I. 

V červenci 1706 se ještě jednou vše projednalo s Vratislaví, kde se čeští zástupci snažili 

uklidnit některé z bratrů, kteří se sice chtěli odtrhnout od polské provincie, ale proto, 
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aby byli samostatní. Naštěstí pro zastánce připojení byl jejich odpor záhy zlomen a 12. 

července 1706 vydal vratislavský převor za všechny slezské dominikány manifest 

schvalující připojení jejich konventů k české provincii. Mohla se tedy rozběhnout 

rakouská státní byrokracie. 

Vrchní slezský královský úřad o tom podal dobrozdání do Vídně, 26. července 

1706 to projednal nejvyšší kancléř českého království Václav Norbert Kinský a o čtyři 

dny později to předložil císaři. Kinský ještě jednal s Lapierrem, ale nakonec 30. srpna 

věc císaři doporučil. Josef I. očividně zaneprázdněn důležitějšími věcmi jednal rychle a 

dvěma patenty (21. a 29. září 1706) připojení slezských konventů schválil. Kromě 

Opavy byly zbylé slezské konventy připojeny k české provincii poprvé. Jednalo se o 

Vratislav, Opavu, Těšín, Svídnici, Opole, Ratiboř, Velký Hlohov, Frankenštejn 

(Frankenstein, dnes Z^bkowice Sl^skie), Boteslawiec a dva konventy II. řádu ve 

Vratislavi a Ratiboři. Celkem tedy měla provincie 27 konventů. 

Poláci sice ještě chvíli vzdorovali, nejvíce v Ratiboři a Těšíně, ale po zásahu 

státní moci (opavského zemského hejtmana) byl jejich odpor nadobro zlomen. 

Generální magistr tak mohl bez problémů 6. listopadu 1706 oba císařské patenty 

schválit. Neposlušní převorové z Ratiboře a Těšína se vzdali 8. března 1707, když už 

předtím Poláci vyrabovali opavský konvent a celý mobiliář odvezli do polského 
• 297 • ' • o • 

vnitrozemí." Vnitřní chod nově připojených konventů upravila 14. května 1707 

provinční kapitula v Brně, která připojení dodatečně schválila a ponechala konventům 

stejná práva, jaká měly v provincii polské. Pouze na návrh vratislavského převora 

schválila zřízení formálního studia pro slezské konventy se sídlem ve Vratislavi. 

Studium dodatečně schválil i generální magistr Cloche 18. června 170 7.298 Poté odjel 6. 

července nově jmenovaný provinciál Tomáš Brabant do Říma, aby vedení řádu 

odevzdal seznam rozšířené provincie a poradil se s generálním magistrem 

v záležitostech jejího dalšího vedení.299 Kvůli nim se dokonce zvětšil počet míst 

magistrů na čtyři a mimo to byli jmenováni ještě čtyři další pro presentaturu jako i 

generální kazatelství.300 

Ani to však nedokázalo slezské bratry uspokojit, a ti proto rozsévali 

nespokojenost po celé provincii. Vyplnily se tak obavy některých bratrů, kteří tento 

vývoj předpovídali. Situace se řešila i na římské generální kapitule roku 1721.301 
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Rozbroje skončily až povýšením formálního studia ve Vratislavi na studium generální 

roku 1728. 

Doba však slezským konventům nepřála. Po vypuknutí slezských válek byl brzy 

obsazen hlohovský konvent pruskou armádou a tři kandidáti z tamního noviciátu přešli 

do Litoměřic, další dva do Vratislavi.302 Brzy došlo i na Těšín, jenž dostal kontribuci 

400 zlatých a převor byl zajat jako rukojmí. Pruský generál de la Moth, vir crudelis, 

religione Calvinus, revera aíheista ifisignis,m prý dokonce pohrozil, že v případě 

převorova útěku dá konvent vypálit a jeho členy pobít. Převor nakonec přesto utekl, ale 

generál své pohrůžky naštěstí nevyplnil, pouze nechal zatknout podpřevora a superiora 

jesuitů. Oba duchovní byli ponecháni ve vězení o hladu a trvalo velmi dlouho než se 

podařilo sehnat částku 100 zlatých na jejich vyplacení. Pruské panství bylo pro slezské 

dominikány daleko horší než polské nebo rakouské. Prusové okamžitě přerušili styky 

s českou provincií a autoritativně zasahovali do vnitřního chodu řádu.304 V únoru 1754 

oznámil305 vratislavský biskup do Říma generálnímu magistrovi, že pruský král zakázal 

jakékoliv spojení slezských dominikánů s českou provincií a nařídil, aby Slezsko 

dostalo vlastního provinciála a bratří aby směli být překládáni pouze v obvodu země. 

Král prý bude požadovat schválení od papeže. Generální magistr proto napsal českému 

provinciálovi, že požadavky pruského krále nelze odmítnout a malá řádová oblast jakou 

je Slezsko, bude rozdělena obdobně jako v případě Alsaska. Vedení řádu tedy rozdělilo 

Slezsko následovně: od české provincie byly odtrženy konventy ve Vratislavi, Velkém 

Hlohově, Ratiboři, Svídnici, Opoli, Frankensteině, Boleslavi a Nise. Vratislav a Ratiboř 

zůstaly při skupině opavsko-těšínské. Navrhuje se přiřknout Slezsku jedno magisterium 

a dvě generální kazatelství. Roční příspěvek mají Slezané platit generální kurii 

samostatně. Představený ve Slezsku nebude provinciál ale generální vikář. Stal se jím 

Alexius Regenbauer, týž, který ještě před dvanácti lety ve své kronice horlil proti 

Prusům.306 Vše bylo z Říma oznámeno vratislavskému biskupovi, který na to suše 

poznamenal, že pruského krále tyto podrobnosti vůbec nezajímají, jde mu prý jen o to, 

aby žádný dominikán nebyl mimo Slezsko.307 

Kongregace bl. Ceslava, jak se odtržené slezské konventy oficiálně nazývaly, 

trvala v této podobě až do roku 1811. 
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2.4 Josefínské církevní reformy a rušení dominikánských 
konventů 

Jestliže bylo pro dominikány 16. století veskrze složitým a neradostným 

obdobím v rámci celé Evropy, pak můžeme říci, že s příchodem Marie Terezie na český 

trůn nastaly bratřím kazatelům i celé katolické církvi časy ještě těžší. Je obecně známo, 

že celkový „duch doby" se kolem poloviny 18. století ve vztahu k vyznáním a 

religiositě výrazně mění a státní zřízení monarchie až dosud oficiálně308 uznávající 

duchovní (nad)vládu katolické církve, dává naplno průchod svým pocitům rodícím se 

již v první půli 17. století: katolická církev ano, ale zcela pod státním dozorem a 

ve státních službách?09 Tento směr zvaný jurisdikcionalismus (německy 

Staatskirchenhoheit nebo Staatskirchentumý10 dává světskému panovníkovi tzv. iura 

maiestatica circa sacra, tzn. panovník sám určuje pravidla vztahu mezi státem a církví 

bez ohledu na její skutečné zájmy a potřeby, i když navenek prokazuje církvi přízeň. 

Panovníci vrcholného novověku již přiznávali katolické církvi v čele s papežem pouze 

omezenou duchovní moc a církev na teritoriu svých států považovali za národní 

instituci, která jim zcela podléhá. Proto si vůči ní vyhrazovali některá práva. 

Jedná se především o tzv. ius advocatiae seu ius protectionis neboli právo na 

ochranu a péči, která se ovšem uskutečňuje pouze v záležitostech, které jsou podle 

panovníkova úsudku v zájmu státu (např. dozor nad správou majetku, trestní normy na 

ochranu katolické víry aj.). Dále panovníci uplatňují tzv. ius inspectionis neboli právo 

dozoru nad vnějšími projevy náboženského života (publikační činností, poutěmi, ale i 

řády a kongregacemi majícími ústředí mimo dosah státu) a tzv. ius cavendi neboli 

právo předběžné státní kontroly církevních právních aktů uplatňující se především ve 

formě placet regium a exsequatur.'11 V popředí zájmu světských panovníků stál 

zejména nemalý majetek katolické církve, a proto si nárokovali rovněž tzv. ius supremi 

dominii neboli právo vrchního vlastnictví církevního majetku, které se uplatňovalo 

zdaňováním, dohledem na správu a zacházelo až k majetkovému vyvlastnění, vlastní 

sekularizaci. Posledním právem katolických panovníků omezujícím katolickou církev 

bylo tzv. ius exclusivae neboli právo veta'12 vůči některému kandidátu v průběhu 
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obsazování církevního obročí, právo presentace svého kandidáta z moci státní autority a 

dokonce právo veta, tzn. neuznání právě zvoleného papeže-elekta. Záleželo na 

papežově osobnosti, zda se proti těmto praktikám snažil vzepřít či nikoliv, pravdou 

však zůstává, že proti stále sílícímu státnímu absolutismu byl Apoštolský stolec 

bezmocný. Konkordáty uzavírané mezi Svatým stolcem a jednotlivými státy (se 

Španělskem 1717, 1737, 1753; s Piemontem 1727, 1741; s Neapolí 1741) byly vesměs 

ústupkem církve, avšak například v galikánské Francii bylo její postavení ještě horší. 

Soustředíme-li se pouze na právní stránku státních zásahů do působnosti 

katolické církve v Rakouské monarchii, vidíme zřetelné zásahy již od poloviny 17. 
o i 7 

století. Jak už víme, 21. listopadu 1641 prohlašuje císař Ferdinand III. jakoukoliv 

papežskou bulu za neplatnou, pokud by ji sám předtím neschválil (tzv. placetům 

regium; poprvé roku 1586, obnoveno 12. září 1767), což spolu s konkordátem 

uzavřeným Urbanem VIII. s císařem Ferdinandem II. roku 1630, podle něhož se církev 

vzdala ve pospěch panovníka nároků na restituci pozemkového majetku v českých 

zemích, znamenalo tvrdý zásah proti středověkému chápání výkonu církevní moci tak, 

jak jej pojímali stoupenci druhé scholastiky,314 tedy kromě jesuitů také dominikáni. Řád 

prosazoval za podpory papežů315 ústy svých generálních magistrů (nejvíce snad za 

Antoina Brémonda, v úřadu 1748-1755) tzv. potestas indirecta Ecclesiae in 

temporalibus neboli teorii nepřímé moci církve ve světských záležitostech.316 Musel se 

tak zákonitě dostat se státní mocí do konfliktu, ve kterém neměl zvítězit. 

Habsburští monarchové svůj vliv nad katolickou církví systematicky posilují již 

od Ferdinanda I. Císař Karel VI. posílil svůj vliv roku 1723, kdy zakázal církevním 

institucím získávat nové nemovitosti. Jak ještě uslyšíme, již roku 1721 odebral císař 

pražskému arcibiskupovi dohled nad novodobou inkvisicí, a tak byla příprava pro úplné 

zatlačení katolické církve do role státní služky dokonána. Po roce 1740, kdy se ujala 

vlády Marie Teresie, bylo ještě hůře. Panovnice se totiž zaměřila také na duchovní řády 

a kongregace. Už roku 1733 projednávala rada pro vnitřní Rakousy skutečnost, „že 

veřejnost je prosycena klérem, v městech mnoha petriny [tj. světskými kněžími317], 

v klášteřích mnichy, zejména žebravými, jimž by mohla být svěřena užitečná 
318 

náboženská funkce". O pět let později pak doporučoval dvorní sekretář Schierl ze 

Schierendorfu „zcestně veliký počet zahálčivého kléru" (exorbitantem numerum des 
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müssigen cleri) užitečně zaměstnat.319 Proto byl roku 1753 omezen příjem noviců, což 

bylo opakováno ještě roku 1770. Roku 1771 se „konečně" zrušilo klášterní vězení. O to 

bojoval stát s cíkví již léta a vzorem mu tu byl toskánský velkovévoda Leopold, 

pozdější císař Leopold IL, který vydal již 9. března 1769 dekret320 platný pro Modenu a 

Toskánu, kterým podřídil klášterní karcery dvakrát ročně prohlídkám a zavedl soupis 

delikventů, jenž byl zasílán místnímu bikupovi. V českých zemích, kde klášterní vězení 

v jejich toskánské podobě neexistovala, se ale řády bránily papežskými imunitami a 

nadále držely své provinilé bratry v celách. Nejen stát, ale ani (arci)biskupská konzistoř 

o nich neměla přehled a nemohla v jejich (ne)prospěch nijak zasáhnout.321 

To již následovaly další patenty322 a dvorské dekrety.323 Roku 1775 byly 

patenty324 Marie Teresie zrušeny provinční pokladny duchovních řádů a jejich majetek 

upraven ve státní prospěch. Dvorním dekretem ze 17. ledna 1777 jsou určeny III. 

řády325 k rozpuštění, když je již o rok dříve do nich zakázán vstup. Zrušeny budou 

s konečnou platností Josefem II. spolu s bratrstvy všeho druhu 18. března 1783.326 

Císařem je stanoven již v dubnu 1780 tzv. numerus fixus, tj. přísné omezení státem 

povolených vstupů do řádů. Každý klášter mohl přijmout pouze tolik noviců, kolik měl 

zemřelých členů. České gubernium publikuje 9. prosince (pro Slezsko v Opavě 19. a 

pro Moravu 22.) 1780 patent327 Josefa II., jímž se zakazuje novicům a řeholníkům 

sepisování poslední vůle před složením duchovního nebo řeholního slibu a odkazování 

majetku církvi kromě již povolené výše 1500 zlatých věna. Udržování spojení 

s klášterem a řádovým domem a s duchovními v cizině zakazuje Josefův patent328 z 24. 

března 1781. Císař v něm dále zakazuje jmenování cizinců duchovními nebo řádovými 

hodnostáři, a osobní cesty členů řádu do Říma jakož i dovážení knih potřebných 

k duchovním obřadům z ciziny. Roku 1781 (11. srpna) se ruší také všechny exempce 

z moci biskupské. A je ještě hůře. Rok 1782 přináší patent,329 v němž mocnář znovu 

zakazuje cizím duchovním a řeholníkům sbírání almužen v dědičných zemích a stanoví 

trestní sankce pro případ neuposlechnutí. Toto nařízení se dominikánského řádu 

obvzláště nemile dotklo. Josef II. taktéž 11. září t. r. patentem330 oznamuje zrušení 

papežského nařízení, jímž byly vyňaty obce, kláštery a řádové i světské duchovní osoby 

z moci a soudní pravomoci biskupů, kterým nyní přísluší právo dozoru, péče o zlepšení 

řádové kázně a používání řádových duchovních v duchovní správě, a nařizuje 
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odevzdání všech listin potvrzujících vynětí do 1. listopadu 1782. Dočasné volby 

řeholních představených byly všeobecně zavedeny 30. listopadu 1782. Císař zrušil i 

starodávné privilegium fori kleriků ve věcech civilních (dvorní dekrety z 11. února 

1784; 7. března 1785; 18. března 1785 a 22. září 1789). Tím podřídil kleriky civilnímu 

soudnictví, ze kterého byli ve 13. století privilegiem fori vyňati. Dvorním dekretem 

ze 17. června 1787 přenesl i trestní vyšetřování proti klerikům na státní soudy, které 

měly oznámit jeho výsledek biskupovi za účelem umožnění trestu předcházející 

degradace. Při politických deliktech bylo zrušeno privilegium fori 18. ledna 1787 

v josefínském trestním zákoníku. Josef II. se o duchovním stavu zmínil ve dvorních 

dekretech z 22. července 1780 a 19. července 1789, kde nařizoval, aby se při zatýkání a 

výkonu vazby šetřilo důstojnosti kněžského stavu, ale na stávající situaci to nemohlo 

nic změnit. Úplně bylo také zrušeno dvorním dekretem 1. března 1787 právo asylu.331 

Již z tohoto neúplného výčtu, který se cíleně zaměřoval na postižení duchovních 

řádů v českých zemích, je myslím dostatečně zřejmé, že působení dominikánského řádu 

bylo zcela podlomeno. „Uhostila se" v něm „skleslost, ochablost, malomyslnost. 

Všichni žili v ustavičné nejistotě, zda i jejich klášter nebude po čase zrušen."332 Zásadní 

změna k horšímu však pro řád přišla s největší církevní reformou josefínské doby - s 

rušením klášterů. 

Rušení klášterů333 muselo nutně přijít, neboť jej císař chápal jako vyústění všech 

svých církevních reforem. Při této reformě se však stávající josefinismus neboli 

katolické osvícenství definitivně přeměnilo na josefínství, vládnoucí myšlenkový proud 

dostávající se na sám okraj protináboženského racionalismu. Josef II. zde již dospěl 

k poznání, že „jeho" monarchie je skutečně une province égale dans íoutes les 

dispositions et charges, což ale neodpovídalo skutečnosti. Svůj vliv tu sehráli i císařovi 

spolupracovníci. Nepočítáme-li státního kancléře Václava Antonína knížete Kounice334 

(1711-1794) měl na církevních reformách Marie Teresie a Josefa II. největší vliv Franz 

Josef von Heinke335 (1726-1803), vletech 1767-1790 dvorní rada česko-rakouské 

dvorské kanceláře ve Vídni odpovědný za církevní záležitosti. Heinke působil před 

rokem 1767 v Praze, a proto situaci v českých zemích dobře znal. Rozlišuje mezi 

papežem a římskou kurií, kterou důsledně potírá. Zasáhne prakticky do všech 

církevních reforem, přičemž nenávidí především kněžstvo nevědomé toužící po 
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majetku a moci.336 Jako člen dvorské duchovní komise ve Vídni (zřízena 1782), 

nejvyššího specializovaného orgánu pro církevní záležitosti v tzv. německých a 

uherských dědičných zemích, podřízeného dozoru dvorských kanceláří česko-rakouské 

a uherské, vypracovával právní předpisy a dbal - samozřejmě po jejich schválení - o 

jejich řádné vyhlašování duchovenstvu. Do působnosti dvorské duchovní komise však 

spadaly záležitosti týkající se římské kurie, zřizování biskupství a jejich organizace, ale 

v záležitostech rušení klášterů byla až instancí odvolací. Přímý výkon jejich rušení 

spadal do kompetencí zemských orgánů, v Cechách konkrétně nejprve komisi pro 

rušení klášterů (Klösteraufhebungskommission), od 31. srpna 1782, kdy byla zrušena, 

nově vzniklé duchovní komisi (Geistliche Kommission) s rozšířenou působností při 

českém guberniu.337 

Císařský reskript o rušení klášterů z 12. ledna 178 2338 vztahující se na kláštery 

kartuziánů, kamaldulských, eremitů-poustevníků, karmelitek, klarisek, kapucínek a 

františkánek v celé monarchii uvedl do dějin do té doby největší rušení církevních 

institucí zmoci státní v českých zemích. Nejhorší bylo pro řeholníky zrušených 

klášterů po mém soudu naleznout nové zaopatření. V rámci státních nařízení na to bylo 

pamatováno a státní orgány zajišťovaly řeholníkům prozatímní zaopatření než jim bude 

vyměřena příslušná penze.339 Novicům, kteří dosud nesložili slib, mělo být vyplaceno 

jednorázově 150 zlatých a do čtyř týdnů byli povinni opustit klášter. Osobní majetek si 

mohli vzít s sebou. Ostatní řeholníci mohli odejít do zahraničí, k čemuž jim stát poskytl 

pas a uhradil cestovné. Rovněž mohli přestoupit do jiného řádu a dostat roční podporu 

150 zlatých. Zvláště se preferoval přestup k piaristům nebo milosrdným bratřím, neboť 

takové osoby byly odměněny příplatkem ve výši 300 zlatých; pokud přestoupily sestry 

k alžbětinkám byly honorovány 200 zlatými. Nejpreferovanější způsob z hlediska státu 

byl přestup ke světskému duchovenstvu a nástup do duchovní správy. Každý takový 

bývalý řeholník měl nárok na 300 zlatých roční penze do doby, než dostane řádné 

benefícium. Naopak nejvíce znevýhodněni, a tedy v zásadě trestáni byli poustevníci, 

kterým bylo nařízeno, aby do čtrnácti dnů odložili svůj mnišský šat navždy.340 

Pamatováno bylo také na majetek řeholníků odcházejících ze zrušených klášterů, kteří 

neodešli ani do zahraničí, ani do jiného kláštera či řádu, ani se nestali světskými 

duchovními. Jednalo se převážně o zámožnější osoby (mezi dominikány zdá se nikdo 
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takový ani nebyl), které se mohly o sebe postarat samy. Přestojím byla v prvé chvíli po 

zrušení vyplacena částka 50 zlatých jako ošatné, neboť v řádovém oděvu nadále chodit 

nesměli.341 

Co se týče přímo dominikánského řádu, snažili se bratři i sestry uniknout „osudu" 

seč se dalo. Například dominikánky v Plzni čítající 21 řeholnic byly po svém zrušení 

okamžitě „na vlastní žádost" přeorientovány po způsobu anglických panen a voršilek k 

sociálně zaměřené školské činnosti. S trochou nadsázky by se dalo říci, že kdo unikl 

první vlně rušení, neunikl druhé vlně, podstatně razantnější. Ta započala - když na 

počátku roku 1785342 byly zrušeny některé řádové fukce - dvorským dekretem 24. září 

1785. Rušení jednotlivých konventů bylo prováděno zvláštními dvorskými dekrety 

vždy pro konkrétní případ. Tomuto aktu však často předcházel nátlak místních úřadů i 

vlivných osobností z řad šlechty, které měly s objekty či pozemky konventů své 

ekonomické plány. Protože se církevním řádům žilo v době josefinismu stále hůře, bylo 

pro ně velmi těžké odolávat do té doby běžným nástrahám života - přírodním 

pohromám (především požárům) a nemocem. Bratři často po svém úředním zrušení 

„hráli o čas", tzn. snažili se nepříznivé poměry přežít v tichosti v objektu zrušeného 

konventu, ale často se jim to nepodařilo. Příkladem nám může být konvent sv. Vavřince 

v Jablonném v Podještědí, který po svém úředním zrušení (1786) 11. května 1788 

vyhořel i s velkou částí města, když v objektu chytla nejprve lucerna a od ní pak 

dubové stolice, krásně řezaná kazatelna, hlavní oltář i obrovské varhany pořízené roku 

1769 za 6000 zlatých. Panský rada František Pfeiper radil převoru P. Hamanovi, 

místnímu rodákovi, aby se bratři dobrovolně vystěhovali, protože jsou všichni již 

v letech a stejně nemají novice. Převor neposlechl, ale úřady rozhodly samy. Císařským 

nařízením z 22. listopadu 1788 bylo stanoveno, že půl budovy má patřit farnosti. O dva 

dny později se konala v konventu dražba, kde bylo vše prodáno, jen některé věci 

dodány do Prahy. Řádový statek Laden čili Stallhopersdorf (97 korců, 317 sáhů 

čtverečních orné půdy), louky, lesy a mnoho budov bylo 2. dubna 1789 prodáno hraběti 

Pachtovi, který prý urychlil zrušení konventu, jak se mělo všeobecně za to. Komise 

byla prý podplacená.343 

Hlavním problémem celého řádu ve druhé polovině 18. století byl ale nedostatek 

mecenášů, a tudíž nedostatek financí. To zapříčinilo umenšování popularity řádu, 
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beztak nikterak velké, a malý příliv noviců, který se s konečnou platností zastavil z vůle 

mocnářství. Oddělení české provincie roku 1781 od svých představených v Římě bylo 

pro dominikány mimořádně svízelné, neboť v řádu hrála generální kapitula a magistr 

řádu „ústavní a prakticky ústřední roli" (Wolfram Hoyer). Tak byly všechny konventy 

ve vnitřních disciplinárních a duchovních záležitostech, jimiž se vláda nechtěla 

zabývat, podřízeny biskupům. Ti se ve spolupráci se státem přesvědčili o namnoze 

katastrofální finanční situaci konventů 12. února 1783 v pražské a 7. června 1783 v 

olomoucké arcidiecézi, kdy ve shodě s vůlí císaře vydali nařízení o přesném 

vykazování přijmů a výdajů každého kláštera. Další ranou dominikánům byl dvorský 

dekret z 30. března 1783, který uzavřel všechny řádové školy v monarchii. V případě 

české dominikánské provincie tedy obě studia v Praze, jakož i studia v Olomouci, Brně, 

Litoměřicích, Znojmě a konečně v Českých Budějovicích. Jejich studenti byli posláni 

na pražskou a olomouckou universitu a učitelé byli přesunuti do svých původních 

konventů a obvykle převzali místa v duchovní správě. 

Nebude od věci si nyní uvést počty344 řeholníků jednotlivých konventů provincie 

z klíčového roku 1782. Jedná se pouze o I. řád, neboť II. řád byl tehdy již zrušen. 

Početní stav české provincie v roce 1782 (I. řád) 

název konventu počet kněží počet kleriků počet laiků 

Boskovice (sv. Dominika) 8 - 4 

Brno (sv. Michala) 22 6 7 

České Budějovice (Obětování Panny 
Marie) 

13 4 6 

Klatovy (sv. Vavřince) 10 - 2 

Cheb (sv. Václava) 15 5 -

Chomutov (sv. Ignáce - řeholní dům) 9 1 -

Jablonné v Podještědí (sv. Vavřince) 10 2 

Litoměřice (sv. Michala) 12 8 noviců 3 

Nové Dvory (sv. Anny - řeholní dům) 3 1 -

Nymburk (Panny Marie Růžencové) 8 2 -

Olomouc (sv. Michala) 19 5 4 
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Opava (sv. Václava) 20 6 -

Písek (Povýšení sv. Kříže) 9 - 4 

Plzeň (sv. Ducha) 16 3 -

Praha - Malá Strana (sv. Máří 
Magdaleny) 

11 4 

Praha - Staré Město (sv. Jiljí) 20 2 2 

Šumperk (Zvěstování Panny Marie) 12 4 -

Těšín 9 - 3 

Uherský Brod (Nanebevzetí Panny 
Marie) 

10 5 

Ustí nad Labem (sv. Vojtěcha) 9 4 -

Znojmo (sv. Kříže) 17 4 4 

Můžeme tedy shrnout, že se jedná celkem o 262 kněží, 59 kleriků včetně 8 

tajných noviců a 48 bratrů laiků, tedy dohromady o 369 členů I. řádu.345 Na jeden 

konvent tudíž připadá průměrně 12 kněží, 3,6 laiků. Pro srovnání: roku 1915, tedy deset 

let po vzniku obnovené české provincie, připadalo najeden konvent 7 kněží a 7 laiků, 

protože bylo v provincii 41 kněží, 8 kleriků a 40 laiků, dohromady tedy 89 členů I. 

řádu. Podle výpočtů profesora Hoyera se celá česká provincie zmenšila mezi lety 1778 

a 1802 o celé dvě třetiny [416 bratří (310 kněží, 83 kooperátorů a 23 kleriků) stojí proti 

158 bratřím (131 kněžím a 27 kooperátorům)]. 

Podle dvorského dekretu z 24. září 1785 měly zůstat v Čechách zachovány tyto 

dominikánské konventy se sníženým počtem řeholníků: Cheb (mohou zůstat všichni ze 

stávajících 17 členů), Litoměřice (ze stávajících 22 členů má být osazenstvo 

redukováno na 14). Bratři nesměli - platilo to však jen de iure - ani vycházet na ulici 

v řádovém šatu. Konvent sv. Jiljí na Starém Městě pražském měl v této době 18 

řeholníků, ale měl být zrušen. Avšak roku 1828 bylo dodatečně zjištěno, že konvent -

přes zákaz - dosud existuje. Úředně o něm - zdá se - nikdo nevěděl nebo vědět nechtěl. 

V letech 1781-1790 tedy proběhlo rušení těch klášterů, které se nemohly vykázat 

pro císaře uspokojivou činností. Kromě čistě kontemplativních řádů došlo i na 

dominikánský řád. Rušení konventů české provincie jsem pro větší přehlednost seřadil 

do tabulky.346 
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Seznam zrušených dominikánských konventů a řeholních domů české provincie 
v l e t ech 1781-1790 

země 

i Č ~ 
Cechy 

M -
Morava) 

c . 

město konvent 
(řeholní dům) 

poznámky ke zrušení konventu 

Slezsko 

M Boskovice sv. Dominika Zrušen 9. 9. 1784 na základě dekretu 
gubernia z 21. 7. 1784. Obýván byl 6 
kněžími a 4 laickými bratry. 

M Brno sv. Michala Zrušen v říjnu 1784. Doba na 
vystěhování byla posunuta z konce 
listopadu do února 1785. 

Č 

1 

České 
Budějovice 

Obětování Panny Marie Zrušen dekretem 18. 12. 1784. 
K faktickému zrušení došlo až na jaře 
1785, kdy byl konvent předán 
piaristům. 

Č 

i 

i 

Chomutov Dům sv. Ignáce 
spravovaný v 1. 1779-
1786 konventem sv. 
Jiljí na Starém Městě 
pražském 

Gymnasium spravované fakticky od 
března 1780 do roku 1786 
dominikány, kteří přišli do objektu po 
jesuitech. Dominikánští profesoři 
mohli zůstat na gymnasiu do 25. 9. 
1787, ale dům byl zrušen j i ž r. 1786. 

Č 

1 

Jablonné 
v Podještědí 

sv. Vavřince Zrušen dvorským dekretem 2. nebo 
24. 8. 1786. 11. 5. 1788 vyhořel a byl 
opětovně prohlášen za zrušený. 

M Jihlava sv. Kříže Zrušen dvorským dekretem 3. 8. 1784. 

C Klatovy sv. Vavřince Zrušen dvorským dekretem 9. 11. 
1785. 

C Litoměřice sv. Michala Roku 1789 se musel řád na příkaz 
Josefa II. vystěhovat do někdejšího 
minoritského konventu sv. Františka u 
kostela sv. Jakuba. Svatomichalský 
kostel byl r. 1838(9) zbořen. 

Č Nové Dvory sv. Anny (dům) Zrušen dvorským dekretem 24. 9. 
1785, když j i ž o rok dříve byl dům 
nuceně dekretem Josefa II. přeměněn 
na školu. Poslední bratři odcházejí 
1787. 

č Nymburk Panny Marie 
Růžencové (dnes kostel 
sv. Jana Nepomuckého) 

Zrušen j iž r. 1785, ale definitivně 
uzavřen až 13. 5. 1789. 

M Olomouc sv. Michala Zrušen dvorským dekretem 26. 7. 
1784. 

M Olomouc sv. Kateřiny (11. řád) Zrušen dvorským dekretem 23. 3. 
1782. 

S Opava sv. Václava Zrušen dvorským dekretem 17. 6. 
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1786. 

C Písek Povýšení sv. Kříže Zrušen dvorským dekretem 21. 7. 
1785. 

~ č Plzeň sv. Ducha Březen 1785 

č Plzeň (II. řád) sv. Rosalie Zrušen dvorským dekretem 26. 8. 
1782. 20 řeholnic a 5 laických sester 
bylo vystěhováno do 11.9. 1782. 

c Praha - Malá 
Strana 

sv. Máří Magdaleny Zrušen dvorským dekretem 28. 9. 
1784, ale bratři zde přebývají do r. 
1790, kdy odcházejí do Krakova. 

c Praha - Staré 
Město 

sv. Jiljí Dle dvorského dekretu z 24. 9. 1785 
byl konvent s 18 řeholníky určen ke 
zrušení, ale nakonec byl patrně 
opominutím zachován. 

c Praha - Staré 
Město 

sv. Anny u kostela sv. 
Vavřince a sv. Anny 
(II. řád) 

Zrušen dvorským dekretem 21. 5. 
1782. Nesplnilo se přání sester, aby 
zde mohly dožít; konvent byl prodán 
za 19 000 zlatých v dražbě. 

M Šumperk : Zvěstování Panny 
! Marie 

Zrušen 1784, definitivně 5. 9. 1786. 

S Těšín (Cieszyn) sv. Máří Magdaleny Prohlášen za zrušený 16. 1. 1790 po 
vyhoření celého města r. 1789. 

I i 1 i 

Pro větší názornost bude myslím nej lepší sledovat úpadek a následné úřední 

zrušení jednoho z konventů české provincie podrobněji. Vybral jsem konvent sv. 

Václava v Opavě, jehož dějiny byly podrobně zpracovány,347 a jehož osud je zároveň 

z hlediska celé provincie velmi příznačný. Celková zadluženost opavského konventu 

byla roku 1772 již tak velká, že se nikdo z bratrů nechtěl ujmout převorského úřadu. 

Zvolen byl sice významný člen provincie P. Ignác Světecký, profesor Teologické 

fakulty university v Olomouci, ale ani ten volbu nepřijal. Téměř půl roku trvalo, než se 

převorátu konečně ujal Antonius Poppe (15. listopadu 1772). Bratři se snažili sehnat 

peníze kde se dalo a chtěli k tomu využít i jedinou pro ně příznivou událost oné doby -

zrušení Tovaryšstva Ježíšova. Proto zavedli ihned v roce 1774 ve středu vedle 

obvyklých odpoledních kázání v německém jazyce také česká ranní kázání. Avšak na 

nátlak opavského děkana a posléze i olomoucké konsistoře byla tato česká kázání už 

roku 1775 zrušena. Roku 1778 byli v Opavě opět Prusové. Bylo to již po šesté za 

několik posledních desetiletí. Zaniklo náboženské bratrstvo Anděla strážce, které se již 

nikdy nepodařilo obnovit. S hmotným úpadkem348 konventu klesá i morálka jeho 
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obyvatel. Bratři mají jít roku 1783 do duchovní správy na Těšínsko, kde by spolu 

s františkány vypomáhali světskému kléru, nicméně nakonec zůstávají v Opavě. 

Zadlužený konvent, který byl již nějaký čas trnem v oku státní správě, dostal ránu 

z milosti roku 1784, kdy obec Mokré Lazce dosáhla zřízení vlastní a na opavských 

dominikánech nezávislé farnosti. Doslova zbídačený konvent byl nakonec zrušen 

dvorským dekretem Josefa II. 17. června 1786. Bratři dostali tříměsíční lhůtu na 

vyřízení svých osobních věcí a na důstojný odchod. Živit je měl prozatímně krnovský 

krajský úřad. Byla jim vyměřena z náboženského fondu renta 200 zlatých ročně. 

Členové komise pro zrušení klášterů provedli soupis majetku konventu a vypracovali 

tři jeho exempláře. Při vlastním předání měly být odevzdány klíče od pokladny, 

kostelního „pokladu", archivu a skladu zásob. Všechny cennosti převzal krajský 

hejtman. Komise rovněž vypracovala seznam všech osob, které z konventu odcházejí 

s poznámkou, kam přesně odcházejí a jak se uplatní v duchovní správě. Byly sepsány i 

osobní věci řeholníků, se kterými mohli odejít (např. knihy, sklenice, klekátka, obrazy). 

Opavský konvent měl k 28. červenci 1786 patnáct řeholníků a pět konvršů, z nichž 

někteří šli do řádového konventu v Uherském Brodu. Závěr jednání o likvidaci byl 

úředně učiněn 17. srpna 1786, ale likvidace se fakticky protáhla do roku 1788. 

Uherskobrodský konvent byl už zcela přeplněn, a proto například Jakub Petke dostal 

povolení pobývat mimo konvent a nakonec se stal farářem v Linhartovech. Sám si 6. 

října 1786 stěžoval, že uherskobrodský konvent mu nemůže poskytnout ani nezbytné 

minimum na přežití. Poslední mše v již zrušeném konventu se konala za přítomnosti 

mnoha místních obyvatel 20. října 1786. Tolik tedy jeden konkrétní případ.349 

Z původních dvaadvaceti konventů a řeholních domů tak po roce 1790 zbylo 

sedm (v Čechách v Praze u sv. Jiljí, Litoměřicích, Chebu a Ústí nad Labem; na Moravě 

pak v Olomouci, Znojmě a Uherském Brodě). Přibližně polovina všech řádových kněží, 

hlavně ti mladší, musela brát místa v duchovní správě mimo svůj konvent, k němuž tak 

patřili spíše jen nominálně. Z bratří laiků žila asi jen čtvrtina vně konventů, protože se 

bratři-kněží nechtěli zříci jejich pracovní síly. Z pramenů se skutečně potvrzují slova 

profesora Hoyera, duchovní správa, na kterou se kladl ze strany státu i katolické 

hierarchie až přehnaný důraz, byla v ideologické rovině pro dominikány problémem, se 

kterým si - oslabeni a zcela izolováni od Říma - nevěděli rady. V duchovní správě se 
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totiž nemohli dostatečně profilovat, aby se mohli oddělit od světských kněží a nějakým 

způsobem se stát přitažlivými pro zájemce o řádový život. Dominikánský život se tak 

jednoduše ve farní službě rozplynul. Také v případě dominikánů platí vyčítavá slova 

významného cisterciáka z kláštera Zlatá Koruna v jižních Čechách Bohumíra 

By lanského'50 na adresu Josefa II.: Meminerit Amaníissimus Dominus Josephus: Quis, 

Quid, Ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando obtulerit? 51 Na druhou stranu je 

pravdou, že kdyby nebyly mnohé konventy zrušeny, stejně by při stávající situaci do 

dvaceti let vymřely.352 

V první polovině 19. století tedy dožívalo pouze původní osazenstvo konventů, 

příliv členů byl - i po odvolání některých opatření roku 1791 císařem Leopoldem II. -

nulový.353 Roku 1844 byla česká provincie oficiálně zrušena generálním magistrem 

řádu Alexandrem Vincencem Jandelem (18I 0-1872)354 a sloučena s provincií 

rakouskou v jednu, tzv. říšskou provincii. Ta měla na svém počátku 46 členů z české 

a 40 z rakouské provincie. Říšským provinciálem se stal poslední český provinciál 

Theodor Matějka. Začalo opětovné budování, tentokráte však už nové provincie.355 

Úsilí o obnovení samostatné české provincie, které se projevilo již v roce 1857, 

se setkalo s úspěchem až roku 1905, kdy byl jmenován novým českým provinciálem 

P. Václav Bubeník.356 

67 



3. Všední život dominikánů české provincie v 15. až 18. 
století 

Každý, kdo někdy psal o „všedním životě" členů některého církevního řádu, mi 

jistě dá za pravdu, že se jedná o téma nesmírně těžce uchopitelné. A přece patří 

v posledních desetiletích otázka všedního dne v evropské historiografii 

k nejpreferovanějším; dá se zde hovořit přímo o módě. Ale sledovat život raně 

novověkého šlechtice či bohatého patricie nebo osudy žen ve středověku až do 19. 

století, je mnohem jednodušší, protože k tomu máme určitou pramennou základnu. U 

církve jsme na tom hůře, ale světské duchovenstvo, především hierarchie, žilo namnoze 

podobně jako laici. Ovšem nejhůře jsme zpraveni o všedním životě řeholního 

duchovenstva, z něhož víme ledacos o prelátech benediktinského, cisterciáckého nebo 

premonstrátského řádu, nebudeme-li počítat jesuity a piaristy - dva nejprobádanější 

novověké řády. U mendikantských řádů, ale nejen u nich, nám brání v poznání kromě 

materiálu zničeného „zubem času",357 především řádová tajemství. Konkrétně u 

dominikánů spadala pod řádové tajemství většina provinění členů řádu a tresty za ně, 

důvody sesazení vyšších představených, inkvisice a některé nadace, dala-li se očekávat 

protivenství pozůstalých. O tom, co nebylo přísně zakázáno, se však také nemělo 

zbytečně mluvit. Přirozeně byla tajemství vyzrazována, především v 16. století je jejich 

nedodržování v české provincii běžnou praxí, ale po roce 1621 se jich již dbá více, jak 

je patrné z provinční kapituly konané v Brně roku 1720. Proti řeholním tajemstvím 

vystoupil až Josef II. v 80. letech 18. století. Tak jsme odkázáni na normativní prameny, 

především řádové konstituce, a na nečetné a nesoustavné zmínky v ostatním rozsáhlém 

archivním materiálu. Ze se namnoze praxe od teorie diametrálně lišila, není při stavu 

české provincie přiliš překvapující. 

Život člena řádu začínal vlastně již při jeho přijímání. V 17. století se ustálilo 

pravidlo, že příjímat nové zájemce by měl v zásadě pouze větší konvent; koncem 15. a 

hlavně v 16. století zdá se přijímal kterýkoliv, jenž toho byl schopen. Avšak v 18. století 

tomu tak už nebylo. Ze zápisů uchazečů o vstup do řádu z let 1767-1782358 vyplývá, že 

je u kandidátů - spíše chudšího původu, nejednou sirotků s průměrným věkem 20 let -

vyžadována kvůli kázání znalost němčiny a češtiny, ale rovněž latiny, s níž měli mnozí 

uchazeči problémy, pročež je jim doporučeno, aby s e j í doučili. Hodnocena je i znalost 
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dalšího jazyka, nejvíce francoužštíny. Dbá se i na celkový školní prospěch kandidátů. 

Důraz byl tehdy kladen rovněž na dobrý vzrůst (staturae egregiae/ bonae), 

zaznamenány jsou i další zájmy a přednosti uchazeče, především hudební nadání 

(,musicus). Z dotazu „pokolikáté se již do řádu hlásí" je zřejmé, že výběr byl svým 

způsobem elitní, a to i přesto, že v této době již zájemců oproti přelomu 17. a 18. století 

citelně ubývá. V době druhé poloviny 17. a v 18. století bylo běžné, že do řádu 

vstupovalo více dětí z jedné rodiny, jak tomu bylo u ostatních řeholí i světského 
T CQ 

duchovenstva. Vraťme se však ke kandidátovi samému. Ten byl obecně vzato 

předveden do konventní kapituly, která se měla konat denně, aby zde byl otázán, z d a j e 

ženat, jak je starý, zda je něčí poddaný, má-li dluhy, zda již někdy složil jiné řádové 

sliby a má-li nějakou skrytou chorobu. Věk byl stanoven na 18 let (ale konvrši 

vstupovali do řádu i padesátiletí), kdy se již předpokládalo, že uchazeč je dostatečně 

zralý, aby mohl reálně posoudit svoji životní situaci. Dlužno říci, že si dominikánský 

řád nemohl po husitských válkách, ale ani v 16., ba ještě v 17. století příliš vybírat, 

neboť konkurence byla obrovská. Nepočítáme-li celkový odklon obyvatelstva českých 

zemích od katolických řádů, značný vliv tu mělo Tovaryštvo Ježíšovo, které kandidáty 

soustavně od poloviny 16. století bratřím kazatelům odvádělo. Proto zaznamenáváme 

mnoho výjimek, dispensí, které české provincii udělovali generální magistři řádu nebo 

přímo papežové. Kandidát byl přijat nadpoloviční většinou oprávněných přítomných na 

denní kapitule do noviciátu, jenž trval zpravidla půl roku. Novicové nesměli za 

normálních okolností vůbec vycházet z konventu. Obstál-li, složil zájemce řeholní sliby, 

přijal řeholní jméno a stal se členem řádu. Jako na takového se na něj stále vztahovala 

osobní chudoba, tzn. že pokud byl majetný, musel se svého jmění zříci, buďto ve 

prospěch příbuzných, anebo častěji ve prospěch řádu.360 

Pak mu již naplno začínal denní režim daný konstitucemi z roku 1228.361 Vstávalo 

se na jitřní znamení, načež se konaly v kůru ranní modlitby. Následovala každodenní 

konventní kapitula, na níž se četla řádová pravidla, rozebíraly se texty evangelií a 

pronášely motlitby za papeže a jiné významné osoby. Poté mluvil převor konventu o 

chování bratří. Nato odešli novicové a všichni přítomní vyznávali spáchané hříchy své i 

cizí, pokud o nich věděli. Za hříchy hodné trestu se ihned příslušný trest uděloval. Laici 

a novicové se zpovídali dvakrát týdně, řeholníci před každou bohoslužbou a 

zpovědníkem měl být vždy převor. On pak také určil povinnosti bratří. Končilo se 

společnou modlitbou; zpíván byl Žalm číslo 116 Laudate Dominum omneš gentes. Jedlo 

se dvakrát denně, koncem 17. století a v 18. století j iž i vícekrát, ale v době půstu pouze 
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jednou. Strava byla podávána hromadně v refektáři, kdo chtěl jíst mimo něj, musel o to 

požádat převora a byl zpravidla doprovázen jedním bratrem. Spánek se měl dle 

řádových regulí odehrávat na slamnících, slámě, vlně nebo pytlích, ale často se stávalo, 

že bratři spali pohodlněji, zprvu v době nemoci, později i při nevolnostech, až konečně 

trvale. Na druhou stranu v dobách válek a různých nepokojů byli nejednou i za slámu 

vděčni. Bratři měli spát vždy oblečeni (lněné svršky byly u bratrů i sester roku 1653 
r 362 

nařízením vedení řádu nahrazeny vlněnými), opásáni a obuti. Od 16. století se 

spávalo běžně na celách, nikoli hromadně v dormitáři. Domlouvání se bylo regulemi 

omezeno, v zásadě měl mluvit jen převor v refektáři a v průběhu kapituly. Ostatní jej 

měli žádat o dovolení promluvit, ale tohoto nařízení se v české provincii při úpadku 

morálky dodržovalo pomálu. Kázání pro laiky se odbývalo v kostele nebo před 

konventem. 

Zeny měly přístup jen do kostelní lodi, jinak mohly do konventů pouze při 

vysvěcení kostela nebo jiných určených slavnostech; na Velký pátek pak do kůru. V 16. 

století je ale doloženo nemálo případů, kdy u sebe převoři konventů mají mladé 

„kuchařky", což jistě nebylo v souladu s katolickými předpisy. Proto například polská 

provinční kapitula ve Lvově (29. září 1577) stanovila, aby měli převoři u sebe „pod 

trestem zproštění úřadu a těžké viny" jako kuchařky a služebné jen ženy staré, počestné 

a řádné. Ostatní bratři mohou mít u sebe služebné jen s dovolením provinciála 

v odůvodněných případech.363 Z toho vidíme, nakolik se mnozí řeholníci v období 

renesance a humanismu vzdálili původním pravidlům svého řádu. 

O osobních věcech bratrů jsme zpraveni málo a navíc naše informace pocházejí 

až z konce 18. století, tedy zdoby rušení konventů za časů Josefa II., nicméně lze 

předpokládat, že se u řeholníků od druhé poloviny 15. století tolik nelišily. Když byl 17. 

června 1786 zrušen císařským dekretem řádový konvent v Opavě, došlo k soupisu všech 

věcí nalézajících se uvnitř objektu, a tedy i osobních věcí řeholníků. Mezi nimi 

nalézáme kříže všech velikostí i rozličných tvarů (latinský f , řecký rovnoramenný +, 

lotrinský J a ondřejský *), modlitební klekátka, sklenice různých velikostí, barometr, 

křtitelnice, kávový šálek, karafu s tácem, konvice, obrazy (převažovala P. Marie) a 

knihy (především modlitební). Několik členů z celkových dvaceti i s konvrši nemělo 

dokonce žádný osobní majetek.364 

Cestování mimo konvent bylo vyhrazeno jen osobám s písemným povolením 

představeného, vždy v doprovodu nejméně jednoho bratra a nejlépe ještě dalších osob. 

Řeholníci mají ještě v 16. století na cestách zbraně.365 Pokud necestovali bratři 
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z nějakého důvodu služebně, byly v zásadě možné pouze dva druhy soukromých cest: 

za rodinnými příslušníky na návštěvu a na ozdravný pobyt do lázní. 

Návštěva rodiny byla povolována asi jen výjimečně, neboť dokladů máme 

dochováno relativně málo. Jeden z těchto případů je datován k 25. srpnu 1652, kdy 

vikář provincie Heinrich Burseher dovoluje Vojtěchu Františku Seydlerovi navštívit 

svou matku ve Znojmě. Poté se má však hned vrátit do Prahy ke sv. Máří Magdaleně, 

kde je podpřevorem.366 Cizincům vyslaným do naší provincie se v návštěvách 

příbuzných povolovalo více; můžeme jmenovat například Poláka Hilaria Grabowského, 

kterému byla povolena náštěva příbuzných (consuaquinos) v Krakově roku 1709.367 

Návštěva byla povolována hlavně při nemoci rodičů, kdy se předpokládalo, že brzy 

zemřou. Také sestru, pokud byla například vdova, bylo možno čas od času navštívit. 

Naproti tomu návštěva bratra s rodinou se v pramenech nevyskytuje. Údaje v tomto 

směru jsou však pouze náhodné a více než torzovité, a proto nemá význam z nich 

cokoliv vyvozovat. 

O návštěvách lázní jsme zpraveni více. Lázně,368 nejčastěji v Teplicích, 369 

Chebu a Karlových Varech (Carolinae aquae/ thermae), byly navštěvovány bratry i 

sestrami v průběhu 17. a 18. století hojně, neboť tamní pobyt byl pro ně jednou z mála 

příležitostí, jak svému tělu ulevit. Tak například 21. dubna 1691 dostal povolení 

k návštěvě lázní v Karlových Varech Raymund Fabricio; Tomáš Brabant tam odjel 23. 

července 1692.370 Tomáš Tranquillo pobýval v lázních již v červenci 1690.371 Roku 

1700 tam pobývá Raymund Hořecký. V Teplicích toho roku tráví svou léčbu i Vít 
• 372 

Neisser. Roku 1705 (26. května) je povolen lektoru Cyprianu Lischeundimu odjezd 

na léčení do Karlových Varů a Danielu Hampftovi do Chebu ad eur am Acidularum,373 

tam také trávil své volno roku 1685 tehdejší bakalář generálního studia a pozdější 

významný člen provincie Amrož Peretius.374 Znojemští bratři pak odjíždějí do lázní 

v Rakousích, které jsou pro ně přece jen blíže než západní Čechy.375 Zajímavá je 

skutečnost, že sestry odjíždějí vždy ex consilio medici, tedy na radu lékařů, kdežto 

v případě bratří se nic takového nedovídáme. Bratři také mnohdy odjíždějí sami, sestry 

vždy alespoň ve dvojici. Sestry rovněž potřebují svolení od vedení provincie nebo 

arcibiskupství. Tak 28. ledna 1677 lékaři Mikuláš Franctimont, Jakub Forberger, 

Jakub Dobřenský z Černého mostu a Jan Jindřich Proxa potvrzují, že převorka u sv. 

Anny v Praze Marie Kateřina Šíslová a řeholnice téhož konventu Anna Kolumba 

Nostitzová potřebují pro upevnění svého zdraví kůru v Karlových Varech.377 

Navštěvovány jsou i minerální lázně u Českých Budějovic.378 Pobyt v lázních je 
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ponejvíce zahajován v květnu, návrat můžeme z pramenů datovat jen obtížně, lze jen 

předpokládat, že nastával někdy počátkem července. Tím lázně časově kolidovaly 

s visitacemi, což bylo nepříjemné zejména v případě absence přestaveného konventu. 

72 



4. Vztahy dominikánů k okolnímu světu 

4.1. Vztahy k obyvatelstvu měst a venkova 

Dominikánský řád byl od svého počátku založen jako Řád bratří kazatelů, a 

proto byly dobré vztahy s obyvatelstvem všech sociálních tříd, tedy i těch nejnižších, 

prvořadým předpokladem jeho úspěšného fungování. Jako řád působící především ve 

městech, získal si záhy po svém založení na počátku 13. století velkou popularitu. 

Třebaže kázání byla praktikována v dominikánských kostelech nebo před vlastními 

konventy, působil řád posléze i na venkově. Tam se uplatnili zejména generální kazatelé 

{Praedicatores generates), tedy bratři mající povolení kázat všeobecně, nikoli jen 

v rámci okrsku, který byl řádu na daném místě pro kázání vymezen. 

Husitské bouře a následné války však hluboce narušily vztah obyvatelstva 

k církvi, a jak jsme si již ukázali, dominikánské konventy se staly obětí převážně 

chudších vrstev obyvatelstva, které daly průchod svým emocím. Protože byly 

dominikánské konventy uvnitř městských hradeb, neměli to lidé ani příliš daleko. 

Obnovit důvěru těchto vrstev se dlouho nedařilo, jistě i vlivem špatného stavu 

provincie, a tak byl uspokojivý stav nastolen vlastně až ve druhé polovině 17. století. 

Do této doby zažil řád od městského, ale i venkovského obyvatelstva nesčetně ústrků a 

protivenství, jež máme poměrně hojně zdokumentovány. Na druhou stranu ale 

nechyběli ani v těchto pro řád nejtěžších dobách měšťané (a samozřejmě i šlechtici), 

kteří se snažili dominikánům vypomoci, jak se jen dalo. Mezi takové patřil i opavský 

měšťan Mikuláš Mitdemmahl, který již roku 1430 daroval místnímu konventu louku o 

výměře dvě a půl jitra. Bohužel louka situovaná v místech dnešního Ratibořského 

předměstí vzala za své již o rok později při požáru města.379 V katolické Plzni se také 

nebáli odkázat něco peněz již v roce 1437 a 1444.380 Bohužel později se vztah plzeňanů 

k dominikánům pokazil, protože řád zde byl koncem 16. století mnohdy prost jakékoliv 

sebekontroly. Tak musel „přísný a horlivý stoupenec katolictví" Šimon Plachý 
TO 1 

z Třebnice líčit ve své kronice" nejednu událost, na kterou nemůže být dominikánský 

řád věru hrdý. 

Zůstaneme-li ještě chvíli na Opavsku, zaznamenáme, že lidí jako byl Mikuláš 

Mitdemmahl byla i zde menšina. Například roku 1542, kdy ve městě řádil mor, jemuž 

podlehlo všech třicet bratří i s převorem Leonardem Cypsensiem, vtrhli opavští měšťané 
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do opuštěného konventu a doslova jej celý vykradli. ' O čtrnáct let později zase celý 

konvent zapálila jistá Markéta z Kelče, která se k tomu před smrtí doznala na 
- > 0 4 v 

mučidlech. Ostatně popularita dominikánů tam tehdy nebyla valná, Václav Štěpán 

uvádí, že k roku 1580 bylo v celém městě pouze 18 katolických rodin, jež snad můžeme 

označit za příznivce řádu. ' To se naplno projevilo 19. května 1594, kdy do konventu 

vtrhli opavští měšťané a vydrancovali jej, řeholníky prý tloukli kameny, strhávali z nich 

hábity a křičeli na ně, že když z konventu neodejdou, půjdou k čertu.386 Dav lidí vtrhl 

do objektu i 20. června 1609, ale tehdy jej poplenil jen málo.387 Na druhou stranu si za 

nenávist měšťanů mohli dominikáni zčásti sami. Například roku 1631 honil převor po 

lese hajného s halapartňou, zbil kostelníka a vyhrožoval zpustošením jednoho panství 
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kozáky, o dvacet let později zase při požáru konventu nedovolil převor Karel 

Kuropatwy měšťanům hasit (asi ze strachu před rozkradením), což vedlo ke zbytečné 

vlně odporu k bratřím. Celý konvent tehdy vyhořel a převor byl ze svého místa 
389 

odvolán. Na přelomu 17. a 18. století se ale celkové klima v Opavě, ale možno říci ve 

většině měst, obrací ve prospěch řádu a konvent se začíná slovy Václava Štěpána stávat 

„zaopatřovacím ústavem pro schudlé patricie a šlechtice".390 Bohoslužby bratrům 

narůstají až si stěžují na přetížení. Roku 1727 musí být dokonce provedena v Opavě 

redukce nadačních mší. V řádovém kostele sv. Václava jsou roku 1692 pohřbeni 

Kurtzové, roku 1732 Lehrové a další významné měšťanské rody.391 Charakteristický je 

pak konec existence opavského konventu. Na poslední mši členů již bývalého konventu 

se 20. října 1786 sešlo v kostele sv. Václava veliké množství lidí z města i okolí. Když 

mše skončila, vycházeli prý lidé z kostela s pláčem. Opavští si tak nakonec na 

dominikány ve městě zvykli; tolik se lišila jejich mentalita od jejich předků žijících 

v 16. století.392 

V 16. století to mezi řádem a měšťany vřelo téměř všude. Také u sv. Anežky na 

Starém Městě pražském propukaly po celé století spory mezi magistrátem 

podněcovaným zvláště kožešníky a krejčími na straně jedné a dominikány na straně 

druhé. Měšťané chtěli konvent, kde bratři doslova živořili, získat pro sebe, a proto je 

obviňovali z věcí možných i nemožných.393 Causa táhnoucí se prakticky celé období 

pražského arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice394 zaměstnávala nejen 

arcibiskupskou konsistoř, ale i zeměpanské úředníky, ba dokonce samotné panovníky. 

Situace se nezlepšila ani za jeho nástupce arcibiskupa Martina Medka (léta 1581-1590), 
395 

kdy je doložena " causa Tomáše Hona, měšťana Starého Města, který dlužil několik 

kop (na nájmu?) tamnímu převorovi. Tentokrát byl ale na vině převor, neboť - patrně 
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podrážděn všeobecnou situací namířenou proti řádu a konventu zvláště - vsadil Honovu 

manželku do vězení umístěného v konventu a jeho dům uzamkl. Hon tak musel i 

s dětmi přebývat u známých, ale naneštěstí pro něj mu za jeho nucené nepřítomnosti do 

objektu vnikla voda při jarních povodních roku 1582 a vše mu zničila. Zdá se také, že 

převor mu ublížil i stran peněz, neboť prodal vzácný kožich v hodnotě 15 kop, který mu 

Hon dal do zástavy za dlužnou částku pouhých 8 kop. Ani jeho ženu nechtěl z konventu 

propustit, třebaže mu Hon za ni nabízel „dostatečné rukojmí". Hon si stěžoval 

arcibiskupovi a nakonec dosáhl propuštění choti, ale náhrady škod se nedočkal. Nálada 

tedy byla více než špatná. Obdobné to bylo i v případě ženského konventu u sv. 

Anny. Nic nepořídil ani Michael d'Asti, který za své visitace v únoru a březnu 1569 

přijal zpět do řádu jakéhosi odpadlíka bratra Jana, kterého ihned ustanovil u sv. Anny 

zpovědníkem, zřídil tam klausuru zakázav sestrám vycházet ven. Jen převorka směla 

třikrát v roce vyjít za nutnou záležitostí provázena podpřevorkou nebo jinou starší 

sestrou. Nařídil i pravidelné svaté přijímání, zejména o svátcích,397 leč situace 

v konventu se příliš nezlepšila. Praha byla vůbec v chování vůči dominikánům 

nenásledováníhodná. Měšťané nedbali na klášterní imunity ještě v 17. století. Když roku 

1654 radní písař Starého Města pražského násilně vyvlekl za asistence dvou pomocníků 

jakéhosi vinaře Krausa z dominikánského chrámu sv. Jiljí, nic přitom nedbal na odpor 
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převora i ostatních bratří. 

Město Olomouc dokonce roku 1542 donutilo provinciála Václava Nigra k prodeji 

části řádové zahrady pod cenou, aby zde mohlo zřídit koňský mlýn.399 Olomoucký 

konvent byl pak městskou chátrou zpustošen i roku 1620, kdy byl za tehdejších zmatků 

na chvíli objekt opuštěn, neboť bratři byli násilně převezeni do konventu františkánů „U 

sv. Bernardina".400 Vojenské operace jsou příležitostí k loupení také v řádovém 

konventu v Litoměřicích roku 1610, kdy se zmocnil zbrojný lid konventu sv. Jakuba, 

„tam některá vína vypivše a ostatek z szoufalosti roztočivši, jsouce podnapilí ( . . .) i na 

klášter sv. Michala outok učinili a jej vystlouci a vyplundrovati chtěl." Ale nakonec to 

purkmistr a rada „podnapilému lidu" vymluvili.401 K drobné potyčce došlo i 2. srpna 

1598 vJablonném v Podještědí, kde vtrhlo do kostela několik lidí luterána Jindřicha 

Berky, ztýrali kněze a v sakristii uloupili různé cenosti. Dominikány podaná stížnost 

byla u dvora oslyšena.402 Na druhou stranu i zde, stejně jako v Opavě, si měšťané řád 

oblíbili, neboť když byl konvent na podzim 1788 zrušen, měšťané s tímto rozhodnutím 

nesouhlasili a ještě dobrý půl rok bratry ve městě hostili. Také městská fara byla 15. 

ledna 1789 ponechána i s kostelem sv. Vavřince dosavadnímu faráři P. Konrádovi 
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Damasco ( t 14. září 1807) z řádu bratří kazatelů, který tak byl vJablonném farářem 

plných 42 let. Jeho nástupcem byl poslední dominikán P. Honorius Kraus (f 16. září 

1813).403 

Někdy si ale dominikáni nepřízeň okolí zavinili vlastní vinou. Tak například 

v Chebu, kde byl roku 1582 odsouzen tamní převor (žil tehdy v konventu jen s jedním 

spolubratem) městskou radou k platbě třiceti pěti zlatých a jednomu roku vězení ve 

vlastním konventu za „zmaření" jedné ženy.404 

Najdeme ale i případy opačné. Jak jsme si již ukázali, pouze díky katolickému 

purkmistrovi v Ústí nad Labem Ernstu Schösserovi z Emblebenu vznikl roku 1617 ve 

městě nový dominikánský konvent. Již roku 1560 se dokonce dohodl převor Valentin 

Hoffmann (f 1567) s litoměřickou městskou radou, tehdy většinově kališnickou, která 

prosila provinciála, aby jej na faře ponechal, „že je dobrý a mírumilovný, což by jeho 

nástupce třeba tak netrefil, nebude-li umět česky nebo německy".405 Mimo něj byl prý 

v konventu jen jeden zcela mladý kněz. Pražský arcibiskup tam dokonce nařídil 

inventuru, aby konventu nebylo sáhnuto na jeho jmění.406 Nicméně ve skutečnosti 

převor Hoffmann asi tak dobrý nebyl, neboť jej musel provinciál Boříkovský - sám 

nechvalně známý - 21. srpna 1562 napomínat, ježto prý pobývá již mnoho dní mimo 

konvent a musí se do něj proto trvale navrátit, nebo bude exkomunikován. V Českých 

Budějovicích se zase roku 1594 měšťané přimlouvají u hejtmana hlubockého panství, 

aby daroval - jak je zvykem - dominikánskému konventu a jeho převoru Mikulášovi 

dva džbery kaprů. Již o čtyři roky později se však městská rada pře s konventem o les u 

Oujezda, na který si převor činí dle českobudějovických měšťanů neoprávněný nárok. 

Spor s městem vedou dominikáni i o konventní klenoty „uschované" městskou radou, 

která se je řádu zdráhá vydat. Argumentuje, že roku 1620/21 žije v konventu často 

převor „samojedinný". 

Soužití probíhalo bez problémů také v Nymburce, kde ve středověku měl řád 

svůj konvent. Již roku 1628 si pochvalovali měšťané dominikána Jakuba Šalamouna 

Krczkeho, když od nich odcházel „řkouce, že za drahný čas konal pobožně služby Boží 

při městě Nymburku, že horlivě hlásal slovo Boží, důstojně přisluhoval svatými 

svátostmi a 580 osob - mezi nimi i konšely města Nymburka - k víře přivedl."407 Proto 

chtěli mít dominikány za faráře i později, kdy to již nebylo obvyklé. Nejprve Jaroslav 

Kunata hrabě z Bubna a Litic, hejtman kraje Boleslavského, hejtman kraje Ústeckého i 

bývalí hejtmané žádají roku 1660 krále, aby svěřil dominikánskému řádu děkanství 

v Nymburce. Argumentují vesměs, že řád tam horlivě působí, v kostele že dies paucas 
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se slaví, provinciálem že tam zřízeno růžencové bratrstvo, že ve městě dávno se 

dominikáni o obnovu katolické víry zasloužili, ale že pro nedostatek peněz konvent 

obnovit nelze. Děkanem měl být bratr Michal z Plzně řeěený Columbus, který o to krále 

v německy psaném listu také sám prosí, připomínaje, že král při panství Poděbradském 

a Lisském drží i statky bývalého kolínského konventu. Král se 30. října 1660 ptá na 

dobrozdání místodržících a nakonec kladně odpovídá.408 Řád sám ale nemešká a 

provinciál Marcquis žádá 7. listopadu ze Znojma pražského arcibiskupa o přímluvu. Na 

arcibiskupa se 14. prosince obracejí i místodržící a ten konečně (sine datum) sděluje, že 

není v zásadě proti, když budou dominikáni udržovat růžencové bratrstvo; když budou 

v neděli odpoledne, kdy není pobožnost bratrstva, konat katechismus; a když se ve 

všem, co se týká církevní správy, podřídí arcibiskupovi a jeho investituře. Ale již o pár 

let později byli Nymburští nespokojeni a chtěli si zvolit jiného děkana, avšak zdá se, že 

sami opět chtěli dominikána.409 Pro jistotu to ale ještě na žádost provinciála Marcquaria 

arcibiskup přímo nařídil; nového děkana má vybrat provinciál sám. 

Rovněž město Brno mělo z vůle panovníka patronát nad herburským konventem 

dominikánek. Roku 1524 to bylo výslovně privilegiem Ludvíka Jagellonského 

potvrzeno, ale z listiny vyplývá, že oprava objektu byla dosud městu panovníky 
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sverovana ustne. 

4.1.1 Působení dominikánů v duchovní správě 

Z výše uvedených ukázek jasně vyplývá, že největším nástrojem řádu pro 

ovlivňování širokých zástupů lidí, bylo obsazování far v českých zemích členy řádu. 

Dominikáni obsazovali fary ojediněle již ve druhé polovině 15. a v 16. století, ale 

největší rozvoj nastal pochopitelně po roce 1621, kdy měl světský klérus bytostný 

nedostatek vlastních farářů, a proto „dočasně" trpěl řeholníky všech denominací. 

V úřední zprávě o stavu pražského arcibiskupství z roku 1636 se uvádělo, že z tisíce far 

bylo obsazeno něco okolo 350, takže celé dvě třetiny byly bez duchovních správců.411 

Ve středověku bylo možno řeholníky dosazovat do farností jen s papežskou dispenzí, 

ale ve výjimečné situaci, která po Bílé hoře z hlediska katolické církve určitě v českých 

zemích panovala, si pražský arcibiskup kardinál Harrach vymohl 5. února 1632 na 

papeži Urbanu VIII. svolení, aby si směl úplně podrobit ty řeholníky, kteří se propůjčili 

duchovní správě.412 To však zapříčinilo nemálo problémů, neboť mnozí řeholníci, 
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dominikány nevyjímaje, se nechtěli s tímto omezením svých práv smířit a odmítali 

namnoze poslušnost. Nakonec se však situace uklidnila a slovy Jaroslava Kadlece „ve 

vědomí obyvatelstva se vrylo, že mniši mohou býti také faráři. Proto josefinismus, když 

později udělal z této nouze ctnost, nenarazil v církvi na žádný odpor".413 

Mezi dominikány-faráři a světskými faráři pochopitelně docházelo i k rozmíškám 

majícím svůj původ hluboko ve středověku.414 Například převor u sv. Máří Magdaleny 

v Praze Dominik Barberanus píše žalobu (querela) svému provinciálovi na metropolitní 

kapitulu v záležitosti svého konventu už 24. ledna 1608, neboť kapitula nechtěla uvolnit 

některé pozemky pro nový konvent. Dvaadvacátého ledna 1751 si zase hostivařský farář 

Jan Frisch stěžoval arcibiskupské konsistoři, že mu není z osady Práč placený peněžitý 

desátek zobce (2 zlaté 15 kr. ročně), který má zaručený erekční listinou. A nejen to, 

majitel, dominikáni od sv. Máří Magdaleny prý tuto povinnost úplně popírají. Protože 

se však po prošetření ukázalo, že dávka je skutečně erekční listinou z roku 1702 

doložena, konsistoř dominikány nabádá k zaplacení desátku za minulá léta a věří, že 

bude placen i v budoucnu.413 

Podat kompletní výčet všech farářů z dominikánského řádu zde není možné, proto 

se spokojme se subjektivním výběrem. V úvodu je třeba říci, že v první polovině 17. 

století působili dominikáni jako faráři prakticky na celém území českého státu 

s výjimkou budoucí královéhradecké diecéze, kde byl odpor ke katolictví přece jen 

velký a arcibiskupská konsistoř asi nechtěla obyvatelstvo příliš dráždit.4"1 Dominikáni 

byli faráři především ve městech, kde sídlil jejich konvent. Tak v Jablonném 

v Podještědí byl vypuzen protestantský farář již roku 1623, ale trvalo ještě dalších pět 

let, než na jeho místo přišel pražský převor Dominik Alanus, který si trpce stěžoval 

císařskému komisaři na protestanty, že katolické kněze ohrožovali holemi i zbraněmi, 

zahrnovali je nadávkami „nejmenujíce je jinak nežli zloději" 417 Není se ale co divit, 

když jim předtím katolické vojsko hraběte Zdeňka z Kolovrat veřejně spálilo Lutherovy 

spisy a obrazy Jana Husa, Filipa Melanchthona i samotného Luthera. Při nedostatku 

kněžstva museli tehdy faráři držet i několik far najednou, což samozřejmě ztěžovalo a 

hlavně znekvalitňovalo jejich práci. Tak dominikán Matouš Eberlin byl farářem 

v Ostrově (německy Schlackenwerth), Hroznětíně (Lichtenstadt) a Boru (Heid). Saský 

vévoda Julius Jindřich, katolík, vysvětluje roku 1627 pražskému arcibiskupovi, že jej 

ustavil do všech tří farností pro „naprosto převrácený stav kostelů Českých a přílišný 
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nedostatek kněžstva". To se však církvi vymstilo, neboť Eberlin častěji spojoval 

manželství, kde žena byla nekatolického vyznání. Stačilo mu, když mu ženich rukou 
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dáním slíbil, že svou manželku přivede ke katolické víře. Naštěstí se ihned 

arcibiskupovi podvolil, a ten tak věc řešil pouze mírnou pokutou dvanácti tolarů.41'' 

Také Florián ze Ždáru roku 1628 prosil, aby byl za kladenského faráře ustaven 

dominikán P. Hilár, neboť v Kladně není tou dobou nikdo, kdo by se o místní lidi 

v katolickém smyslu postaral.420 Ne na všechny bratry ale bylo spolehnutí. Tak poličský 

farář dominikán Josef Marian je roku 1629 ještě s jedním farářem u arcibiskupského 

vikáře obviněn litomyšlským děkanem, svým představeným, že houfně připouští věřící 

ke svatému přijímání, aniž by je měl ke svaté zpovědi, že jim dal dovolení požívat masa 

až do poloviny čtyřicetidenního postu a že ho třikrát obeslal, ale on jej zcela 

ignoroval.421 Jako Matouš Eberl in si počínal i bratr Dominik Koczký, choceňský farář, 

za což dostal roku 1638 od arcibiskupa pokutu dvacetipěti tolarů.422 

Dominikáni se brzy po roce 1621 stali vítanou výpomocí na panstvích nových 

katolických pánů, ať již domácích zbohatlíků z konfiskátů nebo nově přišlých ze 

zahraničí. Tak například hrabě Michna z Vacínova presentoval 27. října 1637 na faře 

vNeneklově dominikána Antonína Zadluskiho. Jen František Štědrý423 svého času 

napočítal 26 farářů z dominikánského řádu pro léta 1637-1660. 

K roku 1649 se zdá,424 že se provinční kapitula dominikánského řádu rozhodla 

povolat všechny bratry-faráře do konventů, neboť vedení provincie tuto výpomoc 

začalo pociťovat jako narušení řeholního života. S dominikány jako faráři se ale často 

setkáváme i po tomto datu. Na přání Kaplím ze Sulevic, kteří byli již tehdy věrnými 

katolíky, vypomáhali koncem 17. století bratři kazatelé z Litoměřic také v Medvědicích 

a vedli pro Medvědické zvláštní matriky, které psali bez výjimky německy, zatímco jiní 

faráři používali v zápisu i český jazyk. Podobně obhospodařovali i faru v Milešově (léta 

1680-1804), na patronátě posledního hraběte Kaplíře ze Sulevic a jeho dědiců pánů 

Hržanů z Harasova, zprvu jako administrátoři, později jako faráři.425 K roku 1675 máme 

dominikány-faráře doloženy i v královéhradecké diecézi.426 

Počet bratří-farářů narůstá ve druhé polovině 18. století, kdy se snaží o nějakou 

„praktickou" činnost, aby otupili výtky osvícenců, že kontemplatívni' řády mají být jako 

neužitečné zrušeny. Zůstávají na farnostech i po josefínské vlně rušení klášterů v 80. 

letech 18. století, kdy je funkce faráře pro bratra mnohdy jediný způsob, jak se uživit.427 

Ne vždy se jim ale na faru chtělo, což dokazuje případ opavských dominikánů, kteří 

krátce před zrušením svého konventu měli jít roku 1783 do duchovní správy spolu 

s františkány na Těšínsko. Nakonec tam nešli, ale když obec Mokré Lazce dosáhla roku 

1784 zřízení nové farnosti, zcela nezávislé na dominikánech v Opavě, ztratil v očích 
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panovníka opavský konvent oprávnění své existence a přistoupilo se k jeho likvidaci.428 

Celou tehdejší situaci dobře popsal Jaroslav Kadlec, proto si zde dovolím delší citaci: 

„Příslušníci nezrušených starých feudálních řeholí (benediktinů, cisterciáků, 

premonstrátů) do duchovní správy jít museli. Tím zasáhl císař Josef [II.] do klášterního 

života tak hluboce, že bychom jej mohli takřka označit za zakladatele nové rakouské 

řehole. Neboť z mnichů a řeholních kanovníků [tj. i dominikánů, J. Z.] doby barokní, 

kteří z nedostatku diecézního kléru vypomáhali v duchovní správě, se stali s konečnou 

platností faráři. Rozešli se po farách, k nimž měl jejich klášter patronátni právo. Tím 

vlastně zmizelo klášterní společenství; opus Dei, životní úkol členů konventu ustoupil 

do pozadí. ( . . . ) Rozrušením řeholního společenství vzal prakticky za své i slib chudoby, 

neboť farář musel mít určitý příjem, aby měl být z čeho živ.429 Platnost ztratil i slib 

poslušnosti, neboť řeholník v duchovní správě byl především farář a byl tedy 

bezprostředně podřízen biskupovi. Kláštery zůstaly jen správními centry, v nichž 

úřadoval opat nebo probošt [u dominikánů převor; J. Z.] s několika mnichy a v nichž 

byl noviciát a útulek pro přestárlé. Neboť mnozí z mladých lidí, kteří vstoupili do 

kláštera, setrvali tam jenom jeden rok jako novicové, načež odešli na studia na některou 

fakultu a pak ihned nastoupili v duchovní správě; do kláštera se vraceli jako staří lidé, 

aby tam strávili konec života."430 Tak také roku 1800 „vypomáhali" dva dominikáni 

z Litoměřic v Dlažkovicích jako kaplani.431 

4.1.2 Řádová náboženská bratrstva 

Druhým hlavním prostředkem působení dominikánů na venkovské, městské, ale i 

šlechtické obyvatelstvo byla náboženská bratrstva (latinsky confraternilales, německy 

Bruder (n) schuften).432 Bratrstva obecně můžeme charakterizovat slovy Jiřího Mikulce 

jako „sdružení věřících, především laiků, vedená duchovním, která se zaměřovala na 

nějaký katolický kult (Kristův, mariánský nebo nějakého světce). Měla pevnou 

organizanční strukturu, byla obdařena větším či menším majetkem a často i 

odpustkovými privilegii, ve většině případů byla také kanonicky založena. Účast v nich 

byla samozřejmě dobrovolná, pro členy z ní plynuly jisté povinnosti, ale současně j im i 

něco přinášela. Jednotlivé konfraternity se od sebe lišily především svými kulty, ale 

také další činností, úrovní organizovanosti a v neposlední řadě i charakterem členské 

základny."433 Barokní náboženská bratrstva jsou pak pojímána jako „sdružení složená 
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především z laiků, ale i duchovních římsko-katolické církve, která se scházela pod 

vedením kněze v konkrétním kostele nebo kapli, většinou přímo u svého oltáře. ( . . .) 

Bratrstva musela mít pevnou organizační strukturu, statuta, majetková zázemí, byla 

kanonicky založena a většinou nadána odpustky.434 Zpravidla byla určena pro věřící 

obojího pohlaví, nebývala vázána na určité povolání a členství v nich bylo vždy 

dobrovolné."435 Důležité je si uvědomit, že pojem „bratrstvo" ve smyslu novějšího 

kanonického práva se vyvinul až po Tridentském koncilu (1545-1563). Ve středověku 

včetně 15. století můžeme „bratrstva" charakterizovat jako „sdružení založená převážně 

k náboženským a sociálním účelům; prvek spolupodílu církevní autority na jejich 

zřízení se během středověku a částečně i raného novověku teprve postupně 

prosazuje".436 

Pro dominikánský řád byla nejdůležitější růžencová bratrstva. Pod tímto názvem 

se skrýval mariánský kult, který byl pro dominikány kultem řádovým. Podle legendy437 

měl sv. Dominik v roce 1212 vidění, v němž se mu zjevila Panna Marie a poučila ho o 

růženci a způsobu jeho modlení. První bratrstvo bylo zřízeno již sv. Dominikem 

v jihofrancouzském Toulouse, odkud se šířilo po Evropě. Po čase zájem o bratrstvo i 

v samotném řádu upadl, ale opětovně jej pozvedl bretoňský dominikán ctihodný Alan 

de Rupe (de la Roche t 1475), který roku 1470 založil růžencové bratrstvo (bratrstvo 

Panny Marie a sv. Otce Dominika) v Douai, předobraz pro bratrstva svatého růžence 
n o 

v novověku. Jeho členové se zavazovali k modlení „mariánského žaltáře", tj. 150 

Zdrávasů nebo alespoň k jeho jedné třetině. Téměř současně založil obdobné bratrstvo 

dominikán Jacob Sprenger v Kolíně nad Rýnem. V roce 1480 byla takováto bratrstva 

v Benátkách, ve Florencii i v Římě. Spojení dříve vzniklého bratrstva inkorporovaného 

později do dominikánského řádu je možné si představit na příkladu bratrstva oltáře sv. 

Barbory v Plzni. Bratrstvo bylo do řádu přijato roku 1486 obvyklým propůjčením 

účastenství členů obojího pohlaví na všech mších, modlitbách, postech, abstinencích, 

vigiliích, pracích i jiných duchovních darech, jež si v minulosti řád vydobyl a 

v budoucnosti ještě vydobude. Nadto bylo bratrstvu slíbeno, že duše jeho zemřelých 

členů budou v provinční kapitule vzpomenuty v modlitbách. 

V českých zemích je rozvoj náboženských bratrstev a růžencových bratrstev 

zvláště, až po roce 1621, avšak o co je nástup bratrstev pozdější, o to je prudší. 

Navzdory skutečnosti, že v barokních Čechách sídlilo z 83 růžencových bratrstvech 71 

u farních kostelů,440 měl na ně dominikánský řád rozhodující vliv. Naproti tomu 

bratrstva působící přímo u konventů nebyla vůbec na farnost vázána a bez ohledu na ni 
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mohla získávat členy ze širokého okolí.441 V 17. a 18. století, kdy se v českých zemích 

růžencová bratrstva rychle rozšířila, se setkáváme s označením růžencové 

„arcibratrstvo". Zatímco obecně bychom mohli arcibratrstva charakterizovat jako 

„široké společenství členů určitého druhu konfraternity", v případě růžencových 

arcibratrstev se jedná o něco jiného. „Myšlenkově [se] vychází z úvahy, že jelikož 

Panna Maria převyšuje všechny anděle i svaté, mají automaticky i její bratrstva právo 

na přednostní postavení. V tomto případě tedy nebyl termín arcibratrstvo míněn 

z hlediska církevního práva, nýbrž v intencích barokního smyslu pro prestiž, řád a 

hierarchii náboženských hodnot."''42 Dominikánský řád měl své vedoucí postavení 

v růžencových (arci)bratrstvech pro novověk pevně zajištěn od 15. století sedmnácti 

papežskými privilegii.443 

Povinnosti členů růžencových bratrstev byly vcelku jednoduché, jak vyplývá 

z jejich statut. Měli se modlit tři růžence444 po pěti oddílech. Protože se neobraceli 

k Bohu, ale k Panně Marii, měli se často zpovídat a přijímat. Při modlitbě růžence měli 

prosit za štastný stav církve, rozšiřování víry, jednotu křesťanských vládců, za živé i 

mrtvé, zdravé i nemocné, zajaté i ztrápené členy bratrstva a měli uchovat patnáct 

tajemství, která byla zapsána v růžencové knížce. Ony tři růžence mohly být rozděleny, 

bylo možno s e j e modlit kdekoliv a v jakékoliv poloze, nemocný se mohl dát zastoupit. 

Kdo by se nemodlil, byl po dobu, kdy modlitby nevykonával, považován za odpadlého 

člena. Po celý rok se měl připomínat a vzývat věčný růženec445 k větší slávě Boží, útěše 

nemocných a umírajících. Než se začal člen bratrstva modlit, měl se vždy zpovídat a 

přijímat. Ke konci každého oddílu růžence při modlení se měla přidat vyznání víry a na 

smrt nemocní měli vzývat Ježíše o vykoupení. Kdo by to neznal, měl se na konci 

růžence dvakrát modlit Otčenáš a třikrát Zdrávas Maria. Modlitba růžence měla trvat 

jednu hodinu, kdyby člen bratrstva skončil dříve, měl se modlit ke cti svého patrona. 

Kdo by na to zapomněl, měl místo toho vyslechnout mši nebo se pomodlit za duše 

v očistci. V neděli po Všech svatých se měl každý člen zúčastnit generálního svatého 

přijímání v kostele bratrstva. 

Za člena mohli být přijati, jak plyne z výše uvedené definice, všichni katolíci, i 

mrtví, ale ti museli mít zastoupení v živých, kteří by se za ně modlili. Ve svém slibu při 

vstupu si měl každý člen vyznačit hodinu, kdy se chce růženec modlit. 

Také růžencová bratrstva byla vybavena papežským privilegiem, podle něhož 

všichni umírající členové, kteří obdrželi od duchovního správce bratrstva tzv. generální 

absoluci a zemřeli s posvěcenou svíčkou v ruce, byli z hlediska hříchů ve stavu stejné 
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nevinnosti, jako při svém narození a vyhnuli se tedy utrpení v očistci.446 Různé oltáře 

zvláště růžencových bratrstev byly nadány mimořádnými odpustky. Například 1. ledna 

1510 vydalo na přímluvu člena tamního dominikánského konventu Michala z Lípy 

patnáct kardinálů odpustkový list pro růžencový oltář v Jablonném v Podještědí.447 

Dominikáni se podíleli na založení růžencového bratrstva v České Kamenici roku 

14 83,448 ale většina růžencových bratrstev byla založena až v 17. a 18. století (například 

1608 u sv. Máří Magdaleny na Malé Straně; 1628 u sv. Jiljí na Starém Městě pražském; 

1633 ve Strážnici - zakládáno bratry z Uherského Brodu; 1684 při českobudějovickém 

konventu449). Třebaže osvícencům byla bratrstva solí v oku, zakládala se ještě v 60. i 

70. letech 18. století.450 Náboženská bratrstva svatého růžence byla často zakládána 

šlechtou a vedena světskými duchovními, ale řád bratří kazatelů je nikdy nespouštěl ze 

zřetelu a každé nové založení, každé navýšení jeho jmění, ve svých úředních knihách 

zaznamenal. Síření kultu růžence a skrze něj kultu Panny Marie byl pro řád silným 

propagačním prostředkem ve vztahu k obyvatelstvu českých zemí. Od roku 1573 na 

paměť bitvy u Lepanta (1571) slaví růžencová bratrstva první neděli v říjnu svátek 

festům vel solemnitas S. Rosarii, jenž papež Klement XI. v roce 1716 rozšířil na celou 

katolickou církev jako výraz poděkování za vítězství nad Turky u Temešváru 

(Timi§oara v dnešním Rumunsku, 1715). 

Nicméně dominikánský řád se nepodílel pouze na růžencových bratrstvech. 

Například v Opavě založil při svém kostele sv. Václava nejen růžencové bratrstvo, 

nýbrž v 18. století i bratrstvo sv. Josefa. Jeho statuta odůvodňovala vznik nového 

bratrstva tradičně, tj. posílením členů proti úkladům ďábla a jejich ochranou před zlou 

smrtí. Proto měl každý člen bratrstva jednu hodinu ročně bedlivě rozjímat o těchto 

věcech spolu s modlitbou ke sv. Josefovi, patronu umírajících a mrtvých. Nakonec při 

dominikánském konventu v Opavě vzniklo i bratrstvo sv. Anděla strážce.451 To však 

z nedostatku členů, a tedy i financí zaniklo již roku 1778 a také pokus o jeho obnovení 

roku 1782 ztroskotal.452 Ve druhé polovině 18. století se dominikánská bratrstva 

celkově velmi zadlužovala, což je zřetelné na příkladu Opavy, kde muselo růžencové 

bratrstvo po roce 1770 přijímat prakticky kohokoliv.453 Navzdory tomu bratři - vzato 

přísně ekonomicky - nesmyslně založili výše zmiňované bratrstvo sv. Anděla strážce. 

Tato akce pak ve své důsledku jen přispěla k likvidaci celého konventu. 

Různá náboženská bratrstva řádu také pomáhala. Tak v Plzni 16. května 1486 činí 

provinciál Jiří Nigry členy bratrstva sv. Panny Barbory účastnými všech milostí, neboť 

bratrstvo štědře podporuje místní dominikánský konvent. Převor plzeňského konventu 
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Michal i s bratry zase dosvedčil 16. srpna 1498, že toho roku vzniklo v Plzni v den sv. 

Petra a Pavla bratrstvo sv. Jakuba. To také 25. července 1541 potvrdil i jeden 

z Michalových nástupcu převor Jordán.454 

Konec namnoze finančně zcela zadluženým bratrstvům učinil jejich definitivní 

zákaz, který přišel z Vídně v květnu 1783. Z jejich jmění byl vytvořen chudinský 

a nadační fond pro humanitní a sociální účely, který spolufinancoval nemocnice, 

porodnice a nalezince. 

* * * 

Dominikánský řád taktéž spolupořádal některá procesí, na což dostával od české 

komory finanční příspěvek. Jednalo se například o každoroční procesí do Staré 

Boleslavi založené jesuity P. Colensem a P. Cristeciusem na počátku 17. století a 

zaznamenané Bohuslavem Balbínem na závěr jeho proslulé Epitome historica rerurn 

Bohemicarum seu História Boleslaviensis (1669 napsané, až 1677 vydané). Reliéf 

Bohorodičky s Ježíškem, prohlášený 18. srpna 1609 za Palladium země České, 

napomohl rozšíření kultu pouti do Staré Boleslavi. O Starou Boleslav se zajímají 

prakticky všichni habsburští panovníci počínaje manželkou císaře Matyáše Annou 

Tyrolskou. Vletech 1674-1680 byla z Prahy na Starou Boleslav vystavěna tzv. Via 

Maria, čítající čtyřiačtyřicet výklenkových kaplí vzdálených od sebe přibližně 400 

metrů, tj. na vzdálenost Karlova mostu, ozdobených mariánskými a svatováclavskými 

motivy. Největšího rozkvětu zažívá pouť v první polovině 18. století, kdy jen v letních 

měsících bylo rozdáno přes 50 tisíc přijímání.455 Bohužel příspěvek 40 zlatých, který 

měl být dominikánům u sv. Jiljí na Starém Městě pražském v případě pouti do Staré 

Boleslavi vyplácen, právě v letech největšího rozmachu pouti (léta 1740-1747) váznul a 

bratři si opakovaně museli na dané příkoří stěžovat.456 Dominikáni však konali svoji 

povinnost nehledě na finanční náklady, což z ekonomické stránky jistě neprospělo stavu 

financí české řádové provincie. Byl to jen další střípek k jejímu stále se prohlubujícímu 

zadlužování. 

4.1.2.1 Kongregace s v. Ludvíka Francouzského v Praze 

V případě Kongregace sv. Ludvíka457 Francouzského se jedná o zvláštní druh 

bratrstva vzniklého v Praze 20. srpna 1623 z podnětu císařského rady Františka 

Comminga (Comengha) de Soubole, jenž se stal jeho prvním představeným.458 

Náboženské sdružení bylo zaměřeno především na v Praze žijící Francouze a jiné 

francouzsky hovořící osoby (Burgunďany, Lotrinčany, Valony, Nizozemce, ale i Čechy 
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a Němce, kteří francouzský jazyk ovládali). Důraz byl kladen, kromě náboženské 

činnosti, především na charitu. Bratrstvo nebylo nikdy příliš početné (k 29. dubnu 1672 

mělo čtyřicettři členů), zato však vlivné, neboť jeho členy byli převážně zástupci vyšší 

šlechty, později i pražského patriciátu. Také národnostní složení se postupem doby 

měnilo více ve prospěch domácího obyvatelstva na úkor frankofonních cizinců. 

Kongregace se dostala s dominikánským řádem do kontaktu nedlouho po svém 

založení, když k jejímu přestěhování k dnes již neexistujícímu kostelu sv. Linharta 

(Leonarda)4'^9 na Starém Městě musela dát souhlas i převorka dominikánek u sv. Anny. 

Kongregace potřebovala duchovního správce, a proto se obrátila - patrně vlivem 

francouzského kněze a dominikánského kazatele Vincenta Gorbettiho de Narbonna460 -

na řád bratří kazatelů, konkrétně na staroměstský konvent u sv. Jiljí. Řád vycítil 

možnost vzestupu, navíc pro čerstvě osazený konvent (1625) to byla opravdová 

příležitost, jak přilákat vlivné a především movité mecenáše. Podle uzavřené smlouvy 

mezi kongregací a konventem sv. Jiljí měli dominikáni zajišťovat u sv. Linharta 

bohoslužby a francouzská kázání. K povinnostem bratří náležela kromě běžných starostí 

zejména velká zpívaná mše461 včetně kázání a nešpor na svátky patronů kongregace a 

jejího kostela, tedy na sv. Ludvíka (25. srpna) a sv. Linharta (6. listopadu). 

Problémem462 ale bylo, že dominikáni neměli v tomto případě rovnocené 

postavení s duchovními správci farních bratrstev, neboť byli kongregací bráni podle 

smlouvy jako najatá síla. Jestliže nikdo z bratří u sv. Jiljí neuměl natolik francouzsky, 

aby mohl vyžadované služby zajistit - a to se stávalo stále častěji najímala 

kongregace jiné kněze, a tím dominikánům ubírala na platu, který jim dle smlouvy 

náležel. To vyvolávalo různé třenice, které v konečném důsledku uškodily právě 

dominikánům, kteří chtěli dostávat plat, ale nechtěli kázat francouzsky s odůvodněním, 

že v kongregaci je stále méně francouzsky hovořících členů, kteří by neuměli latinsky, 

německy nebo česky. Kongregace je vcelku pochopitelně napadala z nedodržení 

smlouvy a peníze zadržovala. 

S odstupem času je možné říci, že ušlý finanční zisk se dominikánům nárokovat 

nevyplatilo, i kdyby byli bývali v právu, protože tím utrpěla jejich pověst, od konce 16. 

století nepříliš dobrá. A právě pověst byla zpočátku to jediné, čím mohli 

v pobělohorském období opět zaujmout potencionální mecenáše z řád bohaté šlechty. 
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4.2 Vztahy ke šlechtě 

V úvodu musím podotknout, že v následující kapitole bude o tématu pojednáno 

jen stručně, neboť látka sama by si vyžádala vlastního monografického zpracování. 

Není tedy možné uvádět detaily, tak hojně dochované, které se jak věřím, jednou uplatní 

při podrobném popisu dějin jednotlivých řádových konventů. 

Vztahy ke šlechtě byly pro dominikánský řád v českých zemích v mnohém 

určující, neboť bratří kazatelé trpěli po celé námi sledované období nedostatkem financí 

a nejrůznějšími ústrky ze strany nekatolického obyvatelstva. Proto řád potřeboval na 

jedné straně od katolické šlechty ochranu a podporu všeho druhu, na straně druhé co 

nejméně ústrků a protivenství z řad šlechty nekatolické. Že byly vztahy se šlechtou 

všech konfesí mnohdy napjaté, rozumí se samo sebou. 

Nad celou českou provincií drželi ve druhé polovině 17. století z Vídně ochranou 

ruku dominikáni-zpovědníci císařovny; roku 1640 jím byl P. Canadilla, který předtím 

zastával jeden rok úřad českého provinciála, a roku 1659 jím byl Vincent Guinigia.463 

Vlivným přímluvcem u dvora byl v tomto ohledu i někdejší komisař české provincie 

Tomaso Sarrius464 ( t 5. listopadu 1682) , jemuž diplomatická činnost ve Vídni, Bruselu i 

Madridu vynesla arcibiskupství v jihoitalském Trani. V zásadě je možno říci, že se 

dominikáni museli po celé námi sledované období spoléhat na šlechtické přímluvce, ať 

už byli státními úředníky spjatými s dvorem,46í nebo náleželi k církevní hierarchii. 

Řád působil na šlechtu nikoli jako na celek, ale cíleně na jednotlivé rody 

prostřednictvím svých konventů. Od konce 15. století se snažil získat mocné ochránce 

do svých bratrstev, především růžencových, v 17. a 18. století pak přímo do svého řádu. 

Šlechtičtí donátoři a mecenáši za svou podporu našli poslední spočinutí 

v dominikánských kostelech, konventech nebo na řádových hřbitovech a byly za ně 

slouženy zádušní bohoslužby dle smluv, které s konventem ještě za svého života 

uzavřeli. Roku 1644 generální magistr řádu doporučoval nově jmenovanému komisaři 

české provincie Herberštejnovi, aby si dobře všímal pověsti, jakou požívá řád u 

(šlechtického) obyvatelstva.466 Veškeré konflikty uvnitř řádu byly proto tajeny a hledělo 

se rychle k jejich urovnání, neboť jak připomenul generální magistr roku 1658 při 

rozmíškách proti Italům uvnitř provincie, mohlo by to způsobit odliv mecenášů.467 

Případ nejmenované pražské šlechtičny, která musela roku 1690 upozornit vedení řádu 

na špatnou situaci staroměstského konventu u sv. Jiljí, ukazuje, že šlechta si opravdu 

86 



stavu řádových konventů všímala a nebyl jí lhostejný. Dominikáni se snažili si šlechtu 

také zavázat - slovy dneška - genealogickými službami, tedy vypracováváním 

rodokmenů. Tato činnost nebyla nikterak nová, v českém prostředí věnovali pozornost 

genealogickým otázkám již nej starší kronikáři - Kosmas i Dalimil, známý touto 

činností je rovněž rožmberský archivář Václav Břežan (asi 1568-1618) nebo dějepisci 

Bartoloměj Paprocký z Hlohol (1540-1614) a Bohuslav Balbín. Řádový generální 

magistr Antonius Cloche dokonce neváhal použít genealogii jako vyloženě nátlakový 

prostředek, aby donutil roku 1720 hraběte Františka Černína znovuobnovit klatovský 

řádový konvent s odůvodněním, že „jeho rod pochází od Theobalda, rodného bratra 

Vladislava II., krále českého a jeho potomků, kteří založili klášter klatovský".468 

Musíme se ptát, do jaké míry byli členové šlechtických rodin členy 

dominikánského řádu v jeho mužské i ženské větvi a zda j im z jejich šlechtictví plynuly 

uvnitř řehole nějaké výhody. V případě I. řádu se zdá, že byl dominikánský program 

úspěšný jen zčásti, ale nějaký hodnotící soud je nemožné vyřknout, neboť nám to 

neumožňuje pramenná základna. Na rozdíl od členek ženského pohlaví, není v řádových 

zápisech u mužů šlechtický původ zdůrazňován, takže mnohdy není jasné, zda dotyčný 

patřil ke šlechtě, byť třebas nejnižší, nebo ne. Tedy poznat například, kdo z provinciálů, 

neřkuli převorů, byl šlechtického původu, je velmi nesnadné a ve své úplnosti bohužel 

zcela nemožné. Například o převorovi z Ústí nad Labem z roku 1628 můžeme snad 

konstatovat, že byl šlechtického původu (Laurentius Rosarius a Rosenfeldř69), a to 

samé lze říci i o provinciálovi Georgu z Herbersteinu (Herberštejnu), který byl zdá se 

právě pro své šlechtictví do své funkce zvolen.470 To jsou ale výjimky. Další skutečností 

je, že ne vždy byl šlechtic-řádový představený mužem nebo ženou na svém místě. Jako 

příklad nám může sloužit opavský převor ze 70. let 17. století Jan Hyacinth Pisárski 

z Velkých Pisar z významného malopolského rodu, který svým bigotním katolictvím 

zastíral chtivost po světském životě plném přepychu. Jeho činy vyvrcholily roku 1673, 

kdy svévolně opustil konvent, ve kterém si už delší čas počínal jako despotický 

monarcha, a žil nadále na statku v Drslavi za zpronevěřené peníze patřící konventu.471 A 

Pisárski nebyl zdaleka jediný, což znamená, že nevystačíme s obvyklým poukazem na 

pochybení jednotlivce. Na rozmařilé počínání šlechticů v čele konventů i klášterů jiných 

řádů, především benediktinů, cisterciáků a premonstrátů, jsou četné stížnosti ze všech 

stran a v literatuře (i katolické) jsou dostatečně popsány. Rozhodně tu tedy neplatí slova 

Augustina Neumanna, „že představení nečinili mezi urozenými (. . .) žádných velikých 

rozdílů, přihlížejíce jenom k jejich způsobilosti".472 Stejně tak z pramenů nevyplývá, že 
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by řád byl šlechtě imponoval „zbožností, bezúhoností a vzděláním svých členů", jak se 

Neumann domníval.473 

Jisté aleje , že stejně jako v případě ostatních řádů se náklonnost k dominikánům v 

šlechtických rodinách dědila, to znamená, že jednotlivé rody byly řádu věrny po celé 

generace, podporovaly jej a posílaly do něj své syny a dcery. Ještě v polovině 17. století 

patrně na výslovné přání dětí, o sto let později také nuceně, protože potomků přibývalo 

a sehnat pro ně uplatnění bylo stále těžší. Dominikánský řád se proto stal v 18. století 

podobně jako ostatní řehole „odkladištěm" hojných potomků, někdy i nepohodlných 

rodinných příslušníků 474 S přílivem šlechtických synků a dcer došlo v řádech 

všeobecně k poklesu kázně, což se zvláště projevilo u přísnějších řeholí, a tedy i u 

dominikánů. Jak jsem se již zmínil, dávno bylo upuštěno od společného spánku 

v dormitoriích, také požívání masa bylo ve druhé polovině 17. století zcela běžné. 

Osobní chudoba se u movitějších členů řádu systematicky porušovala četnými 

výjimkami, její nedodržování bylo někdy přecházeno hlasitým mlčením. Přesto 

souhlasím s Bohumilem Zlámalem, že o všech mladých lidech, kteří vstupovali do 

klášterů, „nelze tvrdit, že toužili jen po dobrém bydle".475 Vliv šlechty, nejen na 

dominikánské konventy, byl velký a měl své kladné i stinné stránky; které z nich ovšem 

převážily, bude po mém soudu vždy věcí diskuse. Na jedné straně se řádu jeho styky 

nakonec vyplatily, ať už se jedná o získání profesorských míst na universitách476 (o 

Prahu se zasadil hrabě František Věžník, o Olomouc moravský místodržitel František 

Antonín Schrattenbach) nebo o mnohačetné služby rodu Martiniců. Na stranu druhou 

ale řád musel ve styku se šlechtou z mnohého slevit, ba dokonce některá celocírkevní 

pravidla obejít, a to nemohlo obejít bez následků na řádový život. 

Pokud jsem mohl z pramenů zjistit, mezi největší přívržence dominikánského 

řádu v Čechách patřili Hložkové ze Žampachu, Kolovratové, Šternberkové, Kaplířové 

ze Sulevic, Vratislavové z Mitrovic, na Moravě Kounicové (brněnský a 

uherskobrodský477 konvent) a samozřejmě Zuzana Kateřina ze Zástřizl (f 1691) 

s chotěm Janem Bohuslavem Václavem ( t 1687), zakladatelé konventu v Boskovicích. 

Podpora pochopitelně přicházela i od dalších katolických rodů - Černínů, Martiniců478 

(podpora pražského konventu sv. Máří Magdaleny), Lobkoviců (ti podporovali zejména 

konvent v Ústí nad Labem),479 Švamberků (konvent v Písku) a dalších. Slezský konvent 

v Opavě měl své ochránce v rodu pánů Šípů z Bránice, kteří si v jeho prostorách 

vybudovali v letech 1491-1503 rodinnou hrobku, kam byli pohřbíváni nepřetržitě až do 

poloviny 18. století480 nebo v rodině hrabat z Oppersdorfu, kteří si roku 1674 vyprosili 
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na vedení řádu Augustina Herlitze za zámeckého kamplana.481 Překvapivě v pramenech 

nenacházíme zmínky o Lichtenštejnech, Valdštejnech nebo hrabatech z Harrachu. U 

prvních dvou by se mohlo předpokládat, že jejich láska k Tovaryšstvu Ježíšovu byla 

natolik velká, že jim nedovolovala podporovat jejich „soky". Mezi dominikánskými 

mecenáši také nacházíme minimálně zahraničních rodů, což je vzhledem k poměrně 

vysokému počtu cizinců v řádu bratří kazatelů už od 16. století poněkud překvapující. 

Například polská či spíše slezská šlechta věnovala pozornost - vyjma vyloženě 

slezských konventů - pouze Těšínu a Opavě. Také se zdá, že ani početné italské či 

španělské rody pobývající, třebas dočasně, v pobělohorských Čechách řád příliš 

nepodporovaly. Výjimkou tu je komorná francouzské královny a sestry Rudolfa II. 

Alžběta Karanca, která ve svém kšaftu z roku 1582 věnovala pražskému konventu sv. 

Anežky 600 zlatých, aby se z nich ročně dával úrok; peníze přijala obec města Mostu 

jež se zavázala k placení úroků a dala převorovi zápis. Rudolf II. 17. října 1582 nařídil 

nejvyššímu hofmistru českého království odkaz uložit do zemských desek.482 

Věnujme se nyní trochu podrobněji činnosti řádových mecenášů. V Čechách 

stojí na prvním místě patrně staročeský rod pánů Hložků ze Žampachu. Řád podporoval 

již Karel Hložek ze Žampachu ( t 1638), ale mocným přítelem bratří kazatelů se stal 

především jeho syn Albrecht Kryštof (f 8. srpna 1671), zemský místosudí Království 

českého (od roku 1650), přísedící právní komory a v letech 1663-1670 místokomorník 

Českého království. Roku 1663 nadal oltář sv. Václava v pražském staroměstském 

konventu u sv. Jiljí 500 zlatými483 a spolu se svou chotí Kateřinou Albertinou 

Vencelíkovou ze Sarabic se o řád po celý život staral a pomáhal mu například při 

četných majetkových přích.484 Avšak největší dar dal řádu v podobě svého syna Karla 

(Ť 22. srpna 1709), který vstoupiv do řádu v konventu sv. Jiljí přijal jméno Ondřej 

(Adrian). Stal se významným členem řádu a jeho historiografem. Dodnes se po něm 

zachovalo rukopisné dílo Sacrae memoriae provinciae Bohemiae Ordinis 

Praedicaíorum (Pragae 1695) zabírající 164 folií.485 Je pravděpodobné, že Hložek 

sepsal přinejmenším ještě jednu dějepisnou práci, ta se nám však nedochovala. 

486 

Kolovratové, od 15. století velmi rozvětvený staročeský rod, zasáhli do dějin 

dominikánského řádu již roku 1508, kdy Ditrich Bezdružický z Kolovrat věnoval 

konventu sv. Klimenta u (Karlova) mostu 20 kop českých grošů, „to jest 46 zlatých a 40 
487 

centů" na zádušní mše. ' Roku 1700 podporoval dominikány například i jeho vzdálený 

potomek Abundi Krakovský z Kolovrat 1000 zlatými.488 
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Šternberkové489 byli dalším rodem se zvýšeným zájmem o dominikánský řád. Již 

Zdeněk ze Šternberka se nechal roku 1476 pohřbít v českobudějovickém konventu. 

Nakloněn žebravým řádům byl i litoměřický biskup vletech 1676-1709 Jaroslav 

František Šternberk, který roku 1687 posvětil nově postavený řádový chrám sv. 

Michaela v Litoměřicích, na jehož stavbě měl nezanedbatelnou zásluhu. Příznivcem 

pražského konventu sv. Máří Magdaleny byl počátkem 17. století Rudolf ze Šternberka, 

kterého osobně na smrtelném loži zaopatřil tamější převor a zvláštní rekatolizační 

komisař Georg Ländherr. Ten také 31. března 1638 žádal pražského arcibiskupa, aby 

zabránil pavlánům pohřbít Šternberka v jejich hrobce, neboť Šternberk si prý před smrtí 

přál být pohřben výslovně u sv. Máří Magdaleny. Odměnou rodu Šternberků ze strany 

řádu byl rodokmen jejich rodiny vypracovaný lektorem Salnirem, který k tomu dostal 

roku 1685 povolení od samotného generálního magistra v Římě. Autor práci věnoval 

nejvyššímu purkrabímu ad captandam benevolentiam.m 

Mimochodem prvním příznivcem konventu sv. Máří Magdaleny byl Jan Zbyněk 

z Házmburka na Budyni, který nechal 14. května 1607 prorazit okna ze školy do svého 

domu v sousedství, za což se mu dostalo povolení pohřbívat členy své rodiny v kostele 

a svou čeleď na hřbitově; ve škole pak měl mít i svůj erb.491 Z dalších příznivců 

konventu sv. Máří Magdaleny je slušné se zmínit o Angelině Anně Sybille hraběnce 

Herschanin, rozené ze Žerotína, která konventu roku 1695 odkázala na místo obvyklých 

400-1500 zlatých rovných 6000.492 

Kaplířové ze Sulevic se stali mocnými ochránci dominikánského konventu 

v Litoměřicích již v polovině 15. století.493 A byli to oni, kdo položil základy k nové 

stavbě konventu 22. srpna 1672, na jehož dokočení o třináct let později také dohlédli. 

Hrabě Karel Kašpar přispěl velkorysou částkou 2000 zlatých a jeho bratr Zdeněk přispěl 

nejen na stavbu samu, přičemž vybíral i architekta, ale také na administraci fary 

v Milešově s ročním důchodem 300 zlatých. Na přání rodu Kaplířů ze Sulevic 

vypomáhali litoměřičtí bratři s duchovní správou v Medvědicích a jak již bylo řečeno 

vedli tamní matriky. Poslední člen rodu byl pak dominikánům zvláště zavázán, neboť 

mu poskytli ve svém litoměřickém konventu třičtvrtě roku útočiště poté, co zabil 

v Drážd'anech při souboji svého soka a čekal až se věc ve Vídni pro něj příznivě vyřeší. 

Řád tehdy splatil rodu jeho dobročiní.494 

Po vymření rodu Kaplířů ze Sulevic převzali záštitu nad dominikány 

v Litoměřicích a v Ústí nad Labem Hrzáni z Harrasova. Ačkoliv se kdysi dostávali do 

sporu s pražským arcibiskupem kardinálem Harrachem495 ohledně přísného postoje vůči 
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svým poddaným, k bratřím kazatelům chovali neochvějnou důvěru, což dokazuje 

skutečnost, že si je vyvolili (uvádějí se bratři Müller, Cikánek, Kuttner) za vychovatele 

svých dětí.496 Vedení řádu na prosby šlechty povolovalo bratrům dlít mimo konventy, 

tedy na panských sídlech, třebaže to bylo proti nařízením Kongregace pro šíření víry. 

Nikdy to ale nevidělo rádo a čas od času žádostem nevyhovělo, zejména tehdy, když 

bylo zřejmé, že na zámeckého pána naléhá sám řeholník, který si tak chce prodloužit 

pohodlný život 497 Šlechta se také ráda za řeholníky u vedení řádu v Římě přimlouvala, 

aby byli ponecháni na svých místech, což bylo ve své podstatě proti řádovým pravidlům 

a zvyklostem. 

Starobylý rod Vratislavů z Mitrovic, z něhož vzešli mimo jiné dva 

královehradečtí biskupové (pro léta 1711-1721, 1733-1753), se zasloužil zejména o 

vznik ženského konventu v Plzni; na počátku 18. století podnik vskutku neobyčejný. 

Hlavní úlohu sehrála vratislavská převorka Kateřina Vratislava z Mitrovic, která 

založení z větší části financovala, a sestry rodné i řádové Eleonora Magdalena Teresie a 

Rosalie Maxmiliána, které se ujaly nové komunity.498 

Podobným ojedinělým krokem na Moravě bylo již několikrát zmiňované 

založení konventu v Boskovicích (1682) Zuzanou Kateřinou ze Zástřizl (f 1691) a 

jejím, chotěm Janem Bohuslavem Václavem ( t 168 7).499 Zuzana prokazatelně 

podporovala i brněnský konvent sv. Michala.500 

Z hlediska řádu se naneštěstí nesetkal s úspěchem pokus hraběte Bernarda 

Věžníka založit konvent v Nových Dvorech „ku vyplenění kacířství a husitských sekt, 

které dosud v tajnosti v Království Českém bují", jak praví smlouva hraběnky Barbory 

Věžníkové, rozené Švihovské s řádovým provinciálem P. Kajetánem Burgerem a P. 

Tomášem Eliášem Beranem, převorem u sv. Máří Magdaleny v Praze, z 5. března 

1739.501 

Byli i tací, kteří řádu odkázali celý svůj majetek. Jako příklad si můžeme uvést 

případ Karla Mařana, rytíře Bohdanického s chotí, který to učinil ve 20. letech 18. 

století, za což mu i jeho manželce dělal doživotně společnost bratr Vincent Vogl, jenž 

tento „úřad" dostal příkazem přímo z Říma.502 

* * * 

Pochopitelně mnozí šlechtici řádu škodili, najmě ti nekatolického vyznání. Tak 

v Jablonném v Podještědí vtrhlo 2. srpna 1598 do kostela několik lidí luterána Jindřicha 

Berky z Dubé, kteří ztýrali kněze a v sakristii uloupili různé cennosti, 21. prosince 1607 

tam zase dominikánům uloupili přímo na příjezdové cestě k městu koně s povozem lidé 
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luterána Vladislava Huslaněva z Huslavi.503 Veškeré jejich stížnosti byly oslyšeny, a tak 

spory s luteránskou rodinou Berků z Dubé i přes stížnosti císaři Rudolfovi II. nebraly 

konce. Převor se bál, že Berkové chtějí konvent zcela ovládnout a že se j im to 

s podporou nekatolického okolí lehko podaří. Ještě roku 1638 dokonce převor prosí, aby 

byl zbaven své funkce, že bude raději fortnýřem, než v Jablonném převorem.504 Čest 

protestantům musel v Jablonném zachraňovat místní pastor David Sutorius 

z Schlagenwaldu (Horního Slavkova?), který bratrům začátkem 17. století dodával 

v nouzi obilí.505 

Také v Olomouci zažili dominikáni nemálo ústrků od nekatolické šlechty. Část 

jejich konventu si šlechta zabrala a zřídila si v něm zemský sněm. Nakonec ale byl 

olomoucký konvent zabrán úplně, a to i s přilehlou ulicí, ve které se za sněmovního 

jednání konaly jarmarky. Bratři tehdá hledali pomoc u kardinála Ditrichštejna, ale 

marně. Podobně to dopadlo i v Brně, kde řád přišel dokonce o svoji zahradu, třebaže 

sněm za její „nucený pronájem" platil 60 zlatých ročně.?06 

Ale i mezi katolíky se našly nepřátelsky naladěné rody. K takovým patřili 
507 

například Nosticové, kteří proti řádu intrikovali v polovině 17. století u vídeňského 

dvora. Zasahovat tehdy musel Tomaso Sarrius, aby pomluvy šířené o řádu vy vrátil. í08 

4.3 Vztahy k ostatním řádům 

Vztahy dominikánů s ostatními katolickými řády a kongregacemi můžeme bez 

nadsázky označit za nevyrovnané. Je to dáno patrně samou podstatou řádů a kongregací, 

které mezi sebou soutěžily prakticky bezustání. Když uvážíme, že docházelo k mnohým 

třenicím i v rámci jednotlivých řádů, nemůžeme se na počátku 21. století ubránit 

srovnání s politickými stranami, jejichž krátké dějiny i sama současnost skýtají obdobné 

krize, štěpení na nejrůznější frakce nebo přímo vznik stran nových. Dominikánský řád 

pochopitelně není výjimkou. Důvody k třenicím mu byly takříkajíc dány již při jeho 

založení. Jako řád žebravý a kazatelský bez pevných sídel klášterů stál přímo svoji 

podstatou v protikladu k starším řádům, tzn. benediktinskému, cisterciáckému nebo 

premonstrátskému. Avšak největším soupeřem ve středověku se dominikánům stal řád 

františkánský,509 svoji povahou rovněž mendikantský. V novověku pak přibyl mimo 

jiné řád jesuitský, který dokázal v českých zemích postupně přilákat mnohem více 
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příznivců, což mu nemohli dominikáni, ale i ostatní tzv. staré řády zapomenout. Ještě 

27. dubna 1561 potvrdil brevem Pius IV. na žádost nej vyššího představeného 

františkánů Francisca de Zámory všechna privilegia udělená jeho řádu i klariskám 

v období papežů Řehoře IX. až Sixta IV. Týkalo se to také zákazu stavět dominikánské 

a karmelitské konventy méně než 300 loktů od klášterů františkánských.510 K třenicím 

docházelo po celý středověk i novověk, na veřejnosti k nim nejčastěji docházelo u 

příležitosti nějaké slavnosti. Za všechny můžeme ocitovat Zikmunda Wintra,5" který 

zachytil jeden takový incident během pražského procesí roku 1592: „R. 1592 vypukla 

zášť veřejně o processí pražském a neskončila se bez veliké ostudy (maximo cum 

scandalo). Před tváří pražských prý kacířů pohádali se františkánské, augustínští, 

dominikánské, strahovští a jiní řeholníci s jesuitskými kleriky o přednost v řadě, takže 

potom nuncius Specianus dekretem musil spor porovnati a určiti, kteří kde a za kým 

mají kráčeti v procesích". 

Jindy zase (5. června 1651) jménem celé provincie protestovali Heinrich 

Butscher, převor u sv. Jiljí, a Antonín Missenius, převor u sv. Máří Magdaleny, proti 

tomu, aby bylo J i s t é výhodné místo" ve městě Chrudimi propůjčeno namísto 

dominikánům, jak bylo prý již dříve ujednáno, augustiniánům nebo snad dokonce 

kapucínům.512 

Čas od času docházelo i k přestupům mezi řády, například v červnu 1660 

přestoupil jistý Jiří Janningus ke kartusiánům,513 ale obecně lze říci, že takovéto 

přestupy nebyly vítány a přestupující řeholníci zpravidla náleželi k těm 

nej neposl ušněj ším. 

Když nepočítáme bohatě doložené spory dominikánů s jesuity (Praha, 

Olomouc), kterým je věnován prostor na jiném místě této práce, je třeba se zmínit o 

sporech dominikánů s kapucíny v Jihlavě. Zdejší kapucíni byli na počátku 18. století ve 

sporu s kde kým, ale spory s dominikány a jesuity patří k těm nejostřejším. Zachovány 

jsem našel především spisy kapucínské,514 ze kterých vyplývá, že dlouhodobý spor 

táhnoucí se druhou a třetí dekádou 18. století zasahoval všechny stránky všedního 

života. Kapucíni si stěžovali na chování dominikánů, na jejich kázání, na jejich 

rozpínavost a pochopitelně pozadu nezůstalo ani světské duchovenstvo, v tomto případě 

telčský děkan Martin Josef Zaurek. Jako u podobných případů, tak i zde se spor vlastně 

plně nerozhodl, protože se stížnosti ukázaly buďto neoprávněné nebo přinejmenším 

malicherné. Otrávit ovzduší ve městě však dokázaly spolehlivě. Také v Opavě 

nalezneme spory, tentokrát mezi dominikány a františkány. Zde jej vyprovokovali 
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dominikáni, když se roku 1665 z osobních důvodů postavili proti opětovnému příchodu 

františkánů do města.515 

Ne všude ale byly vztahy řádu takto napjaté. Například s cisterciáky byly podle 

pramenů vztahy obecně daleko lepší. V Opavě daroval 31. října 1663 jeden cisterciák 

zJemielnic u Opole 15 tolarů opavskému konventu dominikánů516 a významný 

představitel kazatelského řádu Ambrož Peretius dokonce roku 1679 vyučoval u 

cisterciáků na Velehradě teologii.517 

Také františkánský a přísný kartuziánský řád byl prostřednictvím herburského 

konventu dominikánek s bratry kazateli ve spojení. Ti s uvedenými řády navázali 

duchovní konfraternitu, tj. „určitý vzájemný podíl na modlitbách a jiných duchovních 

cvičeních".518 

4.4 Vztahy k Židům 

Přes velkou aktivitu v oblasti výzkumu židovské problematiky na území českých 

zemí v posledním dvacetiletí, zůstávají dějiny Židů v 15. až 18. století zpracovány stále 

nedostatečně.? 19 Ještě horší je situace ohledně otázky vztahu katolické církve a 

židovského obyvatelstva v tomto období. 

Proto jsem byl při zpracování této problematiky plně odkázán na prameny. 

Bohužel však ani stran pramenů nejsme dobře informováni. Řádové prameny se o 

Židech nezmiňují vůbec (alespoň jsem nenalezl ani jedinou zmínku) a z ostatních mnou 

použitých pramenů lze vyčíst pouze skutečnost, že dominikáni si pokud možno 

židovského obyvatelstva nevšímali, například mezi dochovanými spisy generálního 

učení u sv. Jiljí není ani jediný spis, který by se Židy záměrně zaobíral. Máme sice 

doloženo, že ve svých kázáních v určitých vypjatých letech brojili proti Židům, kteří 

byli poblíž řádových konventů, ale nikde jsem nenalezl fakta svědčící o podnícení 

nějakého většího pogromu v důsledků systematických kázání dominikánů. Výjimkou je 

Opava let 1519-1522, kdy řád svůj tlak v kázáních vystupňoval a vznikly krátkodobé 

protižidovské nepokoje.520 

Avšak vztah řádu k židovskému obyvatelstvu bude muset být v budoucnu 

podrobně sledován v rámci regionální historiografie, tj. dějin jednotlivých konventů. 

Bez takovéhoto podrobného a dlužno říci náročného výzkumu není možné otázku 

ohledně vztahu dominikánů k Židům věrohodně zodpovědět. 
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5. Intelektuální život v řádu 

Intelektuálním životem zde míním nejen celou vzdělávací soustavu danou 

řádovými předpisy, ale rovněž vzdělávání, popř. výuku bratrů na universitách, řádovou 

produkci literární, ať již teologicko-filosofickou nebo historiografickou, péči o knižní 

kulturu i archivy. Zařazuji zde však i činnost inkvisiční, neboť dominikáni ji chápali 

v prvé řadě jako činnost osvětovou, respektive naučnou. 

Máme-li si ukázat výchovnou a vzdělávací soustavu v celé její šíři,521 budeme 

uvažovat o nadaném bratru žíjícím ve 14. století, který se rozhodl pro dráhu řádového 

profesora na generálním učení; ostatně jen takový se tehdy oddával intelektuálním 

zájmům. Náš adept profesorského místa musel nejprve po složení slibů zpravidla 

věnovat šest až osm roků studiu filosofie a teologie na některé z řádových škol. Nutno 

poznamenat, že ve středověku mohl údajně každý poslouchat koho chtěl; v Praze 

dopoledne přednášel hlavní lektor (lector principalis), odpoledne pak tzv. sentenciář, o 

němž se ještě zmíníme. Přednášky začínaly zpravidla 14. září (Povýšení sv. Kříže) nebo 

29. září (sv. Michael) a končily 24. června (sv. Jan Křtitel) nebo 15. července 

(Rozeslání apoštolů). O vzdělání a výchovu v samotném konventu se staral vždy 

alespoň jeden bratr, jenž byl zván lektorem, volen byl spolubratry na různě dlouhou 

dobu; potvrzován byl provinciálem.522 Lektor měl povinnost pečovat i o knihovnu, 

pořádal rozpravy o soudobých otázkách, atd. Byl to muž v řádu velmi vážený a neměl 

zastávat současně jiný úřad, především pak ne převorský. Od počátku se členové řádu 

na vyšší úrovni vzdělávali v provinčních generálních studiích (od první poloviny 14. 

století v Praze u sv. Klimenta) nebo na některých vybraných celořádových 

střediscích.523 Ta měla být od roku 1305 vedena graduovaným bratrem.524 

Po absolvování sedmi až osmi let na universitě (teologická fakulta), musel adept 

profesorského místa ve středověku absolvovat dva roky coby cursor (biblicus) neboli 

ten nejnižší z lektorů a vykládat smysl Bible. Poté další dva roky četl Petra 

Lombardského, respektive jeho Libri quattor sententiarum. To se již stal tzv. 

sentenciárem neboli byl baccalaureus sententiarius. Po další dlouhé čtyři roky musel 

vést disputace, řeči a kázání na universitě, aby obdržel licenciát a po několika dalších 

dnech disputací se stal konečně magistrem posvátné teologie (magister S. Theologiae), 

což byl po celé námi sledované období nejvyšší akademický řádový titul.525 

Dnes je vzdělávání rozděleno přibližně takto: základní filosofické a teologické 

vzdělávání má probíhat v souladu s tradicí v provincii; vyšší vzdělávání, vedoucí 
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k teologickému licenciátu, na řádové univerzitě (dnes např. v Římě,526 Manile) nebo na 

církevní katolické fakultě. V každé provincii má být středisko tzv. odborných studií, 

které by se věnovalo bádání a publikování a středisko tzv. trvalé formace pro ty, kdož 
• S97 

konají službu v církvi. Na centrální úrovni se dnes o vzdělávání stará asistent 

generálního magistra řádu pro intelektuální život, což je však vymoženost posledního 
528 

století. O výuce teologie na řádových školách se v současných stanovách praví: 

„Studia ať vynikají přísností a vědeckou metodou. Protože intelektuální výchova záleží 

hlavně ve formaci úsudku, ať se velmi pečlivě pěstuje kritické poznávání pramenů, 

chápání principů i způsob správného myšlení, tak aby se stali bratři způsobilí 

pokračovat ve studiu vlastním úsilím a propracovaným dialogem" (Hl. X, čl. IV/ § 228, 

odst. 1, 2). „Při studiu filosofie a teologie ať se bere zvláštní zřetel na vědecké studium 

pramenů a hlavně, pokud jde o teologii, pramenů Písma svatého [...], a na zvlášť 

naléhavé problémy v jednotlivých dobách a v jednotlivých zemích" (Hl. X, čl. IV/ § 

242). Toto je pochopitelně až systém novodobý, ve středověku a raném novověku byla 

situace, zvláště v našich zemích, velmi vzdálená tomuto stavu, přece však teorie byla 

obdobná. 

Shrneme-li předešlý výklad, profesorem na řádovém generálním studiu se mohl 

člověk teoreticky stát po nejméně šestnácti letech usilovného studia. Není tedy divu, že 

obejít toto studium, tj. nechat se prohlásit za magistra teologie papežem, bylo nejen ve 

14. století nadmíru oblíbeno. j29 V 17. a 18. století se doba k získání magisteriátu 

teologie značně zkracovala a jeho dosažení bylo často otázkou osobních vztahů uvnitř 

řádu, protože dominikáni nemohli studovat ani na pražské ani na olomoucké universitě, 

jak se o tom ještě obšírněji zmíním. V souvislosti se vzdělávací soustavou dominikánů 

se setkáváme ještě s titulem Praedicator generalis, který byl ve středověku udělován 

výborným kazatelům, avšak v novověku prakticky každému držiteli magisterské 

hodnosti. Titul nebyl spojen s výkonem žádné funkce,530 ale ještě roku 1777 na 

generální kapitule v Římě bylo stanoveno, aby měli držitelé tohoto titulu aktivní hlas na 
531 

provinčních kapitulách." 

Tolik obecně pro středověk a 20. století. V raném novověku již bratři nemohli 

vystačit s pravidly stanovenými bl. Humbertem z Romans, a proto došlo k četným 

obměnám a upřesněním. Pro novověké řádové školy 17. a 18. století byla určující 

směrnice generální kapituly konané roku 1580 v Římě, kde bylo řádové studium 

rozděleno na tříletý kurs filosofie a navazující čtyřletý kurs teologie. Přesnější systém 

rozdělení výuky, její doby a způsobu byl specifikován o pět let později ve studijním 
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řádu generálního magistra Sixta Fabriho. O získávání řádových hodností se mluvilo již 

roku 1551 na generální kapitule v Salamance, kde bylo mimo jiné stanoveno, aby nikdo 

nebyl řádovým magistrem teologie, kdo by nestudoval alespoň čtyři roky na některé 

universitě nebo na řádovém generálním studiu. Byla zde také rozvržena síť vyšších 

řádových škol, na kterých bylo možno magisterský titul obdržet. Seznam škol následně 

platil s menšími úpravami až do druhé půle 18. století.532 Další změnu studium doznalo 

roku 1687, resp. 1688, kdy tehdejší generální magistr řádu Antonius Cloche celý systém 

shrnul ve dvou okružních listech. 

První je datován 12. května 1687 a určuje délku studia na šest let, během nichž se 

má probrat celá Teologická suma sv. Tomáše Akvinského. Výuka měla tehdy začínat 

14. září (Povýšení sv. Kříže), ročník měl být zakončen zkouškami, jež měly být 

absolvovány po svátku Seslání sv. Ducha. Prázdniny pak měly trvat od poloviny 

července do poloviny září. Po ukončení celého šestiletého studia se měla konat 

závěrečná zkouška z celé probrané látky. Druhý magistrův list datovaný 2. října 1688 

specifikoval vnitřní strukturu školy. Na řádových školách dle něj existovaly tři typy 

vyučujících. Nejdůležitější z nich byl první lektor [primus lector, lector primarius), 

který školu vedl v ohledu pedagogickém a který přednášel spekulativní část teologie 

(trojice Božích osob, Božích vlastností, predestinace, vtělení Krista apod.). K ruce měl 

druhého lektora (lector secundarius, lector morales), jehož oborem byla morální 

teologie (poslední cíl člověka, lidské skutky, ctnosti a neřesti, resp. hříchy, církevní 

svátosti apod.). Úkolem třetího lektora měla být výuka tomistické filosofie (logika, 

dialektika, fyzika a metafyzika, etika) a příprava studentů pro vyšší studium.533 Toto 

rozdělení se dodržovalo na tzv. studiu formale, které tvořilo páteř řádového školství, 

neboť nad ním bylo jen studium generální, zatímco nižší stupeň tvořilo tzv. studium 

morale. 

Pro větší názornost zachycuji školy české provincie v tabulce. 

Studium generale Praha (sv. Jiljí) Studium generale 

Vratislav (sv. Vojtěcha) - v české provincii jen 
v letech 1728-1754 

Studium formale Praha (sv. Máří Magdaleny) - od r. 1694 

Brno (sv. Michala) - od r. 1694 

Opava (sv. Václava) - v letech 1728-1756 

O lomouc (sv. Michala) - v letech 1764-1784 

Studium morale 
(doložené mimo konventy s vyšším typem 

Jihlava, Zno jmo, Litoměřice, České Budějovice , 
Ústí nad Labem, Ratiboř, Opole, Těšín, 
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studia, předpoklad v každém větším mužském 
konventu) 

Frankenstein (nyní Z^bkowice Šl^skie). 

Pro formální studia v Praze i Brně platilo, že učební látka byla rozdělena takovým 

způsobem, že první lektor formálního studia měl přednášet předměty druhého lektora 

generálního studia a druhý lektor měl dány předměty podle dispozic provinčního 

regenta studií, který měl na starost záležitosti vzdělávání celé provincie/3 4 

Kromě výše zmíněných nařízení se vzděláváním pravidelně zabývaly generální 

kapituly, které potvrzovaly studijní řády. Zásadní byl v tomto ohledu studijní řád 

schválený na generální kapitule v Římě (1569), kde byly definovány jednotlivé úřady 

v rámci studia. Zpřesněn byl následně obsáhlým nařízením Pro reformatione studiorum 

vzešlým roku 1615 z generální kapituly v Bologni. Vše se zopakovalo a potvrdilo ještě 

na generálních kapitulách v Toledu (1628), Římě (1644, 1694), Bologni (1725, 1748) a 

opět v Římě (1756, 1777). 535 

5.1. Otázka jazyková a národnostní 

Zajímavým problémem je rovněž otázka používání konkrétního jazyka v rámci 

české řádové provincie. Můžeme ihned konstatovat, že použití různých jazyků tu bylo 

velmi rozmanité. Ve středověku byla používána bezvýhradně latina, respektive o použití 

národních jazyků u dominikánů v českých zemích máme jen minimálně zpráv. Jedna 

z nich je od řádového barokního dějepisce Ambrože Peretia, který uvádí, že se mělo 

v plzeňském konventu kázat před rokem 1420 německy.536 

Po husitských bojích však národní jazyky nabírají ve společnosti na intenzitě, 

což se muselo projevit také u dominikánů. Ještě více než u l. řádu se příklon k národním 

jazykům objevuje u sester. Například reformní statuta daná brněnským dominikánkám 

převorkou Kateřinou z Můhlheimu v roce 1440 jsou psána německy,537 regule 

pražských sester z roku 1500 o přijímání novicek pak česky.538 Česky skládal také 

dominikán Jiří z Prostějova (Georgius de Prostanno),539 okolo roku 1513 kazatel 

v české řeči v pražském konventu u sv. Klimenta, roku 1517 litoměřický převor 

původně snad asignovaný v Olomouci. Z jeho tří dochovaných spisů540 se jedná o tzv. 

Notule,541 vlastně česky sepsaný úvod do zpěvu a liturgie dominikánského řádu, který je 

věnován sestrám z pražského konventu sv. Anny. Jiří z Prostějova se také coby 
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litoměřický převor dostal do konfliktu s rytířem Václavem z Řepnice,542 mluvčím 

tamních měšťanů proti místní šlechtě, když mu vytýkal, že hříšně sahá na majetek 

konventu a že nechce povolit ani německá kázání ani noční vyzvánění konventními 

zvony. To se již dostáváme k městu Litoměřice, kde se bojovalo o kázání v českém 

nebo německém jazyce.543 Ještě roku 1518 zde káží dominikáni německy, s nástupem 

protestantismu se však musejí stáhnout. Podobná situace je také v Plzni, kde se na 

přelomu 15. a 16. století káže u bratrů dominikánů německy. Zde si ale měšťané 

opakovaně stěžovali, že dominikánům nerozumí a docházelo tu k rozmíškám; ovšemže 

nejen kvůli řeči, nýbrž i ohledně překrývání se kompetencí farního kléru s řádovými 

bratry.544 Ke konfliktu došlo roku 1490 také v mužském brněnském konventu sv. 

Michala, kde měl být ubytován vídeňský zpovědník poslaný do města za účelem 

zpovědí sester z herburského konventu. Dotyčný zpovědník měl být ubytován u sv. 

Michala a tamnímu převoru se z Říma dokonce hrozilo trestem suspense, kdyby jej u 

sebe nenechal.545 Na chvíli byl dokonce herburský konvent v roce 1492 přičleněn 

k německé provincii, aby se do jeho záležitostí nemohl brněnský převor vměšovat, ale 

v září toho roku byl zase vrácen do své mateřské provincie.546 

V 16. století se ale situace radikálně mění. Zatímco o století dříve kázali 

dominikáni česky i německy a kromě obligátní latiny uměli alespoň jeden z obou 

zemských jazyků, od druhé poloviny 16. století až do 80. let století 17. tomu tak nebylo. 

Bylo to dáno příchodem mnoha bratrů z románského světa, především ze severní Itálie a 

Španělska, ale také z různých koutů Francie a Belgie. Nechyběli ani řeholníci 

z Nizozemí nebo Irska, odkud museli zpočátku mnozí, později prakticky všichni bratři 

z politických příčin odejít. Tito lidé zpravidla neuměli ani česky ani německy (vlámové 

byli posíláni do české provincie právě proto, že jejich řeč byla podobná němčině, ale 

přílišný ohlas asi nesklízeli547), a proto používali jako komunikační prostředek 

především latinu. Avšak mezi lidem, včetně šlechty, s ní mít úspěch již nemohli. Navíc 

jejich latina byla ve velké většině pokřivena románskými jazyky a u dějepisné 

produkce, kde se jazykový um mohl uplatnil přece jen lépe než u spisů filosofických a 

teologických svázaných dobovou scholastickou terminologií, jsem neshledal548 nic 

z toho, co soudil Bohuslav Balbín o svých vrstevnících - „chtějí se svým posluchačům 

zalíbit za každou cenu, a proto užívají jakési živelné výmluvnosti (turbulenta 

eloquentiá), která se podobá přetékajícímu džbánu, zvláště prý vyhledávají nepřirozené 

složeniny, zaplevelují jazyk odbornými termíny (nejčastěji prý filosofickými a 

teologickými) a příliš si libují v poetismech, takže ,mluví v próze, ale vyjadřují se jako 
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básníci', a konečně že prý zcela svévolně sahají po novotvarech a v latinské próze se 

často uchylují k řeckým slovům, aniž dbají o výrazovou jasnost".549 Řecká slova se u 

dějepisců téměř nevyskytují, souvětí jsou někdy kostrbatá, slovní konstrukce neobratná, 

což činí text mnohdy nesrozumitelným. Jazyková kvalita je ve srovnání s Balbínem 

velmi nízká, třebaže přijímám Hejnicův soud, že pater Bohuslav byl v našich poměrech 

zjev jazykově nadprůměrný."'50 Pokud se mi podařilo v pramenech najít narážky ohledně 

bratrů z románských zemí, případně Vlámů nebo Irů o tom, že by se naučili některý 

zemský jazyk, jednalo se o výjimky a ještě poznámky nepřímého charakteru. Navíc se 

jednalo vždy o němčinu, nikoli o český jazyk, který se neučil asi nikdo. Je to velký 

rozdíl oproti jiným řádům, zejména jesuitům5" a piaristům, kteří od svých členů žádali, 

aby se bezpodmínečně (na)učili zemské jazyky. Jazyková nekompetentnost tak jenom 

přispívala k menší oblíbenosti řádu v českých zemích, třebaže u šlechty musíme počítat 

s její znalostí románských jazyků, které byly pro mnohé aristokraty jazyky rodnými. 

Dominikáni se rovněž uplatnili při společenských doprovodech románských velmožů. 

Například roku 1739 české konventy hostily dva španělské šlechtice, markraběte 

tolosského a baroda de Illueca, syny markraběte z Villaverde. Oba dva dostali v Římě 

od vedení řádu doporučující dopisy pro všechny bratry v české provincii, kteří jim měli 

ukázat pamětihodnosti v zemi. Dělo se tak prý proto, aby byli ještě více připoutáni 
' 552 

k řádu. Roku 1763 do české provincie zavítal i maronitský šlechtic Atém, jehož všem 

převorům doporučil známý římský orientalista Guiseppe Luigi Assemani (1710-1782), 

původem z Libanonu.5"53 

Specifickým jazykem byla polština. Polských řeholníků bylo v české provincii 

hodně již v 16. století a o století později jich jenom přibylo. Navíc polština byla a 

dodnes je s češtinou velmi spřízněna a kulturněpolitické styky mezi oběma jazykovými 

krajinami byly častokrát intenzivnější než je tomu dnes.554 Polsky a česky komunikující 

obyvatelé si navzájem v 16. až 18. století více méně rozuměli, ovšem v případě 

domluvy s německy mluvícími osobami byla potíž.555 Máme to jednoznačně doloženo 

z Opavy, odkud se dovídáme, že na přelomu 16. a 17. století, kdy patřil konvent pod 

polskou provincii, ovládali všichni jeho členové polštinu, latinu, učili se i česky, ale 

německy neuměli.556 Ze Sarriovy zprávy už víme, že roku 1613 bylo přímo v české 

provincii osm Poláků. Roku 1620 se ale i v Opavě projevili protipolské nálady, když 

byli Poláci od českých bratří častováni „zvyjedení zrádci polští".557 Z pramenů vidíme, 

že na Opavsku se dominikáni německy opravdu učit nechtěli. Ještě roku 1635 žádá 

převor Martin Fulkowsky nadřízené, aby mu psali latinsky nebo česky, nikoli však 
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německy, neboť tuto řeč neovládá.558 Obecně můžeme říci, že polština se v opavském 

konventu stává vnitřním jazykem na konci 16. století a neustále se promíchává 

s češtinou, která je využívána i při styku s církevními hodnostáři. Dříve povinná latina 

se využívá jen při mimořádných příležitostech.559 Němčina se ujímá slova až po 

znovupřipojení konventu k české provincii, tedy po roce 1706.560 Polští bratři káží 

„česky" i na jiných místech provincie, jako například v Olomouci (zpovědník Zykmund 

Polák561) nebo v Českých Budějovicích, kde byl po roce 1613 českým kazatelem 

Abraham ze slezské Olešnice. V Litoměřicích zase působil Severin Ravierski, který zde 

udržoval česká kázání do roku 1613. Naneštěstí nemálo pil a vysedával po hospodách, a 

lidé se proto od něho po čase začali odvracet.562 Zajímavý je případ slezského Těšína, 

kde prý byla česká kázání zavedena již od dávných dob (ab aníiquo inducta) a 

zajišťoval je vždy nejméně jeden bratr, jak se dovídáme z jedné zprávy z poloviny 18. 

století.563 

Jazykový babylon, který lze v české provincii raného novověku pozorovat, odráží 

do velké míry národnostní stratifikaci celé provincie, jež měla za následek - a jinak 

tomu při tolika lidech z celé Evropy snad ani být nemohlo - velké rozmíšky mezi 

jednotlivými řeholníky. Celkově možno říci, že čeští dominikáni od poloviny 16. století 

početně vytlačováni řeholníky majícími svůj původ vně monarchie nebo alespoň vně 

českomoravského prostoru, jsou stále více rozladěni touto tendencí a útočí proti svému 

nejsilnějšímu konkurentu, totiž německé a rakouské provincii. Její členové se již 

koncem 15. století snažili o reformu české provincie, a to jim mnozí spolubratři 

nezapomněli.564 Pak ale přicházejí Poláci, kteří se záhy dostávají do střetu se zbytkem 

„Čechů", z nich zejména s německy mluvícími bratry. Dočasné spojení sil způsobuje 

příchod Italů, proti kterým se vzedme několik mohutných vln odporu. V průběhu první 

poloviny 17. století nabývají na síle především domácí řeholníci, kteří počínají 

vytlačovat Poláky i Italy, a jejich vliv opět slábne až s příchodem Belgičanů v 50. letech 

17. století. Nakonec však domácí osazenstvo „vítězí" v 80. letech a masivně převládá až 

do konce josefínského období.565 Tento schématický výčet by nebyl úplný, kdybychom 

se nepodívali na příčiny, proč tomu bylo právě tak. V prvé řadě je třeba přiznat, že 

domácí bratři ubývají od nástupu protestantismu demograficky, tzn. provincie 

přirozenou cestou vymírá. Proto přicházejí do českých zemí posily odjinud, neboť 

vedení řádu nechce českou provincii úplně ztratit. Bohužel dochází k příchodu 

charakterově nekvalitních jedinců, kteří jsou na východ Evropy odesláni většinou 

z kázeňských důvodů. To pokládám za hlavní chybu vedení řádu, protože právě ono 
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mělo a zajisté i mohlo ovlivnit výběr členů z jednotlivých provincií. Například jesuité 

přišlí do českých zemí prodělali předtím speciální průpravu na římské koleji, a proto 

téměř nepoznáme, že byli svým původem z dnešního území Belgie, Německa a Itálie. 

Dominikánský řád pochopil tuto skutečnost zhruba o sto let později než zakladatelé 

Tovaryšstva Ježíšova a prvně selektoval výběr až v polovině 17. století při příchodu 

Godefrida Marcquise. Řád tak vlastní vinou ztratil v Čechách celé století. Jen tak se 

mohlo stát, že v roce 1613 působilo v české provincii ze čtyřiceti jedna dominikánů 

plných dvacet, kteří neměli k českým zemím bližší vztah. Přičleněni k ní byli dva 

Poláci, jeden Normanďan a jeden bratr z Bavorska; jim pak ještě vypomáhalo dalších 

šest Poláků, čtyři Němci, jeden Vlám a osm Italů (jeden z římské, dva z abruzzské, 

jeden z neapolské a tři z lombardské provincie).566 Naneštěstí ještě Sarria vedení řádu 

poradil,567 aby byla ze strany Říma ostentativně projevována přízeň cizincům, kteří do 

české provincie přišli. To byl věru nešťastný krok. Bohužel mnozí z oněch „cizinců" 

patřili pravděpodobně k těm horším řeholníkům. 

Čtyři Poláci a dva Lombarďané se nemohli vůbec vykázat žádným potvrzením, že 

je do české provincie poslali jejich nadřízení, oba bratři ze Štýrska byli jednoznačně 

uprchlíci, jeden z nich - Vincenc de Rensano - byl pro nemoc trvale upoután na lůžko. 

O vídeňském lektoru Thomasi Hufnaglovi dokonce provinciál do Říma píše, že 

přestoupil ke kartuziánům, ale nevytrval, vrátil se do řádu a „chce zde přečkat řádící 

epidemii, pak prý půjde j inam. . ." Také Ital Giovanni Tomasso de Finario, který v Brně 

přijal hábit, chce v české provincii jen přečkat a co nejrychleji se vrátit domů. Domů, 

tedy v jeho případě do Krakova, se toužil před rokem 1618 vrátit i plzeňský převor! 

Také jeho českobudějovický kolega prý „přijal úřad proti své vůli, nerad jej zastává a 

ustavičně prosí o zproštění". V Chebu byl zase převorem Němec těsně nad hrobem, 

navíc ochrnutý na ústa. 

Navíc způsob, jakým pojímalo římské vedení dominikánů působení svého řádu, 

tzn. doslova internacionálně, byl v 16. a 17. století už problematický. Marně generální 

magistr císaře ujišťuje, že dominikáni, nechť jsou jakékoliv národnosti, budou v jeho 

zemích pracovat věrně, koneckonců prý běží o dobro řádu jako celku i svaté církve.568 

Matyáš dokonce již počátkem 17. století zakázal ve svých zemích visitovat kláštery 

cizinci. 

Stejně tak jsou panovníkům trnem v oku Italové a Španělé v čele provincie. Ze 

čtyřiceti funkčních období provinciálů, kteří se vystřídali v tomto úřadu v letech 1568 

až 1672, bylo v úřadě přinejmenším osmnáct Italů a pět Španělů, přičemž někteří z nich 
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zastávali svoji funkci opakovane (Sarria dokonce třikrát). Italové ale měli rozhodující 

vliv i na ostatní funkce v provincii. Byli regenty generálního studia, volebními komisaři 

na provinčních kapitulách (například Jacob Regulus) a často i převory v českých a 

moravských konventech (například ve Znojmě bylo vletech 1526 až 1646 převorem 

nebo vikářem minimálně patnáct Italů a dalších několik Španělů).569 Přítomnost 

řeholníků ze všech koutů Evropy často způsobovala mezi bratry nepokoje, které 

neskrývali ani před svými představenými. Tak ještě v roce 1645 musí generální magistr 

uklidňovat některé členy provincie, jmenovitě lektora de Ripalta, „aby nedráždil Čechy, 

zvláště v tom, co není nutné, nýbrž aby trpělivě vyčkával", aby s nimi „nevyhledával 

příležitosti k hádkám, a naskytnou-li se, aby se jim vyhnul, a ignoroval, co mu bylo 

řečeno při jednom obědě..."570 V polovině 17. století domácí bratři dokonce dvakrát 

odmítli zvoleného provinciála, protože byl Němec (pravděpodobně z Říše).571 Ti se pak 

do české provincie už báli přijít, neboť domácích bratrů zde byla najednou většina. 

Rozbroje se konaly i roku 1654, kdy včele opozice proti Italům a Španělům stál 

pražský konvent u sv. Jiljí. Tentokráte domácí řeholníci německého původu vystoupili 

ostře proti románským bratrům a „dokazovali", že Němci mohou stejně tak dobře 

spravovat konvent jako Italové nebo Španělé. Leč ještě roku 1656 považovalo vedení 

řádu přítomnost mnoha cizinců v české provincii za zcela neoddiskutovatelnou.572 Na 

druhou stranu mu věčné třenice a výpady proti románským bratřím i Němcům působily 

vážné starosti, a to i s ohledem na domácí elitu, zejména pražského arcibiskupa a 

vlivnou aristokracii. 

5.2 Nástin filosofického a teologického učení u dominikánů 
v 16. až 18. století 

Filosofické a s ním úzce související teologické myšlení dominikánského řádu bylo 

dáno již v době jeho založení, tj. ve vrcholném středověku. Největším učencem oné 

doby byl bezesporu Tomáš Akvinský (1225-1274),574 nedlouho po své smrti prohlášený 

za svatého (1323) a později za oficiálního učitele katolické církve. Právě sv. Tomáš se 

svým učitelem sv. Albertem Velikým (okolo 1200-1280), kterého záhy přerostl, položil 

základy velké myšlenkové tradice - tomismu. Ten tvořil jeden z piliřů filosofícko-

teologického učení vrcholného a zčásti i pozdního středověku zvaného (tzv. první) 

scholastika.575 Tento myšlenkový směr se dostal na sklonku středověku do krize, ze 

které byl vyveden až raně novověkými italskými humanisty,576 kteří podle svého hesla 
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ad fontes začali nejprve studovat pramennou základnu středověké scholastiky: 

Aristotela, Tomáše Akvinského i teologického formalistu Jana Dunse Scota (1265-

1308).577 Dalším impulsem pro opětovný rozvoj scholastické metody bylo prohlášení 

sv. Tomáše Akvinského za učitele církve (1567) „dominikánským" papežem Piem V., 

když předtím byla jeho nauka probírána na Tridentském koncilu.'"'78 

Vznikl tak různorodý myšlenkový systém zpravidla zvaný druhá scholastika.5™ 

V českých poměrech byla tématu druhé scholastiky věnována dosud jen malá 
580 • 

pozornost, přesto se však jedná o výrazný směr filosoficko-teologického myšlení, 

jenž převládal na západo- a středoevropských universitách od dob René Descarta až po 

Immanuela Kanta, a jak poznamenal Stanislav Sousedík, „v jižní Evropě, jmenovitě ve 

Španělsku, si na některých školách udržela kontinuální tradici až do našich dob."581 

Společným rysem všech myslitelů bylo reagování na podněty sv. Tomáše Akvinského. 

Tzv. druhá scholastika kladla ve srovnání se svojí středověkou předchůdkyní více 

důrazu na historičnost svých postulátů, které se častěji opíraly o filologické argumenty. 
582 

S Martinem Grabmannem' " můžeme ve druhé scholastice nalézt tři základní teologické 

školy: ostře tomistickou representovanou dominikánským řádem; scotistickou 

representovanou františkánským řádem; a svým vznikem nejnovější školu 

representovanou řádem jesuitským. Představitelé těchto škol vedli mezi sebou více 

méně ostré polemiky, ale co bylo nej důležitější, fakticky se smířili s koexistencí 

pěstovaných směrů, což byl myšlenkový pochod středověku bytostně cizí. Vzájemné 

polemiky vedly záhy k zpřesnění pojmového aparátu, s jehož pomocí pak byly „řešeny 

některé nové, středověkou scholastikou málo zpracované problémy z oboru 

antropologie, etiky, společenských věd aj."583 

Mezi nej významnější představitele tomistické školy druhé scholastiky patří 

profesoři na universitě v Salamance584 Dominigo Bafiez (1528-1604) se svojí prací 

Scholastica Commentariam in D. Thomam (1586) a Bartolomé de Medina (1527/8-

1580), považovaný za zakladatele probabilismu,585 který později dovedli k relativní 

dokonalosti jesuité, s jejichž jménem bývá také nejčastěji spojován. Jejich učitelem a 

především učitelem prvních jesuitů byl dominikán Domingo de Soto (1495-1560), 

vlivný profesor teologie a vykladač sv. Tomáše i Písma. Populární se stal rovněž Joäo a 

S. Thoma (1589-1644), autor děl Cursus theologicus a Cursus philosophicus, které 

náleží k „nejhlubším a nejvíce objasňujícím pojednáním o myšlení sv. Tomáše 

Akvinského".586 Kromě Španělska (především Salamanca nebo Alcalá) a Itálie bylo 

centrum novověkého tomismu v Kolíně nad Rýnem (cenný je soubor úředních thesí 
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vytištěný r. 1638 Theologia Universitatis Coloniensis), později na universitě 

v Salcburku, která byla v rukou benediktinského řádu. 

Dlouhodobě se táhnoucí problém mnohdy překračující hranici zdravé polemiky 

mezi intelektuály, se objevil ve druhé polovině 16. století, když členové nedávno 

vzniklého řádu Tovaryšstva Ježíšova, kterým se dostalo výchovy od dominikánských 

profesorů na universitě v Salamance, vystoupili ideově proti svým učitelům. Zprvu se to 

projevilo pouze poněkud větší volností ve výkladu autorit, tzn. Aristotela a sv. Tomáše, 

později však revoltující žáci vyspěli v samostatně uvažující myslitele a v ideové 

protivníky dominikánů. V první generaci to byl zejména jesuitský kardinál Francisco de 

Toledo zv. Toletus (1534-1596), který studoval teologii mimo jiné i u Dominga de Soto. 

Ten mu natolik vštípil exegetickou metodu, že ji Toletus později vykládal na Collegium 

Romanům. To mu však nezabránilo, aby se myšlenkově od svého učitele odklonil, 

třebaže ještě setrval na pozicích filosofického realismu. Zato představitelé poslední 

etapy jesuitské scholastiky, například Hurtado de Mendoza (1578-1651) nebo Rodrigo 

de Arriaga (1592-1667), hájili již pozice veskrze nominalistické. Jesuité se postupně 

odklonili od přísně realistického pojetí hájeného dominikány, který jim doporučoval 

ještě sv. Ignác z Loyoly, ke scotismu a upřednostněním dobového empirismu dosáhli 

příznivé odezvy ve společnosti evropských učenců. Do popředí postavili učebnice 

filosofie, což bylo oproti strohým komentářům autorit podstatné novum. 

Avšak mezi dominikány nebyli jen zástupci přísného tomismu. Řád měl své 

představitele rovněž mezi učenci asketického a mystického směru. Svými kázáními byl 

například známý Luis de Granada (1504-1588), dílo Compendium spiritualis doctrinae 

zase proslavilo Bartholomea de Martyribus (1514-1590), portugalského arcibiskupa 

v Braga. Z francouzských bratrů bychom mohli vzpomenout alespoň Antonína 

Massouliého (1632-1706) s jeho dílem Traité de ľamour de Dieu (1703; italsky 

Benátky 1721). Massoulié měl neobyčejný vliv nejen jako učený spisovatel, nýbrž i 

jako poradce Svatého oficia. Jeho teologické dílo Divus Thomas sui interpres de divina 

motione et libertate creata (2 sv., Řím 1692-93) mělo tvrzením, že nejlepším 

interpretem sv. Tomáše Akvinského je sv. Tomáš sám, zásadní vliv na celou Tomášovu 

exegetiku a stalo se výchozím postulátem dominikánského řádu v této oblasti bádání. 

* * * 

Bohužel v české provincii se učení špiček dominikánského řádu odrazilo jen 

málo. Výjimkou jsou pouze někteří bratři z cizích provincií. Za všechny můžeme 

jmenovat Andrease Hanoka z Lutychu,587 který působil u sv. Jiljí v Praze, a sepsal dílo 
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Salomon Christi anopolitanus seu apophtegmata moralis (Coburgi 1635), jež vyšlo 

tiskem. 

Pokud můžeme sledovat produkci například generálního učení u sv. Jiljí, vidíme, 

že byla sotva průměrná a vždy se striktně přidržovala klasické tomistické metody. 

Náznak mystiky se mi nepodařilo nalézt nikde, nicméně zachovalá produkce spisů ze 

všech provinčních škol ještě čeká na svůj podrobnější průzkum. Výjimky tedy nejsou 

vyloučeny, dovolím si ale tvrzení, že ve většině nelze očekávat žádné převratné 

myšlenky. Ostatně i jesuitům z českých zemí trvalo několik desetiletí než se mohli 

pochlubit významnějšími příspěvky; do roku 1618 s ničím výrazně novým nepřišli ani 

oni.588 

V následujícím textu se soustředím na několik významnějších teologicky činných 

osobností české provincie. Hodnocení jejich díla v kontextu dobového myšlení již 

nemůže být předmětem této studie. Pokud se mi podařilo zjistit, spisy vzbudily ve své 

době jen malou pozornost, nicméně občas se o ně zajímal generální magistr, který si 

v takovém případě nechal daný exemplář zpravidla zaslat do Říma.589 

Z poloviny 17. století známe Rafaela Laminetze (de Laminetzf90 původem 

z Plzně. Quétif s Échardem jej označují „vir eruditione et facundia claras" a zdá se, že 

se bratr Rafael svou pílí a nadáním skutečně vypracoval k vysoké úrovni. Roku 1651 se 

stal generálním kazatelem a 1666 plzeňským převorem. Avšak pozornost na sebe 

upoutal především svým rozsáhlým dílem s příznačně dlouhým barokním názvem 

„Paradisus concionatorum tetralogia mysticae, sive Quatuor sermones praedicahiles, 

inter dum ver o plures ex utroque testament o sacrae scripturae, et probat is Patribus 

sanctae Romanae Ecclesiae, nec non neotericis famosisque divini verbi praeconibus 

soluti et punctatis in or dinem redact i, ac divisi in IV. tom." (1667). Jak z názvu samého 

vyplývá, práce má čtyři díly: 1) Agit de omnibus Dominicis totius anni (784 s.); 2) De 

festis celebrioribus SS. per totum annum occurrentibus (342 s.); 3) De solemnibus 

memoriis SS. Deipara et SS. patronům Bohemiae et Moraviae (251 s.); 4) De primariis 

patronis fundatoribus seu instauratibus sacrorum Or dinům regular ium (116 s.). 

Dalším spisovatelem, tentokráte již teologického zaměření, je Albert Henigar591 

(1640-1714), rozený v Čechách. Do řádu vstoupil 7. března 1657 v Plzni, po pražských 

studiích byl poslán do Itálie. Již po návratu do Prahy mu byl roku 1677 udělen 

magisterský titul a poté až do konce svého života zastával v řádu důležité funkce. 
• 592 

Dochoval se jeho spis Paradisus voluptatis in gloriosissimo festo Doctoris Angelici, 
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D. Thomae Aquinatis, super ejusdem vitam et gesta, který věnoval Ignáci Karlu hraběti 

ze Šternberka, pánovi na Horaždovicích. 

Ještě významnější postavou řádu je Ambrož Peretius593 (1642-1712), rodem ze 

Slezska. Dochovalo se od něj pět teologických spisů: 1) Tractatus de beatudine (rukopis 

s přípiskem De beatudine Adm. Rdi. Patris baccalaurei Fr. Ambrosii Pretii S. 

Theologiae presentati 1685)\ 2) Tractatus de ultimo fine (rukopis 1685); 3) Tractatus de 

Sacro-sancto Dominicae Incarnationis Mysterio (započatý 10. prosince 1685); 4) 

Dialectica seu brevis Summularum explicatio (započatý 12. října 1678 první knihou, a 

skončený 4. února 1679 třetí knihou). Tato učebnice byla autorem mnohokráte 

přednášená, ale sepsaná jistým Hyacinthem Hartlerem. Poslední spis se jmenuje 5) 

Commentaria in universam Aristotelam Logicam juxta mentem D. A. nostri divi Thomae 

Aquinatis (bez roku vydání, pouze s datem 23. listopadu). 

Ani jeho bratr Antonín Peretius594 (1649-1715) nebyl bez literárních ambicí. 

Zanechal po sobě dva spisy: 1) Logica minor seu summulae. Traditae in conventu S. 

Aegidii Vetero-Pragae in Studio Generali, per ... Antoniům Peretium OP, S. Theologiae 

Lectorem, nec non ibidem Philosophiae professorum ordinarium, conscriptae. (1668, 

datováno 22. července; rukopis); 2) Tractatus in logicam. Anno Domini MDCLXVII1 (!) 

(datováno 13. července 1669). 

Plodným, ale zcela konvenčním autorem byl Kajetán Burger595 (f 1740) 

vstoupivší do řádu roku 1699. Sepsal jedenáct teologicky zaměřených prací, z nichž 

některé napsal německy a jeden spis dokonce česky (Nowy Starý Simeon...-, tisk Jan 

Vaclav Helm, Praha 1715). 

Vzpomenout snad můžeme i chebského rodáka Augustina Adlera596 (1643-

1711), který po sobě zanechal dva rukopisy: Commentaria in universum Aristotelis 

Logicam ad mentem Angel ici Doctor is Divi Thomae Aquinatis, quae sub auspiciis 

Angelici Praeceptoris philosophiae professore multum R. P. F. Augustine Adler OP 

consripsit humilis ejusdem Angelici Praeceptoris discipulus fr. Johannes Thomas 

Formanek OP in conventu S. M. Magdalenae Micro-Pragae a Logica sive dialectica 

major. 

Na kázání se specializoval Jihočech Raimund Dominik Brendl597 (Prendl; 1655-

1720), rovněž autor jednoho dějepisně zaměřeného rukopisu.598 Dochovalo se po něm 

kázání: Petrus boma Stella Dominici. Der heiligen Prediger Ordens Glückstern Petrus. 

Etc. (vytištěno v Praze u Jiřího Labauna 1708). 
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Jeden spis je zaznamenán také u Maxmiliána Falkensteina599 (1659-1708). Jedná 

se o Nova lux, das ist: Neues Licht welches in dem Hoch-Gräfflichen Wieschnickischen 

Städt Neühoff, Czüslauer Creyses zum ersten mahl auffgangen, etc. (vydáno v Praze 

Johannem Georgem Behrem, 184s., bez data). 

Plodným autorem byl naopak Moravan František Gottol600 (Kottol; 1667-1722), 

který po sobě zanechal nejméně pět děl, přičemž další tři jsou mu připisována. Všech 

jeho pět spisů se dpchovalo v rukopisech, tiskem nevyšly: 1) Tractatus de Conscientia 

traditus a multum Rdo. Patře Fr. Francisco Gottol Sac. OP SS. Th. Lectore ejusdemque 

professor e primár io Olomucii ad S. Michaelem (datace 15. prosince 1698); 2) Tractatus 

seu expositio Theologico-Moralis totius decalogi (1699; dochován ve stejném rukopisu 

jako předchozí spis); 3) Tractatus de Poenitentiae Sacramento... (1700); 4) Tractatus 

de contractibus et eorum obligatione Traditus ab ... F. Kottol, actuali theologiae 

professore in Studio Formali Brunae (datace 17. září 1703; 202 s., Brno); 5) Tractatus 

de religione. ... Conscriptus vero a fratre Adriano Steffel, Theologiae alumno, (Brno 

1704). Následující tři spisy označil Coulon za nejisté: 1) Tractatus de Sacramento 

Poenitentiae (47 s.); 2) Tractatus de Sacramento Matrimonii (60 s.; datace 12. července 

1702); 3) Recollectarium Rudimentorum S. Theologiae pro novis Praedicatribus et 

Confessoribus ac Fratribus simplicibus per quemdam Fratrem OP editus. 

Obdobným autorem je i litoměřický rodák Leopold Erbeni601 (1697-1743). 

Všechna tři jeho díla vyšla tiskem. Jedná se o 1) Das unzertrennliche Liebes-Band 

Isaacs und Rebecca... (vytištěno v Praze u Carla Johanna Hraba, 1728; uloženo u sv. 

Jiljí v Praze); 2) Das Dreyfache Geheimnuss Einer Getreuen Heiligkeit und Heiligen 

Treu in dem von Ihro Päpstlichen Heiligkeit Benedicto den XIII. Seelig-gesprochen 

Diener Gottes Fideli von Sigmaringen erkläret, (vytištěno v Praze u Mathiase Adama 

Högese, knihtiskaře pražského arcibiskupa, Bonnetem datováno 1729; uloženo údajně 

v Litoměřicích); 3) Heiliger Stammen Ursprung zweyer vornehmsten Wald-Steinen 

(vytištěno v Praze u Carla Johanna Hraba, zemského knihtiskaře, 1730; uloženo údajně 

v Litoměřicích). 

Jako předposledního autora uvádím významného představitele řádu, Pražana 
602 

Tomáše Eliáše Berana (1683-1742), který sice nebyl ani průměrným teologickým 

učencem, zato však zastával převorské úřady a nakonec se stal pro léta 1732 až 1736 

českým provinciálem. Sepsal pojednání Tractatus Theologicus de religione ejusdem 

actibus super Quaestione 81 et sequentes secundae secundae Angelici et Quinti 

ecclesiae doctoris D. Thomae Aquinatis, conscriptus sub ... Thoma Elia Beran, in 
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Studio generali Pragae ad Sactum Aegidium baccalaureo meritissimo, a R. F. 

Wenceslao Prazak ibidem studente (1722; podle Bonneta uloženo v Praze; spis je patrně 

u sv. Jiljí, ale nepodařilo se mně jej nalézt). 

Vyšší kvalitou teologického myšlení se vyznačoval Gottfried Joseph Beck (15. 

11. 1722 Poděbrady - 8. 4. 1787 Praha), profesor na Teologické fakultě Karlo-

Ferdinandovy university v Praze. Podrobněji o něm bude řeč ještě v souvislosti 

s universitou, ale nyní připomeňme jeho dva teologické spisy De Deo uno et trino 

(Pragae 1766) a De virtulibus divinis (Pragae 1767), citované řádovými autory ještě ve 

20. století. 

Pouze na okraj zde připomínám kulturní jihočeskou rodinu Millauerových, 

z nichž vzešel i Antonín Millauer (narozený po roce 1744), převor konventu ve Znojmě, 

druhý syn Marie Markéty, rozené Heidlerové a Jiřího Josefa Millauera (* 16. dubna 

1703), radního v Českých Budějovicích, který se mimo jiné zasloužil o zřízení tamního 

gymnasia. Bratr Antonín byl rovněž strýcem historika profesora pražské university 

Maxmiliána Millauera.603 

5.3 Generální studium u sv. Jiljí na Starém Městě pražském 

Hlavní vzdělávací institucí české provincie se od druhé poloviny 17. století stalo 

generální studium u sv. Jiljí na Starém Městě v Praze.604 

Pražské generální studium dominikánského řádu patřilo ve 14. a na počátku 15. 

století bezesporu k předním učilištím v zemi. Působily zde takové osobnosti, jako byl 

Jan zDambachu (1288-1372; činný 1347-1355?), odchovaný slovutným mistrem 

Eckhartem, Mikuláš Biceps (činný 1378-1390), důvěrník pražského arcibiskupa Jana 

z Jenštejna, Jindřich z Bitterfeldu (činný 1385-1404/06) a někteří další, přičemž mnozí 

z profesorů zároveň vyučovali teologii na pražské universitě.605 Ti všichni však měli 

předchůdce v osobě učeného lektora u sv. Klimenta v Praze (od roku 1316) Koldy 

z Koldic,606 který byl v letech 1318-1323 dokonce papežským inkvisitorem. 

Po husitských válkách pražské generální studium prakticky zaniklo, jen na 

přelomu 15. a 16. století působil u sv. Klimenta Jiří z Prostějova (Georgius de 

Prostanno), kazatel v české řeči, který byl i literárně činný.607 Řád chtěl slávu svého 
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učení v nové době přirozeně obnovit a zároveň navázat na propojení s pražskou, později 

Karlo-Ferdinandovou universitou. Cesta k tomu ale nebyla snadná. 

Po celé 15. a 16. století nemohl řád o uskutečnění obdobného projektu reálně 

uvažovat, což snad zřetelně vyplynulo z dosud řečeného. Ještě roku 1613 musel Vincent 

Sahier (Vincent ab Antverpio) ve své visitaČní zprávě do Říma na třetí dotaz , j aká jsou 

v provincii studia", odpovědět: „In hac provincia nullus est conventus, in quo vigat 

studium: aut in quo possint institus lectiones pro studentibus,"608 Tehdy také Sahier 

sděloval, že v české provincii čítající 41 členů z nichž se polovina nedomluví česky jsou 

pouze tři graduovaní bratři - Augustin a Dominik z Prahy a Dominik Stallhofer (= 

Dominik z Mikulova). Ten získal bakalaureát již roku 1589 na generální kapitule 

v Římě a magisteriát roku 1605 na generální kapitule ve Valladolidu.609 

V roce 1626, kdy se dominikáni přestěhovali ke sv. Jiljí, sem bylo přeneseno i 

pražské studium, které však nemělo ještě statut studia generálního, nýbrž jednalo se 

pouze o tzv. filosofické studium (později zvané studium morale) nevalné kvality, jak se 

o něm vyjádřil sám pozdější provinciál Godefrid Marcquis.610 Mimo jiné studium 

nevyhovovalo řádovým předpisům z hlediska malého počtu studentů. Tak 28. srpna 

1635 přišlo ohledně studia u sv. Jiljí nařízení z Říma, aby zde bylo generální studium až 

při počtu nejméně 12 členů, jak to požadují řádové předpisy.6" 

O situaci před rokem 1647 vypovídá i zpráva Tomáše Sarria magistrovi řádu 

z onoho roku, ve které se uvádí počet 24 žijících řeholníků. Z toho byli dva cizinci -

jeden Ir, který byl lektorem filosofie a jeden z provincie abruzské, který byl regentem (= 

představeným) celého studia.612 Ostatně jako převor je roku 1640 doložen magistr 

teologie František Manca; kazatelem byl tehdy magistr teologie Vincent Fabry.613 

Z řečeného je zřejmé, že vzdělanější bratři byli z ciziny, navíc škola se musela potýkat 

s mnoha materiálními těžkostmi, a před rokem 1630 se tedy její reálná existence jeví 

jako velmi nepravděpodobná. Jistou vzpruhou se pro ni stal vpád Sasů do Čech a 

uzavření jesuitských škol (protestanté se zmocnili university), kdy se dominikánské 

studium u sv. Jiljí stalo nakrátko v letech 1631-1632 jedinou katolickou školou v Praze. 

Řád toho zdá se patřičně využil, když do školy povolal i jednoho člena řádu kapucínů a 

jednoho barnabitu, aby pomohli s výukou. Vydatně jim napomohli i katolicky 

smýšlející radní, kteří své souvěrce nabádali, aby posílali svá dítka do školy otců 

dominikánů. Tehdy se škola stala ve městě poněkud známější, ale o nějaké „vědecké" 
o v , , . » . 6 1 4 

výuce nemuze být rec. 
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Na řádovém generálním studiu však nebyla situace snadná ani na přelomu let 

čtyřicátých a padesátých, protože v souvislosti s přestavbou konventu u sv. Jiljí615 bylo 

samotným magistrem řádu rozhodnuto, že se studium přechodně přestěhuje ke sv. Maří 

Magdaleně (konvent označen v Sarriově zprávě z r. 1647 jako ruina s dormitářem o 12 

„celičkách" obývaný 6 členy, z nichž jsou 2 Němci),616 než bude konvent řádně 

rekonstruován. Problém byl také se jmenováním nového regenta studia v roce 1652, kdy 

generální magistr označil situaci (19. listopadu t. r.) nesnadnou kvůli národnostním 

důvodům, neboť, Češi nepřejí sobě Italy, Němci pak před Čechy utíkajír".617 Ještě roku 

1721 se vzpomíná na neradostné začátky nově obnoveného studia, které třebaže bylo 

formálně vybaveno všemi privilegii jako za starých časů v době předhusitské,618 bylo 

budováno zcela od základů mnoha bratry, kteří byli do Čech k tomuto účelu posíláni 

z celé západní Evropy.619 

Z výše řečeného je patrné, že dominikánský řád nemohl reálně uvažovat o vstup 

na universitní stolice ani na přelomu padesátých a šedesátých let 17. století, neboť 

nejenže se teprve celkově vzmáhal a mnohé jeho konventy tehdy ještě doslova živořily, 

ale neměl ani vzdělané muže, kteří by se ctí dostáli tomuto nelehkému úkolu. 

Intelektuální potenciál řádu se nemohl srovnávat se soudobými velikány z Tovaryšstva 

Ježíšova, jak o tom ještě uslyšíme. 

Z této doby, přesněji k roku 1654, jsou doloženy nám blíže neznámé nepokoje 

v klášteře sv. Jiljí, při kterých bratři žádají generálního magistra řádu, aby jim poslal 

vizitátora, nejlépe z Itálie, Německa nebo z Polska. Teprve v témž roce jsou založeny 

noviciáty v Litoměřicích (21. června) a v Brně (17. listopadu). Provinciál Godefrid 

Marcquis se tehdy také snažil o to, aby se u sv. Jiljí, kde je (!) generální studium, 

přiklonili tak jako v Litoměřicích, Brně i jinde k tzv. přísné observanci. Z provinčních 

kapitul víme, že ve čtyřicátých a padesátých letech se zde řešil stále tentýž problém -

opilství a volné mravy. Stav celé provincie je kroku 1653 sto dvanáct členů, z toho 

šestnáct cizinců, vesměs na vyšších řádových postech.620 Prokazatelně však již roku 

1656 existovali lidé, kteří generální studium u sv. Jiljí absolvovali, museli tedy 
ŕi') 1 

nastoupit nejpozději roku 1650. 

Možno shrnout, že vlastní rozkvět generálního studia je zapotřebí oprávněně 

posunout do druhé poloviny 17. století a to ještě spíše do jeho posledních dvou dekád, 

kdy došlo ke skutečnému zklidnění celé provincie a kdy dozrál čas pro plody úsilí stran 

tzv. přísné observance Godefrida Marcquise. 
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5.3.1 Vývoj generálního studia v období let 1660-1760 

Situace v šedesátých letech 17. století vypadala pro dominikánský řád příznivě. 

Početní stav provincie stále pozvolna stoupal, mravy řádových členů se zklidňovaly. 

Regentem studia v Praze byl v roce 1661 jmenován magistr teologie Vincent Guinigia 

( t 4. června 1662), bývalý zpovědník císařovny Markéty Terezie (f 1673), muž na 

tehdejší řádové poměry neobyčejně vzdělaný, který však bezprostředně po zvolení 

českým provinciálem zemřel.622 Po něm nastoupila asi nejvýraznější postava té doby v 

české provincii magistr teologie Antonín Missenius (1615 - 9. srpna 1685),623 

olomoucký konventuál a patrně tamější rodák, který byl roku 1653 zvolen převorem ve 

Znojmě. Za své zásluhy byl roku 1659 jmenován císařem Leopoldem I. generálním 

vikářem české provincie. Tuto funkci vykonával až do roku 1666. Konečně pak roku 

1672 byl na provinční kapitule konané ve Znojmě zvolen českým provinciálem. Tím byl 

až do roku 1677, kdy se zúčastnil generální kapituly v Římě;624 potřetí byl zvolen 

znojemským převorem pro léta 1680-1683 v době, kdy město postihla morová rána.625 

Svůj plodný život zakončil jako reformátor konventů v Boskovicích a v Praze. 

Byl to právě tento muž, který coby provinciál rozhodl, aby se na vydržování pěti 

profesorů a dvaceti čtyř studentů generálního studia podílely všechny konventy 

provincie. Peníze byly určeny na ošacení a běžný provoz školy, jak to bylo obvyklé i u 

jiných řádů.626 Missenius konventy rozdělil do tří tříd, jak uvádí tabulka.627 

Třída Výše 

cenzu 

(zlaté) 

Sídla konventů 

(pořadí dle originálu) 

I. 100 Sv. Jiljí (Praha); Brno (všechny konventy); Zno jmo ; České Budějovice; 

Litoměřice; sv. Maří Magdaleny (Praha); 

II. 50 Olomouc (bez označení); Jablonné v Podještědí; Plzeň; Písek; Uherský Brod 

III. 25 Jihlava; Klatovy; Cheb; Nymburk ; Šumperk; Ústí nad Labem 

Během funkčního období jeho provincialátu byl regentem pražského studia Albert 
628 

Mužík (f 29. června 1682), vir omnibus amabilis, praeclarissimus ac profundissimus, 
629 v 

člověk neobyčejného osudu, magistr teologie z vůle generální kapituly v Římě 

(1677), od 30. října 1674 profesor teologie. Již roku 1667 se zvůle Říma stává 

bakalářem, když je vyhověno žádosti pražského studia; s ním získává bakalářský titul i 
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Tomáš Rhetius. Bakalářem na pražském studiu je Mužík potvrzen z Ríma i roku 

1673.631 Také on se nakonec 2. března 1681 stává zvůle magistra řádu provinciálem, 

když byl regentem studia jmenován magistr teologie Tomáš Rhetius z Prahy/'32 

Bohužel, šedesátá a sedmdesátá léta nám zůstávají více skryta, neboť dochovaná 

„Kniha generálního studia v Praze" začíná až rokem 1677 a ani v římském generálním 

archivu se k situaci nedochovalo mnoho zpráv. Zdálo by se, že se generální studium 

v této době zdárně rozvíjelo, kdybychom se z našeho pramene nedozvěděli, že k roku 

1688 není za regenta studia Tomáše Alberta Tranquilla pro nedostatek prostředků 

zřízena ani akademie ani kolej a učení že je svěřeno do rukou „externistů".633 Tyto 

skutečnosti v našich očích poněkud snižují vzdělanostní úroveň celého studia. 

5.3.1.1 Profesoři 

Že situace ještě na počátku sedmdesátých let nebyla právě nej lepší, proto by 

svědčilo i jmenování Johanna Rozaberliho 25. května 1670 profesorem na generálním 

studiu v Praze přímo z Říma.634 Máme pro to ale závažnější skutečnosti. V první 

kapitole „Knihy generálního studia" pojednávající o povyšování do hodnosti magistra 

posvátné teologie, tedy v řádu do hodnosti akademicky nejvyšší, se dovídáme, že tohoto 

titulu se dostalo nikoli mužům nej lepším, ale - jak se zdá - těm nemnoha, kteří zastávali 

v řádu vyšší postavení a nutně se museli navzájem znát. Podobná byla praxe například 
635 

v Irsku. Nehledě nato, že se dělaly nej různější ústupky a díky této hodnosti mohlo 

dojít i k odpuštění příslušných zkoušek, jak dokazuje příklad z roku 1698. Tehdy se také 

dovídáme o řádových předpisech ohledně požadovaných zkoušek pro řádové profesory 

na generálním studiu.636 Z pramenů vysvítá, že se profesorům skutečně měnilo jejich 

působení po roce, jak to vyžadovaly řádové předpisy. 

Již 16. listopadu 1677 přijel637 do Prahy generální magistr řádu Antonius de 

Monroi a po řádné zkoušce doslova najmenoval magistry teologie: Pavla Christallingera 

(znojemský převor 1674-1675, převor u sv. Jiljí v Praze 1676, převor v Brně 1677 a 

generální vikář nad všemi moravskými konventy638), pražského řádového bakaláře 

Tomáše Rhetia, Jordána Castelliho (převor u sv. Máří Magdaleny v Praze), bakaláře 

Františka Smicheuse a olomouckého převora Antonína Peretia.639 Podepsán je Antonín 

Missenius a Ambrož Peretius jako magister studentius. Roku 1682 (13. června) byl 

jmenován magistrem dosavadní bakalář a znojemský konventuál Albert Schellinger. 

Roku 1683 pak kazatelé Dominik Jordán a Albert Hennigar. O tři roky později, 26. 
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srpna 1686, došlo i na Ambrože Peretia. Podepsán je pod ním Albert Hennigar, toho 

času magistr a regent generálního studia. V roce 1688 je jmenován magistrem Tomáš 

Albert Tranquillo, podepsán je bakalář Tomáš Eliáš Willinger. O rok později je 

jmenován jistý Antonín Chlumský, a to regentem studia Tranquillem; zápis provedl 

opět Willinger. Roku 1691 (4. ledna) je stále ještě regentem Tranquillem jmenován 

Antonín Pfrenger.640 Tentýž se již 2. června toho roku sám stává regentem studia i 

magistrem a jmenuje magistry teologie Willingera, o šestnáct dnů později ještě 

Vincenta Adalberta Dörflera (1663? - říjen 1739) z Brna, který je 30. srpna 1698 zvolen 

českým provinciálem.641 V roce 1694 jsou novým regentem, kterým je Willinger, 

jmenováni dva členové. Již roku 1698 se objevuje jméno tehdy pouhého bakaláře 

a zapisovatele Tomáše de Brabant (1661/2 - 16. září 1727),642 který je roku 1704 

jmenován magistrem a roku 1707 již jako regent studia sám jmenuje nové magistry. 

Nakonec se stává českým provinciálem. Roku 1707 se objevuje Antonín Hoffmann jako 

bakalář, pražský vikář a zapisovatel, který je za necelý rok nato sám jmenován 

magistrem (10. května 1708). A takto bychom mohli pokračovat až do roku 1734.643 

Z pozdějších regentů studia můžeme jmenovat významného člena řádu, historiografa 

Hyacinta Stixu644 nebo jednoho z posledních regentů Adalberta Maara.645 

Tento poněkud suchopárný výklad jsem zde podal záměrně, abych ukázal, že 

jmenování magistrů teologie probíhalo na přelomu 17. a 18. století překvapivě rychle, 

srovnáme-li zvyky s obdobím středověku, resp. do počátku 17. století. Jmenováni byli 

zpravidla ti, kteří se již dříve podíleli, ať jako zapisovatelé nebo přímí představení, na 

jmenování svých řádových spolučlenů. Jak vysvítá z register generálních magistrů řádu, 

po nejvyšším představeném se požadují nejrůznější dišpenze, aby mohli bratři zastávat 

ten či onen úřad, ačkoliv na to nemají řádnou kvalifikaci. S případy se setkáváme nejen 

v Praze, ale i ve Vratislavi, jak o tom bude ještě řeč. Ale není to jen případ české 

provincie, podobné věci se řeší také v Irsku.646 Ambrož Peretius byl dokonce regentem 

generálního studia dříve, než byl jmenován magistrem; tak také Sebastian Michael, 

který byl pouhým bakalářem, když byl do tohoto úřadu roku 1699 jmenován.647 A dále: 

ten, kdo již dosáhl hodnosti magistra teologie, zastával v řádu určitý výše postavený 

úřad, regenta studia, provinciála nebo alespoň - nebyl-li jím již předtím - převora 

některého z konventů. Z našeho pramene se rovněž dovídáme, že táž jména, která se 

objevovala v kapitole o jmenování magistrů teologie, se objevují i v následujících 

kapitolách pojednávajících mimo jiné o lektorech teologie na generálním studiu, i když 

pravdou také je, že se mezi nimi objevují, byť zřídka, i jména dosud neznámá.648 
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Zarážející je nicméně skutečnost, že opět titíž lidé drží vesměs i titul původně určený 

pro zasloužilé a výborné kazatele, totiž téměř všichni jsou Praedicatores generates,649 

Z našeho dokladu, tedy Knihy generálního studia, však také vyplývá, že 

profesoři na tomto ústavu byli zpravidla lidé, kteří již měli praktické pedagogické 

zkušenosti na řádové škole (studium formale) při některém ze stávajících konventů 

české provincie. Tak například František Smicheus byl lektorem v Klatovech, Ambrož 

Peretius ve Znojmě, Benedikt Siegl v Olomouci a Českých Budějovicích, Norbert 

Schneider v Brně, a bylo by možno jmenovat řadu dalších.650 Z pramenů nelze vyčíst 

příčinnou návaznost lektorátu filosofie na lektorát teologie, neboť se zde vyskytují 

profesoři, kteří přednášeli kupříkladu morální teologii na tzv. studiu formali a poté na 

generálním studiu přednášejí filosofii, ale vidíme zde i případy opačné. Co víme 

alespoň rámcově, je skutečnost, že probíraná látka na nižších stupních řádových škol do 

jisté míry korespondovala s látkou probíranou na generálním studiu v Praze; a to 

přinejmenším v roce 1699 na pražském studiu formali u sv. Máří Magdaleny.651 Tím se 

nám z praxe potvrzují normativní předpisy, které přirozeně návaznost učiva vyžadují. 

Z prostudované látky je taktéž zřejmé, že se zdaleka nedodržovalo nařízení generální 

kapituly v Bologni z 23. května 1706, jejíž čtvrtý oddíl (nařízení) byl zapsán na závěr 

Knihy generálního studia v Praze s nadepsanou poznámkou Ad memoriam.652 Týkal se 

výhradně průběhu závěrečných zkoušek na generálním studiu v české provincii. Z textu 

zjistíme, že nikdo neměl absolvovat studium bez předepsaných zkoušek, že zkouška 

byla veřejná a dělala se před shromážděním tvořeným vybranými lidmi z provincie. 

Nikdo nesměl kázat, pokud po skončení studia teologie nebyl na nějakém generálním 

studiu vyzkoušen. 

Bývalo zvykem, že kázal653 z Teologické sumy sv. Tomáše Akvinského na téma, 

které mu bylo přiděleno regentem v auditoriu a že zkouška na kazatele nemohla být 

nahrazena žádnou jinou zkouškou a ani nemohla být za žádnou jinou počítána. 

5.3.1.2 Studenti 

Co se týče skladby studentů, známe jména jednotlivých bratří, kteří navštěvovali 

jako řádní studenti (sludentes formales) pražské generální studium vletech 1677 až 

1734. Z pramenu vyplývá, že nejsilnějšími ročníky, kdy studovalo na generálním studiu 

více než deset studentů (počítaje v to i studenty řádné studium nedokončivší a také ty, 

kteří studovali filosofii), byly ročníky 1677, 1678, 1718. Dále lze říci, že do konce 17. 
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století se počet studentů v dvouletých cyklech pohyboval mezi pěti až deseti. Na 

počátku 18. století zájem klesá, aby opět o něco stoupl ve druhé dekádě. Víme, že 

v roce 1713 studovalo na generálním učení za regenta Václava Lewa dvanáct studentů 

teologii a pět filosofii.654 O rok později zde zastihneme pouze šest studentů teologie a tři 

filosofie, mezi nimiž je i Hyacint Stixa, budoucí provinciál a přední řádový dějepisec.655 

Celkový počet studentů pak kolísá od devíti do osmnácti.656 Zajímavé také je, že 

zatímco se do roku 1721 objevují u studentů česká, německá, popř. polská jména, od 

tohoto data nacházíme jména většinou německá. 

Zahraničních studentů bylo méně než deset procent, domácí studenti pak 

pocházeli jen zřídka z Prahy. Převažovali členové konventů v Litoměřicích, Plzni, 

Znojmě, Brně, doložen není tehdy nový konvent v Boskovicích (založen 1682) a 

v Opavě, odkud bratři za vzděláním dojížděli do Vratislavi nebo Krakova. Studenty 

filosofie máme doloženy do roku 1717, kdy jejich výčet v „Knize generálního studia" 

končí. Nevíme, proč jejich jména po roce 1717 nikdo do knihy nezapisoval, ale 

z provinčních knih je zřejmé, že bratři poslouchali na škole filosofii i nadále. Studenty 

teologie máme doloženy až k roku 1734.657 

O studentech rovněž víme, že se pravidelně účastnili svátku sv. Tomáše 

Akvinského (tehdy 7. března).658 Na jeho počest vždy proslovili nějaké to oratione,659 

5.3.2 Vědecká produkce na generálním studiu 

Z období 17. a 18. století se nám zachovalo na 260 spisů, z nichž většina, nikoli 

však všechny, vypovídá o složení témat vypracovávaných tehdejšími studenty, případně 

jejich profesory. V 16. až 18. století bývalo zvykem své veřejně obhajované disertace660 

výtvarně zdobit, ale v našem případě se s přílišnou výzdobou nesetkáváme. Podotýkám, 

že nevíme, jak velký je to zlomek z celkového počtu sepsaných spisů, nicméně z oněch 

více jak 200 děl, jež se nám dochovala někdy pouze jako torza, vyplývají tyto 

skutečnosti.661 

Nejstarším zachovalým dílem je anonymní traktát z roku 1605 De incarnatione 

verbi Domini a závěr tvoří opět anonym z roku 1782 s názvem Instituíiones dialecticae, 

tj. učebnice filosofie. Největší produkce je přibližně od sedmdesátých let sedmnáctého 

století do počátku čtyřicátých let století osmnáctého. Zdá se, že doba vzniku díla nemá 

vliv na jeho téma. Co se autorů týče, asi polovina děl je anonymních, zbylé spisy svého 
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autora mají. Mezi nimi nacházíme nám známé profesory: Tomáše Alberta Tranquilla, 

který již roku 1682, tedy šest let před svým jmenováním magistrem teologie, uveřejňuje 

v Praze spis Medulla cedri seu quaestiones selectae ex universa philosophia ad mentem 

[...] Divi Thomae Aquinatis, dle Stanislava Sousedíka „ne zvlášť významnou práci" 

z oboru tomistiky; Hyacinta Michela (1682? - únor 1738) původem z Chebu, Alberta 

Panhanse (1670? - prosinec 1732) původem z konventu litoměřického.663 Ze studentů 

zde nejvíce vystupuje jistý Václav Pražák (1700? - 3. července 1755), rodák z Prahy 

(zde také zemřel), jenž na sebe po třikráte (1719, 1721, 1722) upozornil teologickými 

spisky.664 

Až na výjimky je celá produkce psána latinsky. Oněmi výjimkami jsou: na konci 

17. století anonym, který napsal francouzsky traktát s latinským názvem De arcanis 

regiminum (94 fol.); Raymund Pley, profesor orientálních jazyků a lektor teologie, který 

roku 1772 sepsal latinsky a řecky analýzu Pavlova Listu Římanům (316 fol.) a o dva 

roky později Romalden Kraluper, jenž sepsal své dílo německy pod názvem Die Gott 

geheiligte Einöde oder Geistliche Übungen. 

Co se týká obsahu, je situace poněkud složitější, a proto se nevyhneme 

výraznému zjednodušení. Kdybychom si - zajisté velmi povrchně - rozdělili témata do 

základních sedmi okruhů (díla týkající se Aristotela, sv. Tomáše Akvinského, Boha, 

teologie a theosofíe obecně, spisů antických a děl týkajících se Bible) vypadala by 

situace následovně: převažují, a to výrazně, díla týkající se Aristotela (rozbory jeho 

Fyziky, Metafyziky, Logiky, Organon, resp. O kategoriích, O duši, ale najdeme zde 

i komentáře k jeho dílům přírodovědným jako je Meteorologie a O nebi - konec 17. st.; 

naopak není zde Rétorika, Etika a další). Následován je spisy o Bohu a jeho 

vlastnostech De visione (charitate, gratia, scientia, voluntate, misericordia, etc.) Dei. 

Následují traktáty na obecná teologická témata (andělé, o právu a spravedlnosti, 

o scholasticko-teologické metodě, o Svaté Trojici, obecně o náboženství a teologii aj.), 

a až poté, a to poněkud překvapuje, spisy o sv. Tomáši Akvinském (obecně o jeho 

filosofickém a teologickém myšlení, komentáře k úvodu a první části „sv. Tomáše", tj. 

patrně k jeho Teologické sumě, vysvětlení dialektiky Filosofické sumy, tj. Sumy proti 

pohanům, a celková zhodnocení Sumy teologické), dohromady pouhých deset děl. 

Antických témat - nepočítaje v to Aristotela - se dotýkají pouze tři díla. 1) 

Anonym z konce 17. století nám zanechal sentencie vybrané z filosofického a 

rétorického díla Senekova. 2) Mikuláš Deschampa zanechal dílo z roku 1728 o antické 

filosofii a jejích pokračovatelích ve středověku a 3) výpisky z Tacitova díla De origine, 

117 



situ, moribus ac populis Germanorum od dominikánského profesora historie a politiky 

v Lovani Bernharda Heimbaeha z roku 1662. V soupisu děl rovněž nacházíme 

poznámky opsané z děl či přednášek členů jiných řádů, ve dvou případech jesuitů (Jan 

Tanner S. J.665 - přednášky z Fyziky zapsané Václavem Ondřejem Macariem z Českých 

Budějovic z let 1659-1660 a přednášky z Logiky téhož zapsané týmž roku 1689) a v 

jednom případě člena premonstrátů Sebastiena Riedla, a to z jeho přednášky k první 

kapitole Sumy [teologické?] zapsané dominikánem Tomášem Wadlečkem roku 1733. 

5.3.3 Zrušení generálního studia 

Produkce filosoficko-teologických spisů po roce 1760 znatelně ubývá. Je sice 

možné, že se nám pouze z tohoto období nedochovala, přece ani jiných výraznějších 

zpráv o studiu nemáme. Uvážíme-li pak celkovou kulturní atmosféru šedesátých až 

osmdesátých let 18. století, nebudeme se této skutečnosti příliš divit. Filosofické a 

teologické studium v řádových seminářích se nikdy nepovažovalo za rovnocenné studiu 

universitnímu, tím méně v dobách Marie Teresie a Josefa II. Roku 1752 vydala 

panovnice nařízení, kterým byly řádové semináře postaveny právně na roveň 

universitám a gymnasiím, nicméně v nich bylo zakázáno studovat světským studentům. 

O dva roky později přišlo další omezení: absolventi těchto seminářů chtěli-li působit 

v duchovní správě museli skládat ještě zvláštní zkoušku. Od roku 1776 smělo být 

v klášterech pouze soukromé (domácí) studium, které muselo předkládat rozvrh učiva 

direktoriu teologické fakulty a klášterní lektoři museli být aprobováni na vyšším 

gymnasiu nebo teologii.666 

Generální studium dominikánů nakonec zaniká zmoci úřední 30. března 1783 

v souvislosti s (proti)církevními opatřeními císaře Josefa II. 

V 19. století, při faktické neexistenci české provincie, nebylo generální studium u 

sv. Jiljí obnoveno, a tak se nejbližším řádovým vzdělávacím střediskem stalo studium 

ve Štýrském Hradci, odkud také po opětovném vzniku samostatné české provincie 

v roce 1905 přecházejí bratři do nově založeného studia v Olomouci, ovšem tehdy 

majícího statut pouze studia provinčního. Na studium generální je zdejší studium 

povýšeno až po opakovaných žádostech v říjnu roku 1939, kdy je bratřím stále více 
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zřejmé, že studium v zahraničí bude v důsledku stále se zhoršující mezinárodní situace 

nesnadné. 

5.4 Generální studium u sv. Vojtěcha ve Vratislavi 

Vratislavský konvent odedávna patřil mezi nej významnější konventy polské 

provincie. Svým počátkem byl spjat s bl. Česlavem a jak již víme po celou dobu své 

existence udržoval těsné kontakty s českou provincií. Na vrcholu rozkvětu se konvent 

sv. Vojtěcha ocitl začátkem 16. století, kdy v něm přebývalo až devadesát řeholníků. A 

právě v roce 1520 bylo tamější formální studium povýšeno na studium generální.668 

Bohužel v 17. století zažil konvent opakovanou přítomnost bojující armády a jeho vliv i 

celková úroveň notně poklesly. Proto bylo generální studium sníženo na studium 

formální a opětovně bylo pozdviženo až na nátlak slezských bratrů z české provincie, 

která mezitím (roku 1706) získala slezské konventy pod svou správu. Povýšení se 

oficiálně událo v roce 1707.669 Jeho činnost tomu ale do roku 1728 neodpovídala a ani 

Římem nebylo - až na výjimky670 - za generální studium do tohoto data považováno. 

Uchránila se pouze bohatá knihovna, která po zrušení konventu roku 1811 přešla do 

universitní knihovny ve Vratislavi.671 

Okamžitě po připojení slezských konventů k české řádové provincii roku 1706 

dochází k zintenzívnění styků mezi vratislavským studiem a ostatními studii v Čechách 

a na Moravě. Škola je tak zapojena do výukového systému provincie, kdy profesoři 

stále migrují (zpravidla po roce) mezi jednotlivými studii v rámci celé provincie.672 

Kroku 1723 máme na vratislavském studiu zaznamenán početní stav takto: tři 

kněží, sedm studentů teologie a čtyři studenti filosofie jsou vedeni regentem Bernardem 

Michalskim, bakalářem Reimundem Seifertem, magistrem lektorem Serafínem 

Harnischerem a lektorem filosofie Michaelem Herbrichtem.673 

Ve druhé dekádě 18. století nacházíme mezi studenty vratislavského studia hodně 

bratrů z Opavy, neboť tam tehdy ještě neexistovalo ani formální studium.674 Podle jmen 

můžeme usuzovat na německý původ mnoha studentů, kteří se rekrutovali převážně ze 

Slezska, ale ani polská a česká jména nejsou výjimkou. Pro některé studenty však 

nebylo ani vratislavské studium konečné; ti nej lepší byli posíláni do zahraničí, zpravidla 

do Itálie. 
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Třebaže nemáme podrobných zpráv o situaci po roce 1734, můžeme se domnívat, 

že změn ve výuce a systému studia nebylo do odtržení slezských konventů od české 

provincie roku 1754 mnoho. Alespoň po roce 1728, kdy bylo studium oficiálně 

pozvednuto na úroveň studia generálního, se mnoho změn neodehrálo. Výuka zůstala 

veskrze konzervativní. 

5.5 Formální studia v české provincii 

Jak již bylo v úvodu tohoto oddílu řečeno, formální studia tvořila páteř řádového 

školství.676 Mimo českou provincii jich existovalo velmi mnoho, především 

v Lombardii, kam bratři z české provincie již v 17. století rádi zajížděli. Vedení řádu 

dlouho nepovažovalo českou provincii způsobilou pro formální studia, tím méně pro 

generální, ale nakonec snad kvůli prestiži celé provincie k založení generálního studia 

přece svolilo. Na formální studia si však česká provincie musela počkat až do roku 

1694, kdy byly generální kapitulou v Římě do tohoto stavu povýšeny školy u sv. Máří 

Magdaleny v Praze a u sv. Michala v Brně.677 Do té doby bylo nejbližší formální 

studium u sv. Vojtěcha ve Vratislavi. 

Ostatní studia se označovala jako studia moralis. Ta zdá se existovala při všech 

velkých mužských konventech, avšak o jejich kvalitě nevíme vůbec nic.678 Rozdíl mezi 

formálním a morálním studiem spočíval v personálním obsazení a účelu studia. Zatímco 

na formálním studiu působili tři profesoři, na morálním pouze dva, neboť se zde 

nepřednášela spekulativní teologie. Také zkoušky se odbývaly jiným způsobem. 

Morální studium poskytovalo jen základní zkoušky za každým ročníkem a zkoušky 

závěrečné, ale studia formální mohla nabídnout i složení zkoušek před vstupem do řádu 

nebo před přijetím do stavu kleriků. Člověk zde mohl být také připuštěn k nižšímu 

svěcení a mohla mu zde být udělena zpovědní licence.679 

Obě formální studia v Praze a Brně se od sebe také nepatrně lišila. Pražské 

studium u sv. Máří Magdaleny bylo jak pro profesory, tak pro studenty „přípravkou" 

pro nejvyšší řádovou školu u sv. Jiljí. Někteří profesoři přednášeli nižší předměty 

(filosofii, logiku) na generálním studiu a vyšší předměty (morální teologii) na 

formálním studiu.680 Brněnské studium u sv. Michala681 takovou výhodu nemělo, 

protože generální studium bylo na počátku 18. století v provincii pouze jedno. Brněnští 

bratři ale využili epidemie v Praze roku 1713 k tomu, aby mohli „dočasně" promovat 
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kandidáty na lektory teologie. Tato „dočasnost" pak trvá ještě roku 173 7.682 Přesto bylo 

brněnské formální studium po celou dobu podřízeno pražskému generálnímu studiu. 

Ani dominikánskému řádu se tedy nevyhnula česko-moravská řevnivost promítající se 

do soupeření obou metropolí. Kromě obvyklých tří lektorů máme v Brně od roku 1711 

doloženého i lektora biblistiky, který měl jako nový předmět vyučovat od roku 1761 i 
• 683 

řečtinu. Ostatně řečtina a hebrejština byly od římské generální kapituly z roku 1756 
f • 684 

žádané jazyky. Souvisí to pochopitelně s rozkvětem evropské biblistiky jako takové, 

kterou v českých zemích representoval především řád Tovaryšstva Ježíšova na pražské 
ŕ o r 

universitě. 

Na počátku 18. století zažívala celá provincie dobu největšího rozkvětu, což se 

mimo jiné projevilo i rozvojem řádového školství. Po připojení slezských konventů 

získala česká provincie nejen formální studium ve Vratislavi, nýbrž i morální studia ve 

Svídnici, Ratiboři, Hlohově, Opolí a Frankensteině (Z^bkowice Šl^skie).686 Rozrostlá 

česká provincie čítající nyní 27 konventů si nakonec prosadila povýšení vratislavského 

studia na studium generální a 28. června 1728 povýšení opavského studia na studium 
687 

formální. Bohužel ze zprávy sepsané na žádost řádových představených, datované 

rokem 1756 vyrozumíme, že pro nedostatek studentů bylo opavské studium opětovně 

převedeno na studium morální.688 V Opavě takto vpravdě symbolicky začíná druhá půle 

18. století. 

V pořadí poslední formální studium vzniklo roku 1764 povýšením morálního 

studia v Olomouci. Došlo k tomu patrně v souvislosti s působením bratří na zdejší 
* • 689 

universitě. Olomouc měla ohledně školství zvláštní postavení i tím, že sem mělo být 

po husitských válkách v 15. století přesunuto z Prahy generální studium, o kterém však 

máme minimálně zpráv. Studium, které pak patrně pokleslo na pouhou výuku filosofie, 

povýšil generální magistr řádu Joachim Turrianus z Benátek roku 1493 na studium 

generální s právem udílet hodnosti magistra a bakaláře (studium generale in artibus). 

Prvním regentem se 22. června 1493 stal profesor teologie a inkvisitor Valentin 

Uherský z Brna (f 1497).690 Na studiu jsou doloženi i zahraniční studenti, jmenovitě 

Johann Sartoris (1494) a Johann Baucke (1494/5), oba z Vratislavi,691 ale nic více o 

tomto studiu bohužel nevíme a je důvodné se domnívat, že nemělo dlouhého trvání, 

třebaže hmotné poměry konventu nebyly v 16. století nejhorší. Zarážející je však mlčení 

celé dominikánské i jesuitské historiografie jako i neexistence úředních zpráv. 

Z pramenů sice nemůžeme přesně rekonstruovat počty a jména všech studentů 

formálních a morálních studií provincie v jejich úplnosti, přesto však můžeme dospět 
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k určitým závěrům. Průzkum českých řádových škol pouze potvrdil závěry výzkumu 
• f\09 

studií moravských. Počet studentů v určitém roce nikdy nepřesahuje číslo dvacet, je 

značně kolísavý, asi třetinu studentů zastihujeme na generálním studiu v Praze nebo 

Vratislavi. Připočteme-li k nim ještě několik jednotlivců navštěvujících některé 

generální studium mimo české země, dostaneme přibližně „menší" polovinu studentů, o 

nichž můžeme tvrdit, že studovali (nikoli vystudovali!) nejvyšší řádovou školu. 

Formální studia zanikla nejpozději s konventy, ve kterých sídlila, úředně však již 

s dvorským dekretem z 30. března 1783. Z různých nepřímých svědectví však vyplývá, 

že někdy zanikla (neplatí o Brnu, kde je k roku 1773 doloženo čtyřicet řeholníků693) již 

koncem sedmdesátých let, často kvůli zadlužení a nedostatku nových studentů. 

5.6 Studia členů české provincie v zahraničí a zahraniční 
studenti v české provincii 

Již ve středověku bylo v universitním prostředí obvyklé, aby posluchači 

navštěvovali přednášky na zahraničních universitách, protože výukovým jazykem byla 

většinou až do 18. století mezinárodní latina. Nejinak tomu bylo i v dobách pozdějších, 

kdy se v 15. a především v 16. století staly pro šlechtice cesty za vzděláním běžným 

doplňkem jejich výchovy. K zemím, kam jejich kroky směřovaly nejčastěji, náležela 

Itálie. Vyhledávanými místy byla města v Lombardii, resp. Toskánsku. Lákaly 

především university v Bologni, Padově, Sieně a Římě.694 

Církev nebyla výjimkou, spíše naopak. V zahraničí studovali prakticky všichni 

významní církevní hierarchové českého středověku: sv. Vojtěch (Magdeburk), pražský 

biskup Jaromír-Gebhard (přesné místo není známo), kronikář a děkan pražské kapituly 

Kosmas (Lutych), olomoucký biskup Jindřich Zdík (Lutych nebo Magdeburk), pražští 

(arci)biskupové Daniel I. (Paříž), Jindřich Břetislav (Paříž), Arnošt z Pardubic 

(Bologna, Padova), Jan zJenštejna (Bologna, Padova, Montpellier, Paříž), Albík 

z Uničova (Padova), arcibiskupský generální vikář Jan z Pomuka neboli sv. Jan 

Nepomucký (Padova) a mnozí další. Evropské proslulosti dosáhli svým vzdělání dva 

čeští teologové: rektor university v Paříži studující i v Oxfordu Vojtěch Raňkův 

z Ježova a Matěj z Janova, studující taktéž v Paříži. 

V novověku se česká římskokatolická hierarchie stále častěji vzdělává v srdci 

křesťanství - v Římě. Tam je roku 1552 založen papežem Juliem III. kněžský seminář 
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pro německy hovořící země tzv. Collegium Germanicum. Tento ústav byl roku 1580 

spojen s uherským seminářem (vznik 1578) a v dalších stoletích vystupoval pod 

označením Collegium Germanicum et Hungaricum.695 Až do dnešní doby prošlo tímto 

seminářem nesčetně bohoslovcú z českých zemí, neboť vedle nového řádu, Tovaryšstva 

Ježíšova, který se na vzdělávání přímo specializuje, se tato kněžská kolej stala alma 

mater českého světského duchovenstva až do vzniku Bohemica (rok 1884), římské 

koleje vyhrazené jen pro bohoslovce z českých a moravských diecézí. 

Jestliže elity světského duchovenstva byly vychovávány záměrně mimo území 

českých zemí, tím spíše k tomu docházelo u církevních řádů, které byly a do jisté míry 

stále jsou svojí podstatou internacionální. V minulosti jim z toho plynuly a dodnes 

plynou nemalé problémy, neboť státní moc - a nejen absolutistická a diktátorská - jen 

nerada, pokud vůbec, připouští na svém území subjekty, které nemá zcela pod svou 

kontrolou. Zde není rozdílu mezi řády vzniknuvšími ve středověku, kam patří i 

dominikáni, a řády, jejichž vznik spadá do „období rozumu". 

Třebaže máme pro středověké působení dominikánů v českých zemích zachovány 

jen fragmenty, vidíme, že řád své členy posílal na studia mimo hranice české provincie 

od samého počátku.696 Po husitském rozkladu provincie však toto počínání ustalo, 

protože záhy nebyl téměř nikdo, kdo by mohl vyjet. To platí hlavně o 16. století, které 

bylo, jak jsme si v úvodu této práce ukázali, pro dominikány české provincie stoletím 

nejhorším. Nicméně v 17. století, kdy byla provincie na vzestupu, se tato tradice 

obnovuje a ustává až v sedmdesátých a na počátku osmdesátých let 18. století, kdy je 

řád záměrně omezován státní mocí, a to hlavně ve stycích se zahraničím, tedy 

především s Římem, sídlem generálního magistra řádu a hlavy křesťanstva. 

Se studiem za hranicemi české provincie se muselo počítat při formování budoucí 

dominikánské elity, protože, jak bude blíže vysvětleno v následující kapitole, 

dominikáni nemohli studovat ani na pražské ani na olomoucké universitě a vlastní 

generální studium se teprve rozbíhalo. Navíc pro dominikánský řád bylo vždy lepší 

posílat své členy na vlastní řádová studia než na běžné teologické fakulty, neboť tak 

mohl mladým lidem vštípit právě ty hodnoty, které pokládal za nejlepší. Celkově 

můžeme říci, že čeští členové řádu studovali mimo provincii nejčastěji generální 

studium, méně pak již studium formální. Nejčetněji byla za účelem studia navštěvována 

lombardská provincie a její srdce - řádový konvent sv. Dominika v Bologni.697 Na 

zdejším studiu nalezneme člena české provincie již v 16. století, což je opravdu 

výjimečné. Jedná se o Dominika z Mikulova (Dominicus de Nicopoli, prov. Bohemiae = 
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Dominik Stallhofer), který byl 12. listopadu 1586 přijat na zdejší formální studium, na 

kterém se stal 14. prosince 1588 lektorem.698 Tento muž se styky na císařském dvoře 

Rudolfa II. zastupoval ve 20. letech 17. století jako generální vikář provincie na žádost 

kardinála Dietrichštejna zatčeného provinciála Tortelliho, zreformoval konvent 

v Českých Budějovicích a podvakrát byl převorem ve Znojmě (1602-1607, 1613-1623). 

Z italských měst se vedle Bologne objevují Řím,699 Miláno, Faenza,700 Lucca, 

Florencie,701 Pisa, Perugia, ale také vzdálenější Neapol.702 Mimo dnešní Itálii 

nalezneme české bratry nejčastěji ve španělské Salamance.703 Nejvíce bratří z české 

provincie studuje v zahraničí ve 20. až 40. letech 18. století. Tehdy se zdá, že prakticky 

všichni, kteří jsou předurčeni pro vyšší řádové posty nebo učitelskou dráhu, studují 

v Itálii.704 Délka jejich studia sáhá od několika měsíců do šesti let. Je zajímavé, že 

dominikáni z české provincie nenavštěvovali generální studium v Paříži, třebaže 

bylo ještě v 16. století považováno řádem za přední učení tomismu. Česká provincie zde 

měla až do konce 18. století vyhrazena pouze dvě místa, ačkoliv obvyklá byla místa 

tři.705 

Pro větší názornost shrnuji zmínky vytěžené z pramenů do tabulky. Nejedná se o 

vyčerpávající výčet, ale svou rozsáhlostí, myslím, zřetelně mapuje zahraniční studia od 

poloviny 17. století až do počátku josefínských reforem. Několik bratří se vrací ještě 

v sedmdesátých, ba osmdesátých letech 18. století, což dokládá, že řád si dokázal přes 

veškerou nepřízeň zahraniční studia prosadit, neboť větším problémem byl v tomto 

případě úbytek noviců než represivní opatření státu. 

J m é n o bratra Zaznamenaný 
rok v 

pramenech 

Místo 
studia 

(dnešní 
stát) 

Citace z pramenu 

Albert 
Musik (Mužík) 

1659 
( I . V . ) 

Sa lamanka 
(Španělsko) 

Dicessit Praga Salmanticam in Hispániám 
conventu i Salmanticensi...706 

August in 
Adler 

1671 
( 1 5 . X . ) 

Bologna 
(Itálie) 

A. Adler, S. Theologiae studens, dimissus est in 
Italiam ... ad conventum S. Patrii Dominici 
Bononiensem, pro studio generali secundum 
statuta nostrarum Constitutionum pro rata huius 

• • 707 
provincii. 

Dominik 
Henrich 

1674 
(24. VIII.) 

Bologna 
(Itálie) 

D. Henrich dimissus est in Italiam ... ad 
conventum Bononiensem et ibidem pro rata 
provinciae nostrae ad studium generale 
deputatus.m 

Mořic 
Jordan 

1674 
(24. VIII.) 

Miláno 
(Itálie) 

Mauritius Jordan missus est ad studium generale 
Mediolanum ad S. Eustorchium pro rata 
provinciae nostrae.709 
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T o m á š 
Rhet ius 

1675 
(26. III.) 

? 
(Španělsko) 

Romae 26. Martii 1675 scribit ... jam P. 
provincialis F. Thoma Rhetio praescripserit 
reditum e Soriano, quodque de studiosis in 
Hispániám intendit, parva sit spes, eo quod 
studia illic exteris abundent. Et eidem P. lector 
fr. Marcus de Donello efficaciter commendatur, 
ut finito cursu applicetur ad asserum docendum 
in S. Aegidii, vel S. Mariae Magdalenae.li0 

Tomáš 
Tranquil 

1679 
(10. I.) 

[Salamanka] 
(Španělsko) 

T. Tranquil recenter reversus ex provincii et 
studiis Hispaniae ad S. Aegidium [Pragae] pro 
lectore philosophia111 

Antonín 
Pf inger 

1679 
(10. 1.) 

[Salamanka] 
(Španělsko) 

A. Pfinger recenter reversus ex provincii et 
studiis Hispaniae ad S. Aegidium [Pragae] pro 
lectore philosophia.1 n 

Maxmil ián 
Peretius 

1689 
(4. IX.) 

Faenza 
(Itálie) 

Dimisus fuit ex hac nostra provincia ad 
conventum Faventium provincie lombardie, ad 
ulteriora ibidem studia sua prosequienda fr. M. 
Peretius, obseta prius desuper licentia a 
Magistro generalis. 13 

Maxmil ián 
Falkenstein 

1692 
(4. VII.) 

? 
(Itálie) 

In provincia Lombardiae studiorum curriculum 
absolvisse.714 

František 
Gottol 

(Kottol) 

1693 Bologna 
(Itálie) 

Incoepta apud suos scholastica studia Bononiae 
absolvit. Unde in patriam anno 1693 reversus 
docendi muneri addicitur ita feliciter eo 
perfunctus, ut per omnia scholae officia, 
academicosque gradus ad apicem Magistern 
pervenerit,715 

Jindřich 
Hartter 

1700 
(30. IX.) 

Bologna 
(Itálie) 

Item datae [30. 9.] fuerunt dimissoriales ex hac 
natiu a sua provincia ad studium Bononiense fr. 
Henrius Hartter.116 

Martin 
Schindler 

1704 
(17. IX.) 

Pisa 
(Itálie) 

Ex studio generali S. Aegidii in Italiam et í 
conventum S. P. N. Dominici Pisaurensem ad 
prosequandam theologiam dimissi sunt duo 
sacerdotes fr. Martinus Schindler et fr. Antonius 
Lisch.111 

Antonín 
Lisch 

1704 
(17. IX.) 

Pisa 
(Itálie) 

Ex studio generali S. Aegidii in Italiam et í 
conventum S. P. N. Dominici Pisaurensem ad 
prosequandam theologiam dimissi sunt duo 
sacerdotes fr. Martinus Schindler et fr. Antonius 
Lisch.111 

Václav Haas 1705 
(25. 8.) 

9 

(Itálie) 
Missa est lecentia ...fr. Wenceslao Haas reduci 
ex studiis Italia, ut sustineat Praga ad S. 
Aegidium examenpro laurea lectoratus.ln 

Jeroným 
Burstall 

1707 
(25. VIII.) 

Miláno 
(Itálie) 

Data est licentia ad studium generale 
Mediolanense adS. Eustorchium.1[ ) 

T o m á š 
Beran 

1709 
(8. III.) 

Bologna 
(Itálie) 

Thomas Beran et Hyacinthus Michel studentes 
Bononiae, accipiunt facultatem, ante suum 
reditum, in provinciám, visitandi limina 
Apostolorum. Die 8. Martii 1709.720 Hyacint 

Michel 

1709 
(8. III.) 

Bologna 
(Itálie) 

Thomas Beran et Hyacinthus Michel studentes 
Bononiae, accipiunt facultatem, ante suum 
reditum, in provinciám, visitandi limina 
Apostolorum. Die 8. Martii 1709.720 

Alexius 
Schebel 

1709 
(26. IV.) 

Bologna 
(Itálie) 

A. Schebel stud. Bononiae, accipit facultatem, 
ante suum reditum, in provinciám, visitandi 
limina Apostolorum. Die 26. April is I709llx 

Enericus 
Longenwal te r 

1711 
(5. V.) 

Bologna 
(Itálie) 

Datae sunt licentiae ad studium Bononiense fr. 
Enericus Longenwalter et fr. Luccas Antonius 
Höller122 

Lukáš Antonín 
Höller 

1711 
(5. V.) 

Bologna 
(Itálie) 

Datae sunt licentiae ad studium Bononiense fr. 
Enericus Longenwalter et fr. Luccas Antonius 
Höller122 

Zikmund 
Rogl 

1711 
(5. V.) 

Miláno 
(Itálie) 

Data est licentia ad Studium generale 
Mediolanense ad S. Eustorchium.723 

Godfr ied 1712 
Rollepotz (18. V.) 

Bologna 
(Itálie) 

Data est licentia ad studium generale 
Bononiense124 
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Florián 
Donatt 

1712 
(18. V.) 

Miláno 
(Itálie) 

Data est licentia ad studium generale 
Mediolanense.12i 

Dominik 
Minelli 

1718 
(29.1 . ) 

Neapol 
(Itálie) 

Dominico Minelli volenti post terminata in 
collegio Sti. Thomae studia Neapoli repatriare 
mittitus licentia veniendi ad Urbem. 29. Januarii 
1718726 

Jiljí 
Bayer 

1718 
(12. 111.) 

1720 
( 1 2 . X . ) 

Bologna 
(Itálie) 

Aegidio Bayer mittitus Bononiam registr alio pro 
Studio generali Bononensi prior is Thomae 
Bleiner, 5. Martii 1718 et 12 ejusdem mittitus ipsi 
Pragam licentia veniendi in Italiam. Atque 
expeditus licentia Rmi. veniendi Romam gratia 
visitandi Sacra Apostolorum limina 23. Martii. 
Egidio Bayer promoto in Studio generali 
Boniensi lectori mittitus petita ab ipso licentia 
revertendi ad suam Nativam Boemiae 
Provinciám. 12. Octorbris 1720.727 

Bernard 
Kloss 

1719 
(30. IX.) 

Bologna 
(Itálie) 

Gerardus Klosse obtinet per cancelariam 
Italicam patentes, quibus registrants pro studente 
Studii generalis Bononiensis. 30. Septembris 
[1719] 

Štěpán 
Weiss 

1720 
(12. IV.) 

Bologna 
a 

Faenza 
(Itálie) 

Data est litera dimissoria patris Stephani Weiss e 
studio generali Pragensi ad Bononiense, ad quod 
per ... generálem Gloche ordinatus fuerat.129 

Patri Stepho Weis pro studente Jli. Bononiam i 
assignatio expeditus per cancellariam Italiae 
licentia Bononiam, ut ibidem in studentem 
formalem examinetus, et si approbatus fuerit, ad 
conventum Faventinum se conferat, ubi in 
qualitate studentis flis. assignatus permaneat, 
quoadusque in praedicto Bononiensi Studio 
locum sibi correspondentem obtinuerit. 5 Maii 
1720.130 

Hyacint 
Stixa 

1720 
(6. VII.) 

Faenza 
(Itálie) 

Hyacinthus Stixa assignatus ad Studium formale 
Faventinum per cancellariam Italicam. 6. Julii 
1720. 
Hyacintho Stixa et Vito Kahl expeditus per 
Italicam cancellariam licentia, ut pro Studio 
Bononiensi registrentus. 10. Maii 1721.731 

T o m á š 
Pleiner 

1721 
(11. I.) 

Bologna 
(Itálie) 

Thomae Pleiner Studenti formali Bononiensi 
expeditus per cancellariam Italicam dispensatio 
quattuor mensium pro terminando hoc studentati, 
et subeundo examen pro lectoratu. 11. Januarii 
1721™ 

Vít 
Kahl 

1721 
(10. V.) 

Bologna 
(Itálie) 

Hyacintho Stixa et Vito Kahl expeditus per 
Italicam cancellariam licentia, ut pro Studio 
Bononiensi registrentus. 10. Maii 172 if33 

Leopold 
Erber 

1722 
(19. V.) 

Miláno 
(Itálie) 

Dimmissi fuerunt (obtenta prius Magistri 
generalis licentia) ex hic provincia ad 
provinciám... et studium generale S. Eustorchi 
Mediolenense ad continuanda sua studia ...fr. 
Leopol dus Erber is et Michael Schindler.734 

Michael 
Schindler 

1722 
(19. V.) 

Miláno 
(Itálie) 

Dimmissi fuerunt (obtenta prius Magistri 
generalis licentia) ex hic provincia ad 
provinciám... et studium generale S. Eustorchi 
Mediolenense ad continuanda sua studia ...fr. 
Leopol dus Erber is et Michael Schindler.734 

Roch 
Hack 

1723 
(2. I.) 

Miláno 
(Itálie) 

Rocho Hack et Dominico Vinder studentibus 
formalibus Mediolani in Studio generali 
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Dominik 
Vinder 

conventus S. Eustorgii mittuntus patentes Rmi 
per Secretariam Italicam expeditae, quibus 
dispensantus in 4tuor mensibus pro complendo 
eorum ibidem studio requisitis, ut lectoratus 
examen subire valeant. 2. Januarii 1723. 
Dominico Vinder expeditus petita ..., qua post 
absoluta in Studio generali Mediolanensi S. 
Eustorgii studia, antequam ad nativam 
revertantus Boemiae provinciám, Romam venire, 
et Sacra Apostolorum limina invisere possint. 30. 
Januarii 1723.™ 

Norbert 
Richter 

1723 
(16. VI.) 

Miláno 
(Itálie) 

Dimissi sunt ad Italias [!], obtenta prius licentia 
... generalis ad conventum Mediolansem B. M. 
gratiarum ... stu dent es fr. Norbertus Richter et 
Oeslaus Stixa,736 

Ceslav 
Stixa 

1723 
(16. VI.) 

Miláno 
(Itálie) 

Dimissi sunt ad Italias [!], obtenta prius licentia 
... generalis ad conventum Mediolansem B. M. 
gratiarum ... stu dent es fr. Norbertus Richter et 
Oeslaus Stixa,736 

Leopold 
Erbeni 

1724 
(25. XI.) 

1725 
( 1 4 . 4 . ) 

Rim 
(Itálie) 

Apud nostros Italos, et quidem Romae, in 
Collegio S. Thomae, ad S. Mariam super 
Minervám, studiis scholasticis finem Leopoldům 
Erbeni imposuisse conjector, quod anno 1724, 
die vero 25. mensis Novembris, de Studentatus, ut 
barbare dicunt, formalis tempore consueto 
obtenta ab Ordinis Generali Magistro, 
reverendissimo P. Fr. August ino Pipia, 
remissione quinque mensium, una, ut saepius 
fiebat, licentiam habuit Romam veniendi, et die 
14. mensis Aprilis insequentis anni 1725 in suam 
Bohemiae provinciám revertendi,737 

Albert 
Henigar 

1725 
(20. VI.) 

Florencie Alberto Hönigar, datus licentia eundi Florentiam 
(Itálie) ad. S. Mariam Novell, pro studente theologiae, 

20. Juni i 1725™ 
Dominik 

Rechenberger 
1727 

( 1 1 . I . ) 
Bologna 
(Itálie) 

Nedostudoval a k uvedenému datu se vrátil do 
české provincie.7 3 9 

Tobias 
Sismudt 

1727 ? 
(20. XII.) (Itálie) 

Tobiae Sismudt licentia ad studium Italiae 
veniendi, interim se magis perficere poterit. 20. 
Decern bris 172 7.740 

Jakub 
Heimich 

1728 
(8. III.) 

Bologna 
(Itálie) 

K uvedenému datu s tuduje v Bologni? 4 1 

Vincent 
Drahokoupi l 

1728 
(20. III.) 

Rím 
(Itálie) 

K uvedenému datu se vrací do české provincie 
z ř ímských studií.742 

Bernard 
Richter 

1728 ? 
(3. IV.) (Itálie) 

Bernard Richter: Rmus. dat licentiam ad Italiam 
studiorum causa veniendi. 3. Aprilis 1728 

Jan 
Gerkl ler 

1730 
(26. II.) 

? 
(Itálie) 

Data est licentia eundi [in conventu 
Wratislawiensi] ad studia Italiam Joanni 
Gerkller et Carolo Morterschleger.744 

Karel 
Morterschleger 

1730 
(26. II.) 

? 
(Itálie) 

Data est licentia eundi [in conventu 
Wratislawiensi] ad studia Italiam Joanni 
Gerkller et Carolo Morterschleger.744 

Jakub 
Probst 

1730 
(25. IX.) 

7 

(Itálie) 
Data est licentia J. Probst Clatowiae ad 
prosequenda ulteriora studia provinciae 
Lombardiae,745 

Edmund 
Mädler 

1731 
(30. VII.) 

? 
(Itálie) 

Datae sunt licentiae a Magistro generalis ad 
studia Italiam fr. Edmundo Mädler et Ottmaro 
Bürke Oppaviensis.746 

Otomar 
Bürke 

1731 
(30. VII.) 

? 
(Itálie) 

Datae sunt licentiae a Magistro generalis ad 
studia Italiam fr. Edmundo Mädler et Ottmaro 
Bürke Oppaviensis.746 

Friedrich 
Riedl 

1732 
( 7 . X . ) 

Miláno 
(Itálie) 

Data est licentia fr. Friderico Ridl ad provinciám 
Italiae pro studio prosequendo.747 

Fridericus Riedl studens removetus a Studiis 
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1733 
(13. VI.) 

formali grationum Mediolani et assignatur ad 
Studuum Generale S. Eustorgii Mediol. in 
Studentem formalem. 13. Junii 1733lw 

Samuel 
Hafster 

1734 

(?) 
Rím 

(Itálie) 
Samueli Hafster et Ambrosio Tipold completis 
studiis in Collegio S. Thomae de Urbe, datur 
licentia revertendi ad nativam provinciám 
Bohemiae. Die [vynechán prostor pro číslovku] 
1734.749 

A m b r o ž 
Tipold 

1734 

(?) 
Rím 

(Itálie) 
Samueli Hafster et Ambrosio Tipold completis 
studiis in Collegio S. Thomae de Urbe, datur 
licentia revertendi ad nativam provinciám 
Bohemiae. Die [vynechán prostor pro číslovku] 
1734.749 

Leopold 
Salice 

1734 
(20. III.) 

Perugia 
(Itálie) 

Leopoldus Salice novit ius diaconandus [!] per 
cancellariam ltaliae assignatur ad Studium 
generale Perus inum taquam [!] studens formal is 
cum dispensoe. Rmi. ... 20. Martii 1734.750 

Jan 
Richter 

1735 
(21. V.) 

Bologna 
(Itálie) 

Joanni Richter studenti Bononiae ... datus 
licentia veniedi Romam devotionii causa et 
postea revertendi adsuam nativam provinciám 
21. Mail 1735.™ 

T o m á š 
Pávíček 

1735 
(26. VI. 

2 1 . X . ) 

Rím 
(Itálie) 

Thomae Paviczek per Cancellariam ltaliae data 
fuit licentia veniendi ad Collegium S. Thomae de 
Urbe in locum provinciarum extraneorum. 26. 
Junii,; advenit die 21. Oct ob. 1735.752 

Lukáš 
Knopp 

1740 
(14. V.) 

Bologna 
(Itálie) 

někde v 
Lombardi i 

(Itálie) 

P. Lucas Knopp studens Bononiae dispensatur in 
residuo sui studentatus, eisque datur licentia 
revertendi in suam provinciám. 14. maii 1740.733 

Jan 
Bochnig 

1740 
(13. VIII.) 

Bologna 
(Itálie) 

někde v 
Lombardi i 

(Itálie) 

Joanni Bochnig Silesitae datur licentia ad 
studium aliquod Lombardiae, expedita per 
cancellaria ltaliae. 13. Augusti 1740. 54 

Karel 
Zarda 

1746 
(22. I.) 

1750 
(11. IV.) 

Bologna 
(Itálie) 

Carolus Zarda et Godefridus Bek assignantus ad 
Studium Bononiensi 22. Jan. 1746. Datur licentia 
veniendi Romam et inde revertendi in pat r i am 11. 
April. 1750.755 Godfr ied 

Bek 

1746 
(22. I.) 

1750 
(11. IV.) 

Bologna 
(Itálie) 

Carolus Zarda et Godefridus Bek assignantus ad 
Studium Bononiensi 22. Jan. 1746. Datur licentia 
veniendi Romam et inde revertendi in pat r i am 11. 
April. 1750.755 

Petr 
Müller 

1752 
(2. VII.) 

Miláno 
(Itálie) 

Petro Müller Silesio, datur licentia ad Studium 
Mediol an. S. Eostorgii. 2. Julii 1752.756 

Jiří 
Jacek 

1754 
(16. III.) 

Miláno 
(Itálie) 

Gregorio Jacek studenti Mediol. ad S. Eostorg. 
mittur dispensas in 9. mensibus studentatus et 
licentia revertendi in provinciám. 16. martii 
1754.157 

Jiljí 
Perke 

1762 
(24. III.) 

Miláno 
(Itálie) 

Aegilio Perke datur licentia, ut in Studio generali 
Mediolanensi S. Eustorgii in lectorem examinem 
possit, postquam triennium studentatus formalii 
in Conventu papiensi absolvit. ... 24. Martii 
1762,758 

Ivo Wol fgang 
Mori tz 

1767 
(10. X.) 

Bologna 
(Itálie) 

lvem Wolfgangům Moritz vocamus ad Studium 
nostrum Generale Bononiense: Quoniam vero in 
Collegio nostro S. Thomae de Urbe locus nullus 
vacas, per eticas, ... Edmundo Fiala mittere non 
possumus. 10. Oct. 1767™ 

Zcela ojedinělý příběh je v tomto kontextu alžírské zajetí760 bratra Alberta 

Mužíka (f 29. června 1682),761 o kterém jsem se již zmiňoval vj iných souvislostech. 

Mužík (Mussik/ Mussick/ Muszik), který se stal nakonec vletech 1680-1682 českým 

provinciálem, studoval už před rokem 1653 v belgické provincii. Jak ukazuje shora 
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uvedená tabulka, zastihujeme jej roku 1659 v Samalance a později opět v belgické 

provincii, odkud si jej roku 1663 český provinciál vyžádal nazpět do Prahy, aby ve 

funkci bakaláře generálního studia u sv. Jiljí pomohl vzdělávat mladší generace 

spolubratrů. Na cestě mezi belgickou a českou provincií se však Mužík ztratil a do 

Prahy k uvedenému termínu nedorazil. Z korespondence mezi belgickým provinciálem 

a generálním magistrem řádu víme, že byla po zmizelém bratru sháňka, ale nikdo 

nevěděl, co se s ním stalo. Generální magistr se vše dozvěděl až v listopadu 1663 od 

Mužíka samého prostřednictvím dopisů (odeslaných již v červnu a červenci) z Alžíru. 

Jeden přiložený list byl určen i české provincii. Na cestě do Prahy prý potkal zlé lidi a ti 

jej uvrhli do otroctví. Generální magistr mu ihned odpověděl, že list určený pro českou 

provincii odeslal do Prahy a že se mu bude řád snažit všemožně pomoci navrátit se zpět 

do Cech. Zaj 

ímavé ale je , že zaplatit výkupné měla česká provincie a vedení řádu ani 

na okamžik nepomýšlelo darovat částku přímo z Říma. Dokonce jej představení 

považovali za nutné upozornit, že česká provincie je chudá, a proto sebrání 

dostatečného množství peněz chvíli potrvá. Francouzský konsul v Alžíru mu měl 

prozatím vyplatit deset skudů.764 Částka pochopitelně nepostačovala, a tak musel český 

provinciál poslat do Říma dalších 400 zlatých. Generální magistr nechal peníze vyměnit 

a prostřednictvím livornských kupců dopravit do Alžíru, kde měly nám blíže neznámé 

osoby provést transakci předání výkupného. Částka však byla stále příliš malá, čehož si 

byli představení v Římě již na počátku vědomi.76? Zlá předtucha se vyplnila, proto 

musel Mužík trávit v zajetí ještě celý další rok až do listopadu 1664. Augustin Neumann 

se domníval, že byl Mužík držen na místě zvaném Atocha, nenašel jsem pro to ale 

v římských pramenech opory. Tam mu prý poslal Řím prostřednictvím španělského 

provinciála Francesca Rodrigueze cestovné v hodnotě 125 stříbrných skudů římské 

měny. Mužík měl cestovat buďto přes Španělsko a Francii nebo přes Řím přímo do 

Prahy. Jak jsem již uvedl dříve v jiné souvislosti, Mužíkovi se dostalo po návratu do 

české provincie významných funkcí ve vzdělávací soustavě bratří kazatelů a svoji 

životní pouť zakončil jako český provinciál. 
* * * 

Z mezinárodního charakteru dominikánského řádu rovněž vyplývá přítomnost 

členů jiných řádových provincií v českých zemích. Dostávali se do Čech většinou na 

pozvání představených české provincie nebo z formálního příkazu vedení řádu v Římě. 

Nepočítáme-li nesčetné dominikány přespávající v řádových konventech při svých 

cestách po Evropě, kdy používali českou provincii jako transitní území, můžeme bratry 
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z ostatních provincií rozdělit následovně: 1) Bratři vyslaní do české provincie vedením 

řádu v Římě za účelem visitace, řešení mimořádného úkolu nebo jako poslové. 2) bratři 

vyslaní do Cech generálním magistrem řádu na dlouhodobý pobyt, zpravidla 

k povznesení české provincie. Tito lidé zde působili až do odvolání, často až do své 

smrti, a to většinou v první polovině 17. století, kdy se ujali úkolu znovuvybudování 

generálního studia v Praze. 3) Studenti zapsaní na generálním studiu v Praze nebo na 

některém studiu formálním. 

A právě poslední skupině bych se na tomto místě rád věnoval. Jako odcházeli za 

studii bratři z české provincie za její hranice, tak také do české provincie přicházeli 

studenti z jiných koutů Evropy, aby poznali rozdílnou kulturu a zvyky. Nejčastěji 

přicházeli studovat na generální studium ke sv. Jiljí na Starém Městě pražském, ale 

nalézáme je i na školách nižšího stupně. 

Po husitských válkách ani v 16. století, kdy generální studium neexistovalo, 

pochopitelně nepřicházeli,766 ale jen co se provincie trochu vzpamatovala, začal být 

jejich příliv patrný. Přesto však mnohonásobně převyšovalo vysílání domácích bratří do 

jiných provincií nad přijímáním zahraničních členů. 

Nepočítáme-li členy polské provincie, která byla díky Slezsku v nadstandardně 

blízkém vztahu s českou provincií - pročež není mnohdy jasné, zda polská jména náleží 

studentům patřícím k domácí nebo polské provincii - , můžeme říci, že v Čechách a na 

Moravě poměrně často studovali členové ruské provincie sv. Hyacinta. Ta vznikla 

teprve roku 1596 oddělením se od provincie polské, když ji vyhlásil generální magistr 

řádu Beccaria na generální kapitule ve Valencii, poté co se sám na visitaci polské 

provincie roku 1594 přesvědčil, že dozrál pro tuto správní změnu nejvyšší čas.767 Tak 

již kroku 1656 máme doložen případ studenta Vincenta Ferrerského (!), původem 

z Polska, vracejícího se na Vánoce (15. prosince) z Uherského Brodu domů, do ruské 

provincie.768 O dva roky později se dovídáme o členu ruské provincie Dominiku 

Scribazewském, který působil sedm let v Plzni mimo jiné jako varhaník.769 

V českých zemích jsou doloženi také členové litevské provincie,770 jež se jako ta 

ruská oddělila od polské roku 1647. Bylo to patrně způsobeno jistou známostí české 

provincie na Litvě, o kterou se ještě koncem 16. století postaral dominikán Felix z Vilna 
v 771 

(1550 - 25. července 1631), '" od roku 1585 převora konventu sv. Václava v Opavě, kde 

se stal roku 1612 i děkanem. Převorem byl plných 24 let a děkanem přesně polovinu. 

Na vlastní žádost se vrací do své mateřské provincie v Litvě Vladislav Pruszynsky 22. 

září 16 5 6.772 Ve Znojmě a od 18. ledna 1659 v Plzni pobýval a na vlastní žádost se do 
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Litvy 23. srpna 1659 vrátil i Zachariáš Wrbi(t)czky z Vilniusu, který strávil v české 
• • • lľ\ 

provincii téměř devět let. Někteří Litevčané se však do své vlasti vrátili 

nedobrovolně. To je i případ Ambrože Tukaszowizského, který roku 1659 uprchl ze své 

vlasti až do Olomouce, odkud byl ale vrácen nazpět.774 Podobný osud potkal i jeho 

krajana Mathiase Pantlowského 3. prosince 1678; jeho causa měla dohru až na jaře 

příštího roku.775 Studia se tak mnohdy stávají pouhou záminkou pro sběhnutí z místa 

určení. 

Leč nejen členové východních provincií se ocitli v české kotlině. Terciář 

Dominik z Tridentská například v Itálii 2. dubna 1671 žádal o dovolení jet do české 

provincie studovat a vstoupit zde do noviciátu.776 Případů ze západní Evropy je ale 

minimum; většinou členové západoevropských provincií přijížděli do Čech z pověření 

generálního magistra nebo generální kapituly, aby vypomohli svými zkušenostmi při 

„obnově" provincie v první polovině 17. století, nikoli jako studenti dychtící se něčemu 

přiučit. 

5.7 Působení dominikánů na pražské a olomoucké universitě 
v 18. století a jejich vztahy s jesuitským řádem 

Dominikánský řád působil na universitách po celém světě od středověku. Podle 

řádové kroniky z Uherského Brodu působilo například koncem 18. století 37 bratrů na 

27 universitách (mj. po dvou v Paříži, Bologni, Lovani, Turíně, Vaucluse, Pamploně, po 

jednom pak v Pasově, Kolíně nad Rýnem, Vídni, Toulouse, Cher, Mexiku, Limě, 

Neapoli a dalších městech, pochopitelně také v Praze a Olomouci).777 

Dosud se i v odborné literatuře objevovala patrně ze starší literatury přebraná 

tvrzení, že v 17. století generální studium dominikánů „vzkvétalo" a jen jesuitský řád 

zabránil tomu, aby byli dominikáni i členové ostatních tzv. starších řádů jmenováni 

profesory na teologické a filosofické fakultě nově uspořádané pražské university.778 

Dominikáni prý nemohli být jmenováni hlavně proto, že neuznávali a tudíž odmítali 

přísahat na Neposkvrněné početí Panny Marie, které bylo dle panovníkova výnosu 

z roku 1651, resp. 1654 závazné pro všechny profesory nové university.779 Dominikáni 

tak nejenže nemohli na universitách v Praze a Olomouci učit, ale nemohli tam ani 

studovat, resp. skládat závěrečné zkoušky vedoucí k akademickým gradům. Ve 
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skutečnosti to bylo vyžadováno jesuity, kteří tak svůj vnitrořádový předpis násilně 

přenesli na půdu zemských universit. Dominikáni se přirozeně řídili teologií sv. Tomáše 
• 780 

Akvinského, a proto na tuto formuli odmítali přísahat, což jim již v pozdním 
• 781 

středověku vyneslo malou oblibu u „kolegů" františkánů. Za obecné dogma 

římskokatolické církve prohlásil Neposkvrněné početí P. Marie až papež Pius IX. bulou 

Ineffabilis Deus 8. prosince 1854.782 Nicméně i v této záležitosti existovaly četné 

výjimky; nikoli však v Čechách. Například ve Vídni byli dominikáni panovníkem této 

povinnosti zbaveni již roku 1649 a na tamní universitě v poklidu vyučovali.78j 

Tento důvod se tedy z dnešního pohledu jeví jako druhotný. Přinejmenším do 

roku 1654 totiž nemohli dominikáni reálně pomýšlet na universitní stolice, neboť jak 

jsme si výše ukázali, jejich provincie byla v takovém stavu, který jim neumožňoval 

měřit se jakýmkoli způsobem s jesuitským řádem. Vždyť v n ě m tehdy působili takové 

veličiny jako Roderig Arriaga (1592-1667), Karel de Grobendonecque (1600-1672), 

Friedrich Wolf z Lüdinghausenu (1643-1708). Na pražské universitě tehdy také působil 

s jesuity se přátelící Jan Marek Marci z Kronlandu (1595-1667), abychom jmenovali ty 

nejlepší, které mohla Praha nabídnout.784 

Především vzděláním a materiálním zabezpečením svých členů jesuité v první 

polovině 17. století dominikány mnohonásobně převyšoval i . J e sice pravdou, že již 

v lednu roku 1623 prohlásil jeden ze členů kazatelského řádu na adresu monopolu 

jesuitů na pražské universitě, že „bez myšlenkové soutěže nelze dosáhnout pokroku ve 
• 78 f\ 

studiích", pravdou však také je, že roku 1622 vysílá Kongregace pro šíření a rozvoj 

katolické víry v Římě (Sacrae Congregaíionis de Propaganda Fide)787 se souhlasem 

generální kapituly řádu konané v Miláně, dva lektory z Lombardie, z nichž jeden je 

regent. S nimi přichází do Čech i šest až osm studentů. Přicházejí do Prahy, ještě ke sv. 

Maří Magdaleně, aby se zde učili, a dali tak příklad ostatním. Z toho je patrné, že česká 

dominikánská provincie tehdy ještě neměla dostatek svých vlastních členů. 

Přesto se řád vstupu na universitu vehementně dožadoval, což rozhodně vyjádřil 

roku 1623 svým podpisem na stížnosti adresované panovníkovi.788 Císař ale zůstal 
789 • • 

nerozhodný, a proto roku 1637 sepsali dominikáni novou stížnost, kterou nyní 

podepsali i premonstráti, cisterciáci, františkáni, minoritě, augustiniáni-poustevníci, 

karmelitáni a černí benediktini monserratští.790 Tím se však řád jen zapletl do sporu 

jesuitů s pražským arcibiskupem Arnoštem, kardinálem Harrachem o pražskou 

universitu; nevymohl nic, jen proti sobě jesuity více popudil.791 
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Dodejme jen, že dominikáni tehdy nebyli ti, kdo by si nejvíce žádali 

universitních stolic; hlavním „mluvčím" starých řádů byl kapucín Valerián Magni 
792 

(1586-1661). Při prvních neúspěších se však nenechali odradit a v roce 1654 se ve 

spojení s kardinálem Harrachem opětovně pokoušeli prosadit na pražskou universitu. 

Zdá se, že tehdy byl hlavním původcem těchto snah dominikán Mannitius Tirrelli ( t 

1655), magistr teologie původem z Irska, bývalý litoměřický převor, právě jmenovaný 
v 793 

převorem v Praze. Ten ve spolupráci s novým provinciálem řádu Godefridem 

Marcquisem vyvíjel za tímto účelem na kardinála Harracha nátlak, leč opět marně. Oba 

zmiňovaní sice měli podporu z Říma - nejen od svého řádového generála Johanna 

Baptisty de Marinis,794 ale i od Kongregace pro šíření a rozvoj katolické víry, která 

vždy snahy kardinála Harracha a starých řádů podporovala - , ale kardinál Harrach měl 

tehdy příliš slabou pozici na to, aby jim mohl výrazně pomoci. Císařové Ferdinand II. i 

Ferdinand III. byli zcela ve vleku Tovaryšstva Ježíšova, které jakékoliv oslabení svých 

pozic nepřipouštělo. Navíc bylo bez kardinálova vědomí již předešlého roku v Řezně 

vyjednáno, prozatím tajně, že profesury na filosofické a teologické fakultě budou 

vyhrazeny pouze jesuitům.795 

Řád se však nevzdal ani tentokrát. V průběhu druhé poloviny 17. a první poloviny 

18. století se dominikáni stále snaží proniknout na pražskou universitu. Při této 

příležitosti se s řádem jesuitů ještě několikrát střetnou. Zvláště ke konci 17. století dojde 

k několika doloženým rozmíškám. V březnu 1695 pak musel císař nařídit 

místodržitelství, aby zakročilo proti dominikánskému řádu, který zřídil veřejná vysoká 

učení v Českých Budějovicích a v Chebu. Na císaře totiž naléhali jesuité, byli 

znepokojeni, že dominikáni veřejně vyhlašují svá klání. Obě strany sepisují dlouhá a 

monotónní memoranda, rozvahy (considerationes), v nichž se vzájemně napadají, spor 

se vleče celá 90. léta a řeší jej ještě císař Josef I. roku 1706.796 

Na vytoužená universitní místa si musel řád bratří kazatelů počkat až do druhé 

poloviny 18. století. Po roce 1760 konečně dochází k události, na kterou dominikánský 

řád čekal více jak sto let. Mimo jiné se o ni zasloužil i hrabě František Věžník, 
797 

dlouholetý příznivec řádu. Významný člen řádu Norbert Tomáš Dominik Koepfert 
798 • (Goepffert) byl Marií Terezií jmenován doktorem teologie (promován 13. srpna 

1760) a jako první profesor řádové školy stanul na universitní půdě v hodnosti profesora 

tomistické teologie. Byla to z hlediska řádu dobrá volba, neboť Koepfert přišlý do Prahy 

z konventu sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem,799 byl podle úsudku představených 

neobyčejně bystrý člověk. Dominikánům tehdy vlastně pomohlo dobové smýšlení, které 
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prodchnuté počínajícím katolickým osvícenstvím bylo jesuitům velmi nepřátelské. 

Augustinsko-tomistická škola, na které Koepfert působil, byla volně propojena 

s pražskou universitou, čímž měl být omezen jesuitský vliv. Koepfert byl nakonec po 

ročním přednášení zvolen 11. května 1765 na provinční kapitule v Olomouci 

provinciálem dvacetišesti hlasy ztřicetidvou možných.800 Na jeho místo nastoupil 

Gottfried Joseph Beck (15. 11. 1722 Poděbrady - 8. 4. 1787 Praha),801 který pak v této 

funkci působil celých deset let. Tento muž byl všestranně nadán, vyznal se ve filosofii i 

teologii (obou nauk byl doktorem) stejně jako v hudbě.802 Dělal čest svému řádu i 

navenek, a proto nepřekvapí, že i on byl nakonec zvolen provinciálem. Svůj úřad 

vykonával v letech 1779-1782 dle dochovaných záznamů svědomitě a snažil se v době 

katolické církvi nepřející, udělat maximum, aby řád uchránil před zánikem.803 Sám, 

velký odpůrce jesuitů804 brzy poznal, že zrušením tohoto řádu reformy neskončily... 

* * * 

Příchod dominikánů na olomouckou universitu byl obdobný situaci v Praze. Také 

na Moravě se řád snažil zlomit monopol Tovaryšstva Ježíšova na katolické vzdělávání a 

také zde tvrdě narazil. 5 Roku 1679 se dostal do konfliktu s jesuity v Brně a 

Olomouci,806 roku 1757 stáli patrně jesuité za osočováním dominikánů v Jihlavě. 

Tovaryšstvu se předně nelíbilo, že dominikáni berou do svých škol i laické studenty. 

Rád to sice vesměs ve svých obranách popíral, ale z dokumentů je patrné, že se jesuité 

nemýlili. Na druhou stranu ale neměli na vzdělání v českých zemích žádný monopol, 

tudíž jejich odpor nebyl na místě. 

Na olomouckou universitu byl povolán první dominikán až v roce 1760, neboť 

tehdy Marie Terezie obdobně jako v případě Prahy rozhodla, že na universitě mohou 

coby královští veřejní a řádní profesoři teologie působit také členové jiných řádů. Řád 

za sebe vybral stávajícího znojemského převora Ignáce Světeckého (20. 4. 1719 
• v v • • 808 

Litoměřice - 1791 Litoměřice), jenž měl rovněž podporu vlivného moravského 

místodržícího hraběte Františka Antonína Schrattenbacha (1712-1783), bratra 

salcburského arcibiskupa Zikmunda III. Kryštofa Schrattenbacha.809 V Římě si byli jeho 

rozsáhlých styků vědomi a generální magistr řádu si s ním dokonce osobně dopisoval.810 

Problém však nastal ihned při jeho jmenování, neboť také Světecký s odvoláním na 

potvrzení Ferdinanda III. z roku 1649 odmítl přísahat na Neposkvrněné početí Panny 

Marie.8" 

Po uklidnění situace se dal nově jmenovaný profesor do práce. Přednášel podle 

příručky dominikána Petra Maria Gazzanigy (asi 1720-1799) povolaného roku 1760 
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z Itálie do Vídně k přednáškám z tomistieké teologie. Rakouská panovnice si velmi 

považovala jeho čtyřsvazkového kompendia Praelectiones theologie (1763-1766), 
• • • 819 • • • • • 

v němž potíral jak jansenismus, tak i jesuitský probabilismus Moliny a Suareze. Ale 

přednášky Světeckého i premonstráta Bernarda Purkyněho byly universitními studenty 

bojkotovány, chodilo na ně jen 30 posluchačů a situace se výrazněji nezlepšila ani když 

císařovna studentům slíbila, že je bude prosazovat při obsazování beneficií na 
81 ^ 

královských majetcích. V letech 1761-1765 se tak přihlásilo k disputacím jen 28 

tomistů. Přes naléhání tomistických profesorů rozhodla Marie Terezie, že i studentům 

císařského konviktu má být ponechána volnost vybrat si jeden z obou teologických 

směrů, tedy suarézovský nebo tomistický.814 

Světecký ale nebyl jediný dominikán na olomoucké universitě. Od roku 1767 zde 

přednášel dogmatiku i Jan Gualbert Reidinger (30. 5. 1725 - 4. 9. 1778),8 '5 rodák 

z Týna nad Vltavou, který v přednášení pokračoval i po dvorním dekretu z 25. listopadu 
Ol/-

1773, jenž vyloučil (ex)jesuity nadobro z teologické fakulty. Také on se dostal do 

sporů s Tovaryšstvem. Zprvu teologické otázky brzy přešly do osobní roviny a spor 

přesáhl hranice olomoucké university, ba celé Moravy; diskutovalo se o něm ve Vídni i 
817 i 

v Praze. Jako Světecký se při přednáškách držel osvědčeného Gazzanigy, jehož 

kompendia byla s konečnou platností úředně předepsána. Z jeho děl můžeme jmenovat 

Hieronymi Vielmi Ordinis Praedicatorum Episcopi Aemonicensis de Thomae Aquinatis 

doctrina et scriptis (Vindobonae 1763); Dissertatio theologica scholastico-moralis ad 

tractatum de Sacramentis in particulari pertinens (Olomucii 1769); Opella genuina una 

inscripta de vita et studiis P. Danie lis Concinae Ordinis Praedicatorum Commentarius 

historicus, auctore Laurentio Rubeo presbytero foroiuliensi Venetiis 1763 (Olomucii 

1770); Appendicula editoris qua ejusdem Danielis Concinae sinceritas in exscribenda 

quadam doctrina Patris Thomae Tamburini in bona luce constituitur (Olomucii 1770). 

Zanechal po sobě rovněž rukopisné texty shrnuté pod názvem Cathedra et Exedra. 

Po vypuzení jesuitů z olomoucké university se na ní uplatnili ještě dva 

dominikánští profesoři. Písmo svaté vykládal Damián Černý (1733-1801 )818 a patristiku 
81Q 

Leopold Pischel (* 1737), rodák z Nisy. Avšak naneštěstí pro řád došlo k rozsáhlým 

reformám teologického vzdělání. Nejprve zamítl 15. února 1775 jansenisticky 

orientovaný olomoucký kanovník František svobodný pán Šubíř z Chobyně (1732-

1777), úsilí starých řádů obnovit vlastní teologická studia, protože se prý řeholníci 

nikdy nepropracují k naprosté oddanosti vůči panovníkovi, když podléhají především 
820 v 

svým představeným. Poté přišly na řadu reformy benediktina Františka Štěpána 135 



Rautenstraucha, opata v Broumově i Břevnově, který byl po zrušení Tovaryšstva 

Ježíšova jmenován ředitelem teologické fakulty v Praze. Návrh jeho reforem byl 

v brzku panovnicí přijat a dekretem z 3. října 1774 vyhlášen za závaznou směrnici pro 

teologické fakulty v monarchii. První změna se dotkla dogmatiky, dosud výsostné vědy 

v rámci teologie. Byla nahrazena morální teologií, což neprospělo především tomistům, 

kteří si na dogmatice zakládali. Gazzaniga sice ještě vydal novým poměrům 

přizpůsobenou příručku Theologia dogmatica in systema redacta (1776), ale i ta se 

zdála Rautenstrauchovi příliš tomistická a nechal ji roku 1777 nahradit příručkou 

augustiniána Engelberta Klüpfla (1733-1811), která se jevila v nových poměrech 

výhodnější. Gazzanigu poslal Rautenstrauch do penze, neboť se domníval, že 

dominikáni převzali po jesuitech boj proti jansenismu, což mu nevyhovovalo. Vyčítal 

jim také lpění na arabsko-scholastické filosofii a dal si za úkol zničit tohoto „polypa 
89 1 

zároveň s barbarskou tomistickou terminologií". V Olomouci studovalo ještě roku 

1772 čtyřista devadesát čtyři bohoslovců suarezovskou a pouze čtyřicet tomistickou 

teologii. Na počátku roku 1777 se na teologii zapsalo pětsetpět kandidátů, ale koncem 

studijního roku jich zbylo jen třistasedmdesátosm. S odstraněním dogmatiky jakoby 

začal pokles prestiže celé teologie. Ostatně namísto scholastické spekulace byla nyní 

preferována erudice nabytá studiem pramenů, tj. Bible a církevních Otců, k čemuž už 

před více než sto lety vyzývali francoužští mauríni v čele s Jeanem Mabillonem.822 

Také na vídeňské universitě se uchytil jeden dominikán z české provincie. Byl 

jím Cyril Riga (1689-1758),823 jenž se stal roku 1728, již jako řádně promovaný doktor 

teologie ve Vídni, řádovým magistrem teologie.824 Tou dobou už působil na řádovém 

studiu formali v Brně jako lector biblicus Záhy si získal svou učeností v teologii 

znamenitou pověst, začal studovat ve Vídni a vypomáhal tak v sousední rakousko-

uherské provincii. Z jeho teologických pojednání jmenujme Horti plantationum 

irrigatio catechetico-moralis (1745-1754); Catholica defensio jubilaei anni 1750 

celebratum (1751 také německy); na sklonku života překládal spis Vincenta 

Ferrarského do německého jazyka. Charakteru historického díla se blíží jeho práce 

Erneuerter alter Gnaden Brunn (Prag 1767) vydaná posmrtně.827 

Situace ve Vratislavi byla obdobná Praze a Olomouci. Jak již víme, slezské 

konventy byly na počátku 18. století připojeny k české provincii, ale dominikáni se ve 

Vratislavi snažili proniknout na universitní stolice již před tímto datem - leč marně.828 

Určitou satisfakcí jim tehdy bylo opětovné povýšení vratislavského formálního studia 

na studium generální. Ani v Opavě bratři kazatelé jesuitům neustoupili a vyučovali zde 
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filosofii laiky. Jejich počínání tedy nemohlo zůstat bez odezvy. Jako už tolikrát, vzal si 

tehdy ještě mocný jesuitský řád na pomoc světskou moc. Počínání dominikánům 

zakázal hejtmanský úřad v Opavě 21. července 1730. 

Když uvážíme, že dominikáni museli při své výuce překonávat nástrahy svých 

nových kolegů-jesuitů, kteří se jim snažili nově nabyté pozice co nejvíce 

znepříjemňovat vyloženě pošetilými gesty jako schováváním klíčů od učeben (výuka v 

Praze probíhala v Klementinu) a podobně, jeví se půtky obou řádů jako tragikomické. 

Zvláště tehdy, když si uvědomíme, že v této době zbývá do zrušení jesuitů přibližně 
829 

deset let a do opětovného skorozničení dominikánů méně než pětadvacet. 

Přesto nebyla spolupráce s Tovaryšstvem Ježíšovým vždy tak obtížná. Mnohdy 

záleželo - ostatně jako vždy - na osobních kontaktech a vazbách. Máme doloženu i 

spolupráci mezi oběma řády, jak dokládá jeden brněnský případ. Jesuité zde na rozdíl 

od Prahy dali jistému urozenému mladíkovi Karlu Stenglovi dokonce doporučení, aby 

navštěvoval studia u bratří kazatelů.830 Ze strany dominikánů je jednoznačné, že bratři 

uznávali koncem 17. a n a počátku 18. století jesuity jakožto odborníky a zvláště při 

dějepisné produkci z jesuitských dějezpytců vydatně čerpali. Situace sice byla mnohdy 

napjatá, ale příklad Karla Stengla ukazuje, že spolupráce byla možná.831 A nedokazuje 

to pouze brněnský případ. Například již roku 1677 studovali v Jihlavě na jesuitském 

gymnasiu vedle členů jiných řádů také dva dominikáni.832 Rovněž v Opavě byly vztahy 

poměrně klidné. Jesuité zde konali často své bohoslužby v dominikánském kostele sv. 

Václava (doloženo od roku 1634), což jim dominikáni rádi opláceli.833 

Vztahy obou řádů se tak při hlubším zkoumání jeví komplikovanějšími, než se 

mělo dosud za to. Tyto napjaté vztahy vzbudily již u současníků mnohé reakce, které na 

svou dobu velmi dobře shrnul anglický katolický duchovní Thomas Gage (asi 1597-
834 , , 

1656) ve svém díle A duell between a Jesuite and a Dominican, begun at Paris, 

gallantly fought at Madrid, and victoriously ended at London, 16 May 1651 (London 

1651). Sám byl pro toto dílo neobyčejně dobře „připraven". Jako syn barona Johna 

Gage, který z něj chtěl mít jesuitu, byl z neklidné Anglie poslán za vyšším vzděláním na 

Anglickou kolej do Valladolidu ve Španělsku. Tam zažil rozbroje mezi jesuity a 

dominikány na vlastní kůži. Nakonec dal přednost dominikánskému řádu, kde byl 

vysvěcen na kněze, čímž si však způsobil nemilost nejen vlastního otce, ale především 

Tovaryšstva Ježíšova. Později působil jako misionář v Jižní i Severní Americe a proslul 

jako velký cestovatel. 
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Například v 16. století však byly podle nových výzkumů na Iberském poloostrově 

vztahy mezi Tovaryšstvem Ježíšovým a dominikány dobré. 

5.8 Dominikáni - gymnasijni učitelé na konci 18. století 

Prakticky celé střední školství monarchie bylo v 17. a 18. století v rukou 

jesuitského a piaristického řádu.836 Výjimku tvořili minoritě837 a benediktini,838 ale 

jejich působení bylo ve srovnání s Tovaryšstvem Ježíšovým zanedbatelné. Dominikáni 

žádný přístup na gymnasia v roli pedagogů do 18. století neměli. Po zrušení jesuitského 

řádu roku 1773 však nastala obtížná situace, jak obsadit většinu z 42 gymnasií 

v Cechách a 15 na Moravě, na nichž dosud působili převážně jesuité. Do řešení se 

zapojil i dominikánský řád, třebaže většina ústavů byla předána piaristům. Na některých 

školách působili světští profesoři a některé ústavy zanikly úplně (nakonec zbylo 13 

gymnásií v Cechách a 7 na Moravě). Dominikánský řád se tak na středních školách 

příliš neuplatnil, přestože již dvorský dekret z 10. září 1759 obsahoval bližší prováděcí 

nařízení (Durchführungsbestimmungen) ohledně působení augustiniánů a dominikánů 

na gymnasiích. Také reskript z 10. prosince 1760839 řádu napomáhal proti monopolu 

jesuitů, ale jejich postavení bylo tehdy přece jen příliš pevné. 

Příkladem gymnasia, které se dostalo do rukou dominikánům, budiž gymnasium 

v Chomutově.840 Po 

zrušení Tovaryšstva Ježíšova mělo být zrušeno i tamní gymnasium. 

Ujal se ho však někdejší gymnasiální žák dominikán P. Wolfgang Moritz, rodem 

z Kadaně, zpovědník Švýcarů v italské Lucce. Neváhal dokonce jet v této záležitosti do 

Florencie k velkovévodovi Leopoldu, aby si vyprosil jeho přímluvu u Marie Theresie. 

Ta již 1. září 1779 nařídila, aby bylo gymnasium předáno dominikánům. Bylo tak 

učiněno 1. března 1780 hejtmanem Žateckého kraje a okresním vikářem. Do roku 1786, 

kdy byla residence zrušena, sídlilo v ústavu deset kněží, jeden superior residentiae 

Beatae Mariae Virginae de Rosario, spolu s ním regent semináře, prefekt, pět 

profesorů, ředitel, katecheta normální školy a kazatel růžencového bratrstva.841 Jeden 

bratr vařil a vykonával funkci kostelníka. Roku 1786 byla sice residence zrušena, ale 

profesoři zde směli ještě jeden rok působit. Gymnasium bylo sice chváleno městskou 

radou, ale hmotné vybavení bylo žalostné, vše proto museli bratři kupovat ze svého 

nebo dělat ručně. 
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Dominikáni působili po roce 1773 také na gymnasiu v Těšíně. Konkrétně je 

doložen profesor gramatiky P. Blasius Windler (f 30. ledna 1790 v Těšíně).842 

Dalším místem jejich působení se stala Plzeň. Po zrušení jesuitského řádu bylo 

zrušeno i pětitřídní gymnasium v Klatovech. Nezaniklo však úplně, bylo jen přesunuto 

do Plzně, kde se ho od roku 1776 ujali dominikáni od sv. Ducha. Řád pak spravoval 

ústav až do roku 1785, kdy byl konvent sv. Ducha zrušen. 

5.9 Archivy, knihovny, cenzura a hudba 

Protože řád dbal nejen na teologicko-fílosofícké vzdělávání svých členů, nýbrž od 

19. století i na jejich znalost řádových dějin, velká pozornost byla věnována řádovým 

archivům. Každá provincie měla mít alespoň jednoho kronikáře (chronisía), později 

archiváře (archivist a), jenž by byl ustanovený provinční kapitulou a měl by dohled nad 

provinčním archivem. Tam se ukládají doklady nepotřebné již k obvyklému řízení, dále 

nevydané spisy, dopisy nebo jiné doklady zesnulých nebo i zahraničních bratrů, které se 

zdají být důležité pro dějiny provincie. Ukládají se tam rovněž doklady ze zrušených 

konventů. „Provinciál ať má tajný archiv", praví se v dnešních stanovách, „kam by 

ukládal tajné dokumenty." V Římě existuje od počátků generální archiv, kde se 

shromažďují materiály s celořádovou platností.843 Vezmeme-li do úvahy celý řád, máme 

doloženo nespočet případů, kdy se představení o své dokumenty, ve středověku 

především listiny, úzkostlivě starali. Tak například ve 14. století, snad na generální 

kapitule v Praze, bylo převorům jednotlivých konventů uloženo, aby do roka poslali 

provinciálům kopie bul svých konventů. Výjimku tvořily buly s celořádovou platností 

zvané Privilegium magnum seu maximum.844 O pár let později, konkrétně roku 1376 na 

generální kapitule v Cargassone, bylo nařízeno vedení podvojných konventních 

inventářů.845 Generální magistr řádu vletech 1380-1399 Rajmund z Kapuy vydal 

rovněž příkaz, aby byly všechny přijímané i odesílané listy (dopisy) registrovány.846 

Je pochopitelné, že se knihám a vůbec veškerým dokumentům týkajících se řádu 

přikládala značná váha, přesto se zdá, že se dominikáni přímému opisování knih, jak 

tomu bylo ve středověku obvyklé u jiných řádů, příliš nevěnovali.847 Leč nejen listinám 

byla věnována náležitá pozornost. Rovněž knihy, ve středověku všeobecně vysoce 
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ceněné, dočkaly se u řádu neobyčejné péče.848 Jejich půjčování bylo nanejvýš omezené; 

kazatelské příručky se leckde nemohly půjčovat vůbec.849 

Z českého prostředí máme dochováno rovněž několik příkladů. O známém 

klatovském lektoru Svatoborovi víme, že měl svoji vlastní knihovnu a knihy měl 

uložené ve zvláštní arše čili skriniu, kde uchovával i své osobní doklady.850 Dochovaly 

se nám i některé knihy s vpisky svých majitelů. Tak je tomu v případě jistého Sulislava, 

jenž zanechal na okraji knihy tento zápis: „Tahle kniha jest fr. Sulislava z Čech, řádu 

kazatelského, studujícího v Bologni, a kdo by ji znečistil anebo s ní špatně zacházel, ten 

bude navždy proklet51 Přes vysokou cenu knih si je bratři se schválením 

představených přece jen výjimečně půjčovat mohli, a to i mimo jednotlivé konventy, ba 

ojediněle i mimo vlastní provincii. Tak je doloženo nařízení generálního magistra řádu 

z roku 1389 českému provinciálovi, aby zprostředkoval vrácení jedné knihy 

sv. Kateřiny z konventu sv. Jiří ve Štýrském Hradci jejímu majiteli, klatovskému 
Of') 

konventu. Ochrana knih, listin a dalších spisů byla u dominikánů prvořadým úkolem 

v časech nebezpečí. Tak máme k roku 1467 v Plzni doloženo, i když až z doby pozdní, 

totiž z kroniky z roku 1750(7), uložení kalichů, monstrancí a rouch jako i originálů 

darovacích listin na nemovitosti do farního kostela sv. Bartoloměje.8x3 Za husitství byla 

tato praxe běžná a ani později za nej různějších vpádů žoldáků během nesčetných válek 

se na situaci příliš nezměnilo. 

Ohledně knihoven v českých zemích jsme bohužel zpraveni málo. V novověku 

známe pouze značnou část řádové knihovny ve Znojmě, Praze a Opavě.854 Přesto máme 

o ně doloženu velkou péči. Řádové knihovny byly prohlíženy prakticky při každé 

visitaci, přičemž velké úsilí stálo po roce 1621 knihovny znovu vybudovat. Proto se 

setkáváme v řádových pramenech se zmínkami o knihovnách především kolem 

poloviny 17. století, kam spadá jejich vznik. Nejvíce pozornosti je věnováno knihovnám 

při jarní visitaci roku 1665, kdy probíhá i dosazování nových knihovníků.855 Pravdou 

však je, že situace ohledně knih byla u dominikánů celkově vzato v novověku špatná, 

neboť když roku 1756 jednala provinční kapitula v Brně o drahých knihách, došla 

v závislosti na rozhodnutí bolongské generální kapituly (1748) k závěru, že pokud 

nebude mít konvent na zakoupení potřebných knih dost peněz, musí jich poskytnout 

alespoň tolik, kolik obnáší vestiarium neboli příspěvek na ošacení pro jednoho bratra.856 

Posledním organizačním prvkem spojeným s intelektuálním životem je 

fungování cenzury, respektive autocenzury.857 Cenzura byla z pohledu katolické církve 

standardní. Každý spis, který kdokoli z bratří napsal, musel být před vydáním označen 
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od představeného pověstným nihil obstat (nic nebrání), resp. imprimi potest (může se 

tisknout). To bylo do poloviny 18. století záležitostí provincie a jak dokládá náhodný 

příklad, nezasahovali do této pravomoci ani představení z Říma.8:i8 Ostatně téměř 
o r q # t 

totožná opatření platí v řádu dodnes. Dominikánský řád byl řádem exemptním, a 

proto nepodléhal biskupské církevní cenzuře. V novověku se tak dostával do sporů 

s jesuity, kteří z pověření sídelních biskupů cenzuru v 17. a první polovině 18. století 

v monarchii vykonávali. Tlaku státní moci se ale ve druhé polovině 18. století přece jen 

ubránit nemohli. Předkládali proto své spisy censuře státní nebo je ani netiskli a 

nechávali v rukopisech kolovat mezi konventy. 

O hudební produkci české provincie nemáme prakticky žádnou zprávu, nicméně 

víme, že hudba hrála u dominikánů velkou roli, jistě větší než u jesuitů. Jak už jsme si 

řekli, minimálně v 18. století je znalost hudby u adeptů pro vstup do řádu vyžadována. 

Ze 30. let 18. století máme také dochovánu jednu aféru, která nám řádové hudební 

umění trochu odkrývá. Při pražském ženském konventu sv. Anny se tak jako u jiných 

dominikánských konventů konaly pohřby, během kterých sestrám pomáhal kostelní 

sbor (musici saeculares). Proti tomu se ale postavili bratři od sv. Jiljí, kteří měli svůj 

vlastní svatojilský sbor, který tak údajně kvůli sestrám přicházel o zisky. V jejich 

prospěch nejprve rozhodla pražská konsistoř, a protože prý k založení sboru při kostele 

sv. Anny došlo pouze za tichého souhlasu představených, bylo sestrám provozování 

figurální hudby zakázáno vyjma následujících svátků: Zasnoubení sv. Kateřiny Sienské, 

sv. Anežky Politiany, sv. Růženy, sv. Anny a sv. Vavřince. Dominikánky se však 

nechtěly s těmito omezeními smířit a prosily ještě o následující svátky: sv. Josefa, P. 

Marie Bolestné, sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a sv. Andělů 

strážců. Argumentovaly přitom tradicí (iam ab antiquo) používání figurální hudby při 

těchto svátcích. Dále ale chtěly povolit i svátky Páně, P. Marie a Svatých apoštolů. 

Zdůvodnily svou žádost vlastní slabostí, podlomeným zdravím a velkým počtem 

šlechtičen, které prý nemohou tak často zpívat. Kromě toho by je prý zpěv rušil, neboť 

v takové posvátné dny se touží ponořit ve zbožné rozjímání. Provinciál, který jejich 

prosby vyslechl, se obrátit o radu do Říma. Generální magistr se sice o jejich žádostech 

vyjádřil dosti nelichotivě (praetensiones vanae, frivolae ac infundatae), ale nakonec jim 

údajně kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu vyhověl.860 Sestry se tak směly těšit 

z figurální hudby i mimo velké svátky, jejich produkce však nesměla nijak škodit 

farnímu kostelu u sv. Jiljí. Figurální hudba se tak směla u sv. Anny provozovat v tyto 

dny: na Nový rok, sv. Tří králů, bl. Heinricha Susa, na Hromnice, sv. Tomáše 
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Akvinského, sv. Josefa, P. Marii Bolestnou, Zvěstování P. Marie, na sv. Vincenta 

Ferreského, Boží hod velikonoční, sv. Filipa a Jakuba, sv. Jana Nepomuckého, 

Nanebevstoupení Páně, Boží hod svatodušní, Nejsvětější trojici, na svátek Božího Těla, 

sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Křtitele, Navštívení P. Marie, sv. Michala, sv. 

Růžence, sv. Šimona a Judy, Všech svatých, sv. Kateřiny, Neposkvrněného početí P. 

Marie, Očekávání narození Páně, Boží hod vánoční, Andělů strážců, sv. Filipa z Neri a 

na jmeniny převorky. To je asi tak vše, co zatím o hudbě pěstované v české provincii 

víme. 

5.10 Dominikánská inkvisice v české provincii během 15. až 18. 
století 

Nejprve neuškodí shrnout několik faktů o inkvisici jako celku. Inkvisici86 ' 

rozumíme církevní instituci pro vyhledávání „heretiků" v katolické církvi. Název 

pochází z latinského inquisitio haereticae pravitatis (vyhledávání kacířské ničemnosti) 

odvozeného od slovesa inquiro (vyhledávat, pátrat) zdůrazňující skutečnost, že 

inkvisice nečeká na žalobu, ale sama po kacířské „ničemnosti" pátrá. 

Předchůdcem středověké inkvisice byl církevní soud (z 3. až 6. století), který 

soudil provinivší se proti křesťanskému řádu užívaje pouze církevních trestů. 

Středověkou inkvisici založil jako inkvisici biskupskou papež Inocenc III., resp. jako 

taková byla ustavena nařízením IV. lateránského koncilu roku 1215 jako reakce na 

„heretická" hnutí vzniklá ve 12. století (kataři, valdenští aj.), neboť dosavadní opatření 

proti „heretikům", od 11. století stíhaným i světskou mocí, nebyla účinná. Papež Řehoř 

IX. poté založil roku 1231 inkvisici papežskou. Dva roky nato byl jejím výkonem 

pověřen řád bratří kazatelů, ale nikoli výlučně - zapojeni byli i další mendikanti - , zato 

však nezávisle na inkvisici biskupské. Roku 1252 Inocenc IV. povolil k získávání 

informací použití tortury, třebaže již kolem roku 1230 byl uplatňován trest smrti. 

Z původně čistě církevní záležitosti se inkvisice rychle stala v rukou světských 

panovníků, kteří od počátku vykonávali nekanonické tresty, nástrojem k vyřizování 

osobních sporů. Od poloviny 13. století se inkvisice vztahovala na všechny duchovní 

(pokud neměli exempci), křesťanská knížata i jejich poddané. Kompetence inkvisičních 

soudů byla všeobecná, jejich rozhodnutí mohl měnit jen papež, popř. jím pověřené 

osoby nebo koncil. Inkvisice nepůsobila všude a nepřetržitě, ale jen tam, kde to bylo dle 
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místních představitelů zapotřebí (např. ve Francii a dnešním Španělsku především 

ve 13. století a vletech 1478-1834, v Čechách po roce 1318, v Polsku ve 14. až 16. 

století, aj.). Lidé se často proti inkvisici bouřili, neboť přestože bylo obžalovaným 

poskytnuto formálně mnoho záruk na spravedlivý proces (svobodná volba obhájce, 

svědků, označení, tj. vyloučení lidí předem podjatých proti nim, křivé svědectví mělo 

být trestáno smrtí, aj.), již od počátku se při výkonu této instituce dělo mnoho křivd, 

takže inkvisice brzy proslula jako instituce bezprávná a krutá. K pochybením docházelo 

často nejen ze strany nižších inkvisičních úředníků, nýbrž i ze strany vysokých 

církevních představitelů; zvláště nechvalně proslul španělský inkvisitor Tomáš de 

Torquemada (1420-1498). 

Roku 1542 byla Pavlem III. založena římská (papežská) inkvisice (Sacra 

Congregatio Romanae et Universalis Inquisitione) jako úřad, v čele se šesti kardinály, 

střežící katolickou víru a bránící ji proti „herezím", tzn. hlavně proti protestantismu 

(dohled i nad cenzurou knih). Rozvoj papežské inkvisice spadá do let 1555-1572 za 

pontifikátů Pavla IV. a Pia V. Roku 1908 byla papežská inkvisice přejmenována a po 

reorganizaci z roku 1965 existuje dodnes. 

Inkvisiční soud byl placen ze státní pokladny, ta se ale hojila konfiskacemi 

majetku obžalovaných, často předem pokládaných za vinné. Proti movitějším 

obviněným byli užíváni i nemajetní, mnohdy podjatí udavači. 

Aby se těmto soudům lépe pracovalo, bylo v průběhu pozdního středověku 

napsáno několik inkvisičních příruček. Mezi nejznámnější patří Practica officii 

inquisitionis (po roce 1323) Bernarda Gui, Directorium inquisitorum (po roce 1350) 

Nicolase Eymericha863 či Malleus maleficarum (1487, 291669), známé Kladivo na 

čarodejnice Heinricha Institoria a Jacoba Sprengera.864 Všichni jmenovaní byli členy 

dominikánského řádu. 

Ve středověkých Čechách působili dominikáni jako inkvisitoři papežští i 

(arci)biskupští patrně od roku 1318, kdy byl jmenován papežským inkvisitorem spolu 

s minoritou Hartmanem z Plzně i dominikán Kolda z Koldic.865 Po něm působil jako 

papežský inkvisitor dominikán Rudolf (pravděpodobně v letech 1327-1335), který 

vletech 1344-1350 zastával z pověření Arnošta z Pardubic i funkci inkvisitora 

arcibiskupského. Mezi tím byl papežským inkvisitorem jmenován 1. července 1335 

další dominikán, totiž Havel z Jindřichova Hradce, který v této funkci působil 

minimálně do roku 1348, kdy je naposledy doložen, spíše však až do své smrti někdy 

vletech 1353/55. Po něm působí jako arcibiskupští inkvisitoři opět dva dominikáni -
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převor pražského konventu u sv. Klimenta Lev a Svatibor z Dlouhé Vsi, lektor 

konventu v Jihlavě. Ten měl již s touto prací určité zkušenosti, neboť roku 1319 krátce 

zastupoval Koldu z Koldic v době jeho nepřítomnosti. Jeho aktivita spadá především do 

let 1355-1358 v jižních Čechách. V 70. letech 14. století působil jako biskupský 

inkvisitor pro olomouckou diecézi dominikán Albert z jihlavského konventu a v letech 

1373-1374 máme doloženu činnost dominikána Johlina z Prahy, který působil v pražské 

arcidiecézi také v roce 1385 již jako titulární biskup z Mari. Roku 1379 máme důkazy i 

o jistém Mikuláši (z Plzně?) a o pět let později nacházíme zmínku o N. priori D. ordinis 

Praedicatorum, podle Alexandra Patschovského snad o českobudějovickém převorovi 

Mikulášovi. Pro rok 1392 je doložen jako arcibiskupský inkvisitor dominikán Mikuláš, 

biskup z Vladimíru, 1406 je zmíněn nikopolský biskup z řádu bratří kazatelů Václav 

Applot a konečně roku 1414 Mikuláš, titulární biskup zNezera, který M. Janu Husovi 

před jeho odjezdem do Kostnice vydal dobrozdání o pravověrnosti. 

Inkvisitorská činnost se dominikánům vymstila, neboť proti sobě jejím výkonem 

popudili mnohé vlivné lidi, především z řad měšťanstva, a ti se pak řádu v příhodné 

chvíli, na prahu husitských válek, pomstili. V husitských Čechách, ba ani na Moravě 

pak žádní inkvisitoři doloženi nejsou. Nicméně neuběhlo více než půlstoletí a roku 1486 

je jmenován inkvisitorem pro Čechy dominikán Chrysostomos Haman,866 magister 

posvátné teologie z vídeňského konventu, který se již od roku 1474 snaží reformovat 

českou řádovou provincii a především zahladit rozpory mezi českou a rakouskou 

provincií vzniklé dočasným odtržením některých českých konventů a jejich přičleněním 

k rakouské provincii. 

Po něm nastupuje 19. ledna 1488 magister Valentin z Brna (Valentinus de 
867 i . 

Bruna), člen uherské provincie z konventu v sedmihradském Stoličném Bělehradě 

(lat. Alba Iulia, něm. Karlsburg), který je zároveň i inkvisitorem pro Uhry. Z tohoto 

titulu například všechny členy kdysi bohatého chotěšovského kláštera „učinil účastné 

všech milostí řádu kaazatelského".868 Předposledním inkvisitorem 15. století byl 

dominikán Georg Koler zřezeňského konventu.869 Do české provincie byl poslán 12. 

dubna 1490 a 23. května 1494 asignován jako bakalář ad legendum sententias 

v Olomouci. Na nám blíže neznámé universitě obdržel 5. října 1495 magisterský titul a 

zároveň byl jmenován inkvisitorem pro Čechy. Českým provinciálem byl potvrzen 30. 

července 1496, přičemž v této funkci vystupuje i na generální kapitule ve Ferraře 

(1498). Úřadu byl zbaven až 31. října 1502, aby se 7. listopadu 1507 vrátil po 17 

dlouhých letech do svého mateřského konventu v Řezně. 

144 



Skutečně posledním inkvisitorem 15. století se nestal nikdo menší než Heinrich 
• • • • • • 870 • 

Institons (vlastním jménem Heinrich Krämer, asi 1430-1505), autor zmiňovaného 

Kladiva na čarodějnice. Vladimír J. Koudelka871 správně poznamenal, že zatímco 

předchozí inkvisitoři měli tento úřad spíše za vedlejší, Institoris jej pokládat za svůj 

úkol hlavní. Již 28. února 1499 obdržel spolu s naumburským proboštem od papeže 

Alexandra VI. jmenovací bulu872 pro olomouckou diecézi, Čechy i Moravu, osobně pak 

5. února 1500 papežské breve a l l . února 1500 jej generální magistr řádu doporučil 

všem převorům české provincie s tím, že sídlit by měl právě v Olomouci. Že svou 

činnost skutečně na Moravě prováděl, dokazuje nejen dopis873 olomouckému biskupovi 

Stanislavu Thurzovi (v úřadě 1496-1540), nýbrž hlavně jeho literární práce proti 

místním kacířům, ve kterých mnohdy těžkopádně, ale z hlediska katolické církve vždy 
874 • 

pravověrně vyvrací „bludné" námitky. Inkvisitorský úřad vykonával až do své smrti, 

která jej zastihla pravděpodobně roku 1505 v Brně nebo Olomouci. Disputoval 

například v olomouckém dominikánském konventu sv. Michala s Vavřincem 

Krasonickým, správcem bratrské osady v Litomyšli, nebo v Praze proti přijímání pod 

obojí za přítomnosti krále Vladislava. Inkvisitorská práce byla tehdy stále potřebná, 

neboť selhávali i někteří dominikáni. Máme například zprávu k roku 1500 o jednom 

bratru, který musel být absolvován od herese, protože prý podával kališníkům pod obojí 
Olf 

způsobou. 

Tím však větší angažovanost dominikánského řádu v inkvisitorských 

záležitostech v českých zemích ustává navzdory situaci v sousedních provinciích, 

především v německých, kde se řád pouští do potírání luteránství. Bylo to jistě dáno 

špatným stavem řádové provincie, kdy chyběli především vzdělaní lidé, kteří by se 

mohli v této činnosti angažovat. Pro české země v době předbělohorské tedy platí slova 

A. Walze ,yAd confinia Austriae Bohemia per protestantes dire torquebatur quibus 

fr aires Praedicatores martyrio vel doctrina respondere non neglexerunt.íSlb Avšak po 

Bílé hoře se řád snaží podílet na rekatolizaci českých zemí. Když si pražský arcibiskup 

Arnošt Harrach (v úřadu 1623-1667) volí své pomocníky, z členů dominikánského řádu 

si nikoho nevybere, ale při volbě zvláštních rekatolizačních komisařů se již na bratry 

kazatele dostane. Duchovním komisařem pro Žatecký kraj byl zvolen dominikán doktor 

teologie Georg Landherr, v roce 1638 převor u sv. Máří Magdaleny v Praze.877 

Landherr dokonce vytvořil podle arcibiskupského návodu jednu ze čtyř zvláštních 

instrukcí pro práci rekatolizačních komisařů určenou duchovním v krajích, které mu 

byly svěřeny.878 Podle těchto čtyř instrukcí bylo úkolem komisařů zjišťovat, jak jsou 
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obsazeny fary, nekatolické duchovní nahradit katolickými, a to tak, že jednomu mohlo 

být svěřeno i více far. Dále měli komisaři dbát o mravy kněží. Že neměl situaci 
• • 879 • • • • 

jednoduchou, dokazuje jeho list poslaný arcibiskupovi, v němž si stěžuje na 

protestanty v Jáchymově, kam přišel 4. září 1624, aby znovu vysvětil městský kostel. 

Zakrátko seznal, že bude pro jeho vlastní život bezpečnější město opustit. Druhým 

dominikánem v řadách rekatolizačních komisařů byl Hyacint Stiglerus z Lieberswerdu, 

jenž měl pracovat na Kouřimsku a Čáslavsku.880 

Dalším inkvisitorem, který se dostal do širšího povědomí, byl až Jiří Holík (asi po 
881 • • v 

r. 1620 - po r. 1680). Pocházel z rolnické rodiny usazené v severních Cechách, dříve 

evangelické, v době jeho narození však již formálně katolické. Prošel nižší školou 

jesuitskou, později přestoupil k dominikánům, do jejichž řádu byl nakonec přijat. Byl 

vysvěcen na kněžství a přijal úřad kazatele a inkvisitora v Plzni, kde se měl zaměřovat 

na vyhledávání nekatolických knih. Patrně jejich četba spolu s nejrůznějšími nešvary 

v katolické církvi té doby způsobila, že se vnitřně katolické nauce odcizil.882 Na vlastní 

žádost byl přeložen po čtyřech letech působení v Plzni do Litoměřic, kde měl vykonávat 

obdobnou službu. Nakonec v něm dozrála myšlenka na útěk do luterských krajů 

v sousedním Sasku, ale byl prozrazen, vězněn 24 dní a nuceně dosazen za správce 

řádových statků v Jihlavě a později v Mikulově. Konečně roku 1666 se mu podařilo 

dostat se až do Žitavy, když naoko cestoval s průvodním listem za svým otcem. 

Z Žitavy odešel do Lazu (Lohsa u Budyšína) a následně do Vitemberka, centra české 

nekatolické obce, kde se stal jejím kazatelem.883 Zde také sepsal a vydal své 

nej důležitější protikatolické dílo Krvavý pláč země české, tj. krátké a pravdivé, avšak 

smutné a truchlivé vypravování o čtyřech hrozných ranách, kterýmiž krásné a slavné 

království České již od mnoha let hrozně utiskováno a mučeno bylo (1673, také 

německy a švédsky). Holík působil, jak se častěji u přeběhlíků stává, velmi intenzivně 

proti všemu katolickému a sbíral podporu až ve Švédsku. Nějaký čas žil roku 1678 

v pruském Königsbergu (Královci, dnešním Kaleningradě). Poté se usadil v Rize, kde se 

oddal odborné práci v oblasti zahradního štěpařství, ve které dosáhl všeobecného uznání 

skrze svou práci Der vereinigte in- und ausländische Gartenbau (1684), která se jen do 

roku 1759 dočkala devíti vydání. 
v t t 884 

Carodějnické procesy, které v českých zemích v 17. a ještě krátce v 18. století 

probíhaly, neměli na starosti dominikáni. Taktéž censura knih probíhala vesměs pod 

dozorem jesuitského řádu, a proto nám z pramenů výrazněji vystupují pouze případy 

roku 1691 pro čarodějnictví upáleného šumperského děkana Lantnera885 a domnělé 
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čarodějnické praktiky v Libavě v roce 1727. Zpovědníkem šumperského děkana byl 

dominikán P. Markvart, ale generální magistr řádu jej ubránil a stín podezření 

z čarodějnictví, který se na něj jako na zpovědníka přenesl, rozptýlil. Také případ 

„Libava", který se řešil až v Římě, dopadl bez následků. Roku 1727 se do Věčného 

města dostaly zvěsti, že v Libavě (okres Olomouc) lidé vstávají z mrtvých a chodíce po 

ulicích, kouší kravám vemena, číhají na zvířata a obtěžují ostatní lidi.886 Generálního 

magistra pak detailně o situaci informoval olomoucký převor Daniel Salšík v tom 

smyslu, že to sice část obyvatel obce vykládá a místní farář si s tím neví rady, ale že při 

podrobnějším ohledání se informace nezakládají na pravdě. 

Ani zpřísnění státních zásahů proti nekatolíkům v 18. století se dominikánského 

řádu příliš nedotklo. Jednalo se především o hrdelní řád Josefa I. z roku 1707, ve kterém 

bylo kacířství prohlášeno hrdelním zločinem (crimen contra statum), a o patenty z 10. 

prosince 1717 postihující dovoz zakázaných knih ze zahraničí i protikatolické kazatele 

působící ilegálně na území českého státu. Patent také ukládal vyhledávat nekatolické 

knihy, to však bylo úkolem Tovaryšstva Ježíšova, které v této otázce nedůvěřovalo 

nikomu, tím méně dominikánskému řádu. Navíc tato novodobá inkvisice byla patentem 

z 3. března 1721 navzdory protestům pražského arcibiskupa vyňata z církevní 

pravomoci a odevzdána apelačnímu soudu v Praze.887 Bylo to důsledkem násilného 

rozdělení soudních pravomocí. Zatímco církevním soudům byly ponechány pouze 

případy z hlediska herese sporné (tzv. haeresis declaranda), musel být každý zjištěný 

případ (tzv. haeresis declarata) předán světským soudům. Další státní patenty na sebe 

nenechaly dlouho čekat: pro Moravu byl vydán 25. prosince 1725, pro Čechy 29. ledna 

1726. Státní moc si počínala stejně bezohledně jako katolická církev, někdy ještě 

tvrději. Apelační soud dokonce žádal ještě větší přísnost, ale císař nevyhověl. Pro odpor 

arcibiskupa bylo roku 1726 nakonec stanoveno, že státní soudy zavádějí pouze sumární 

vyšetřování na základě konsistoriálního posudku „expeditora in causis haereticae 

pravitatis". Výsledky řízení před církevním soudem byly pak podkladem soudu 

státnímu k rozsudku a trestu, pokud jde o vnější stránku kacířských deliktů. Státní 

pomoc proti kacířům se zaručovala.888 Od roku 1735, kdy za změněné 

zahraničněpolické situace podal německý protestantský svaz Corpus Evangelicorum 

(založen r. 1653 se sídlem v Saském kurfiřtství) k císaři dovolání, žádaje milost a 

svobodný výkon bohoslužby v Čechách, se ale tvrdá protievangelická opatření státu 

zmírnila a výkon novodobé inkvisice začalo přebírat světské duchovenstvo, neboť 

jesuitský řád již tehdy ztrácel své mocenské pozice. Státní moc tedy ustoupila do 
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pozadí, to ale neznamenalo, že by neuplatňovala vůči nekatolíkům smířlivější 

stanovisko, pouze do jejich potírání viditelněji nezasahovala. Avšak například braní 

nekatolíků „za trest" na vojnu podle patentu z 12. srpna 1733 se stalo pravidlem. 

Dominikánský řád se nicméně do těchto akcí příliš nezapojoval, přinejmenším o tom 

nejsou v pramenech zřetelnější zmínky. 
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6. Ženská větev řádu (tzv. II. řád) 

Pojednat o dějinách II. řádu neboli o mniškách řádu kazatelského (Moniales 

Ordinis Praedicatorum) není jednoduché. Symbolická je první věta předmluvy 

propagační knížky Zdislavy Černé Mnišky řádu Kazatelského (Znojmo 1992): „Jsme 
' 889 

málo známé". Je to dáno už charakterem II. řádu, který byl a dodnes zůstal přísně 

kontemplativním, zachovávajícím si klausuru. Ta je vnějším znamením, že mnišky 

nepatří do světa,890 vytváří ovzduší usebranosti a přísnosti, které prospívá kontemplaci a 

studiu. Mlčení podporuje vnitřní život, ducha modlitby a studium. Je zdrojem vnitřního 

míru a připravuje na rozhovor s Bohem. Moudrost, kořen kontemplace (imitatio Dei), 

vyžaduje řád v myšlení, v náklonnostech, v citech. Tohoto řádu se dosáhne očišťováním 

srdce a smyslů, které je plodem přísného asketického života. Nezanedbatelnou úlohu 

zde rovněž hraje veskrze pasivní role ženy, která převládá v dějinách až do 20. století. 

To vše je příčinou, že v pramenech nalézáme jen kusé informace o životě sester. 

Pokus o rekonstrukci jejich vnějšího života v jeho plnosti je tedy a priori odsouzen 

k nezdaru, neboť jejich život je životem veskrze vnitřním. Spolu s I. a III. řádem, 

případně bratrstvy, dodnes spoluvytváří dominikánskou rodinu, jejímž cílem je spása 

duší. 

V §1 základních konstitucí II. řádu se praví: „Mnišky Kazatelského řádu vznikly, 

když svatý Otec Dominik shromáždil v klášteře v Prouille některé ženy, obrácené na 

katolickou víru, a tyto ženy žijící jen pro Boha, přidružil modlitbou a pokáním 

k svatému kázání".891 Podle historických pramenů se tak stalo roku 1206, kdy devět892 

žen, většinou dcer zchudlých šlechticů, dříve vychovávaných v jižní Francii 

Albigenskými, dalo přednost osobě Dominika, který jim po jejich konverzi svěřil dle 

jeho soudu důležitější úkol než jen vychovávat ženskou mládež, tj. modlitbami a obětmi 

vyprošovat svatou účinnost jeho práce a práce jeho spolupracovníků. Věděl totiž ze 

zkušenosti, že často ani nejlepší slova nestačí. Je nutné vyprošovat milost všem 

zbloudilým.893 Sestry se začaly řídit řeholí sv. Augustina a zvláštními stanovami sv. 

Sixta nazvanými tak podle druhého konventu založeného v Římě.894 Definitivním 

potvrzením stanov roku 1236 (rozšířených o liturgické předpisy 1256-1259) byl II. řád 

po své třicetileté existenci oficiálně založen.895 Úprava vztahu I. a II. řádu byla 

definitivně dána 2. února 1267 bulou Klementa IV.896 Jednotlivé konventy, vzájemně 
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plně autonomní, podléhaly I. řádu nebo diecéznímu biskupovi a do svého čela dostaly 

převorku. 

Přísný kontemplatívni' denní režim byl od středověku několikrát zmírněn papeži i 

Tridentským koncilem, ale Řehoř XIII. jej roku 1575 opět zpřísnil. Zdoby před tímto 

zpřísněním se nám v regulích české provincie z roku 1500 zachoval postup při přijímání 

novicek. „Převorka se má opírat o radu sester a spolu s podpřevorkou si má zjednat 

informace o novickách, jež nemají být příliš mladé." Následuje výslech od převorky a 

dvou k tomu vybraných sester. „Shodují-li se předběžné informace s výslechem, 

dostane novicka příkaz, aby ulehla tváří k zemi na podlahu. Sestry s e j í zeptají, co hledá 

v konventu. Řádná odpověď zní: ,Milosrdenství božího a vašeho.' Tento obřad se má 

třikrát opakovat.. ." Známe i česky proslovovaný slib novicek:897 ,+Já činím vyznání a 

slibuji poslušenství Bohu, blahoslavené Panně Marii a svatému Dominiku a tobě, 

převoryši a mistru řádu kazatelů podle řehole svatého Augustina a ustavení sester, 

jichžto péče předřečenému řádu jest poručena, že budu poslušná tobě a jiným 

převoryším až do smrti.lí Je zřejmé, že v situaci přelomu 15. a 16. století v českých 

zemích nemohl být tento řád do důsledků dodržován. 

Život II. řádu se v ideálním případě (doloženým i u sv. Anny v Praze) ubíral tímto 

rytmem. Vstávalo se o 3. hodině ranní na jitřní modlitby, asi o 5. hodině byla prima, o 8. 

hodině tercie, v poledne sexta, nona kolem 14./15. hodiny odpolední, nešpory kolem 17. 

hodiny a při západu slunce kompletář. Čas mezi jednotlivými modlitbami byl většinou 

vyplněn ruční prací. Ve společné pracovně byla zhotovována liturgická roucha, 

případně další výrobky pro domácí spotřebu. Ošacení bylo v 15. století lněné, ale 

v průběhu následujícího století se zavedlo již vlněné. Bohužel patrně následkem 

rozvratu a chudoby musely sestry koncem 16. a v první polovině 17. století nosit opět 

hábit lněný; nosit vlněný bylo nařízeno až roku 165 3.898 Toto nařízení platilo i pro I. 

řád. Při práci se mělo zachovávat absolutní silentium; jen nejnutnější věci měly být co 

nejrychleji potichu sděleny. Zachovával se také přísný půst. Od Velikonoc do Povýšení 

sv. Kříže 14. září se jedlo dvakrát denně, po zbytek roku pouze jednou, s výjimkou 

neděle. Snídaně se zpravidla sestávala s chleba a vína, oběd se měl skládat ze dvou, 

případně tří jídel, dovolovaly-li to finanční poměry. Masitá jídla byla předkládána jen 

nemocným ve zvláštních pokojích. Spát se mělo ve společném dormitáři až do konce 

18. století, ale máme doloženy četné výjimky. Každý konvent II. řádu měl mít svého 

syndika, světského úředníka starajícího se o běžné vedení konventu a jeho hospodářství. 

Byl zpravidla podřízen bratru dominikánovi, který byl pověřen vykonávat v daném 
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konventu bohoslužebnou činnost. Nazýván byl většinou vikářem. Pochopitelně realita 

byla mnohdy odlišná od tohoto ideálního stavu, vždyť například za husitských válek 

žilo v konventu sv. Anny 14 let 200 sester pocházejících z různých řeholí namísto 

řádných 40 dominikánek. Ještě štěstí, že se řádové objekty stavěly dle tradice 

naddimensované. Po roce 1745 zase měly tamní sestry takové dluhy, že prakticky 

hladověly. 

V českých zemích se první mnišky objevují už roku 1248, když se před osmi lety 

založené společenství sester řídící se řeholí sv. Augustina a sídlící v Brně v klášteře tzv. 

herburek899 dostává z nařízení Inocence IV. do ochrany dominikánů. Třinácté století je 

ještě obdobím „boje" mužů proti ženám uvnitř řádu, neboť muži se všemožně snaží 

sestry od sebe oddělit.900 Nakonec ale po roce 1267 zůstanou mnišky inkorporovány k I. 

řádu, který se má dle Klementa IV. starat o duchovní záležitosti a vedení sester, ale 

nemá mít žádnou odpovědnost za jejich majetkové záležitosti901 Poté již nic nebrání 

rychlému šíření ženských konventů. 

V Čechách vzniká první konvent před rokem 1277 v Hradci Králové, asi o deset 

let později nalézáme ženský konvent také v Olomouci, před rokem 1295 v Praze na 

Újezdě, kolem roku 1300 byl založen ženský konvent také ve Žlutících. Ten však měl 

trvání pouhých osmnáct let. Do období 1310 až 1318 je kladena902 existence konventu 

v Kralupech, po roce 1312 je založen druhý ženský konvent v Brně a ve 14. století snad 

existoval i konvent v Duchcově. Středověká „idyla" skončila s příchodem husitských 

válek, jak bylo dokumentováno v příslušné kapitole této práce. Další vývoj byl, tak jako 

v případě mužské větve, řízen pro katolickou církev neblahými okolnostmi, jež 

postupem doby na české země doléhaly. 

Třebaže se o životě II. řádu nedochovalo zdaleka tolik zpráv jako o jeho 

mužském protějšku, můžeme z nich přesto zřetelně vyčíst několik obecných rysů. 

Předně žily mnišky skutečně velmi tiše a většinou stranou veškerého politického a 

mocenského zápolení doby a jen tu a tam dostáváme důkaz o jejich nesvatém životě, 

který se neslučoval s jejich stavem. Dělo se tak během husitských bouří a v časech 

bezprostředně následujících, v druhé polovině 16. století,903 kdy byl úpadek řádu zvláště 

patrný, a přirozeně v dobách třicetileté války. Tehdy se nedodržovala ani klasura,904 

jeden z pilířů jejich řádového života. Ta mohla být za normálních okolností porušena 

pouze návštěvou rodičů nebo nejbližších příbuzných, „jenom pokud jsou počestného 

života".905 Do politických událostí se zapletly jen sestry od sv. Anny v Praze, když roku 

1547 podepsaly revers namířený proti panovníkovi. Ten jim však údajně odpustil 
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Lukášovými slovy (Lk 23,34): „Nevěděly, co činí." Na druhou stranu ale z reformních 

statut brněnských dominikánek vypracovaných roku 1440 jejich převorkou Kateřinou 

z Mühlheimu906 je zřetelně vidět, že minimálně ona sama907 se snažila vnést do života 

své komunity řád a pořádek odpovídající zvyklostem kontemplace v dobách pro 

takovýto způsob žití obzvláště obtížných; že se jí její záměr nezdařil, je skutečnost 

jiná.908 Nezdařený pokus měl roku 1487 napravit provinciál Georg Nigři, který k tomu 

dostal z Říma plnou moc.909 Mohl použít dokonce světské síly. Již víme, že se to 

nepodařilo ani jemu, protože o tři roky později došlo k nám již známému incidentu 

ohledně zpovědníka řeholnic, který se řešil až do roku 1493. Jistý „rozkvět" tak zažil 

pouze pražský konvent sv. Anny, který byl od středověku považován za výsadní. Celé 

16. a první polovinu 17. století v n ě m žilo sotva patnáct řeholnic (často i méně než 

deset), ale roku 1676 jich zde napočítáme již padesát dva, avšak o čtyři roky později 

přišel mezi sestry nezvaný host - mor. Řeholnice se nestihly včas přestěhovat, ačkoliv 

k tomu měly od vedení řádu svolení, takže jich znatelně ubylo. Podle generálního 

magistra měly žít i odděleně, jen aby se před nemocí co nejvíce uchránily.910 

Za převorky Kateřiny Schlieslové byl celý objekt konventu rozšířen a sestry 

začaly přijímat patricijské a šlechtické dcery za schovanky, aby se přiučily hudbě. 

Kromě nich tu bydlely i starší šlechtičny, které zde takto v poklidu trávily své poslední 

dny. Obě skupiny obývaly separované křídlo konventu a s dominikánkami přicházívaly 

do styku jen minimálně. Přesto byl svatoanenský konvent v české provincii výjimečný. 

Například moravské dominikánky i s bratry byly roku 1663 doslova vyhnány strachem 

před tureckým nebezpečím až do Prahy.9" Poděšeny byly sestry i roku 1685, kdy 

olomoucké převorce udělil generální magistr povolení umístit v případě nebezpečí starší 

sestry u jejich příbuzných nebo u jakýchkoliv hodných lidí a mladší sestry umístit tak, 

aby byly co nejvíce uchráněny vnějšího světa; o tom se měla převorka poradit 

s provinciálem.912 

Dále můžeme konstatovat, že sociální skladba mnišek byla různorodá, ale v 18. 

století již jednoznačně převažovaly šlechtičny nebo dcery z patricijských rodů.913 

Ostatně již ve středověku byl například pražský konvent u sv. Anny plný šlechtičen. 

Z málo urozených rodin můžeme jmenovat například Starekin914 nebo Nellin 

z Nellenburku,915 z těch urozenějších rodů Kolovraty nebo Žampachy žijící 

v plzeňském konventu.916 Nositelky těchto přídomků si ve 30. a 40. letech 18. století, 

tedy v době největšího úpadku českého jazyka,917 dopisují česky. Převorkou a vlastně 

zakladatelkou je tam sestra z rodu Vratislavů z Mitrovic. V pražském konventu u sv. 
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Anny najdeme v 18. století sestru zrodu Lažanských,918 Příchovských z Příchovic,919 

Mladotu ze Solopisk,920 Hýzrlů z Chodů, z Hartingu,921 v Olomouci u sv. Kateřiny zase 

podpřevorku Anežku Kateřinu „Prieschenkin von Lindenhass" ( t 17. dubna 1661).922 

Pochopitelně i v dominikánském řádu existovala kromě prvního století po jeho založení 

jistá hierarchie, tzn. vyšší řádové funkce zastávaly sestry z urozenějších rodů a 

šlechtičny měly nemálo úlev. Například brněnská sestra Eleonora z Herberštejnu si roku 

1675 stěžovala na tamní podmínky k životu, a proto ji generální magistr mimořádně 

dovolil vrátit se 

do Slezska. Roku 1731 se zase dostalo Marii Johanně Voračické 

z Paběnic, člence pražského konventu u sv. Anny, výsady, podle níž ji nikdo jiný než 

generální magistr nemohl ani pod závazkem poslušnosti uložit, aby na sebe přijala 

nějakou funkci.924 Problémová byla i členka olomouckého konventu Augustina 

z Althanů. Ta se chtěla pomocí své matky Františky, rozené z Oppersdorfu zbavit tíhy 

řeholního života úplně, a proto nebyla spokojena v žádném konventu. Vedení v Římě 

však bylo na podobné jednání očividně uvyklé, neboť informovalo provinciála, aby 

v konečném případě jednal s olomouckým biskupem Ferdinandem, kardinálem 

Troyerem (v úřadu 1746-1758) o zrušení slibů. Sestra Augustina se nejprve podvolila a 

dokonce prý sama navrhla, že zůstane v Olomouci a bude po čtyři roky pod dozorem 

novicmistra, ale později opět změnila názor a chtěla z řádu nadobro odejít. Ve chvíli, 

kdy mělo být provedeno anulování jejích slibů - neboť nikdo ji v řádu již déle držet 

nechtěl - kardinál Troyer zemřel. Konečný výsledek tak z římských pramenů 

nezjistíme.925 Úlevy měly i sestry-šlechtičny u sv. Anny v Praze, které byly osvobozeny 
Q9 A 

od zpěvu v kostele. 
Také zde platí, že výše uvedené rodiny byly dominikánskému řádu věrny, tzn. 

• 097 

mužští potomci toho kterého rodu vstupovali do I. řádu, ženy se pak stávaly sestrami. 

Rozmanitý je věk sester. Po celé námi sledované období nacházíme v ženských 

konventech sestry sedmnáctileté až pětasedmdesátileté, pochopitelně není vyloučen ani 

vyšší věk. Věk sám však hrál roli při aktivní účasti na dění konventu. Aktivní hlas pro 

volbu převorky měly jen tzv. vocal Schwester, jejichž biologický věk byl například 
928 

v plzeňském konventu 18. století stanoven od 32 do 64 let, přičemž profese - zdá se -

nehrála velkou roli, neboť 641etá sestra měla profesi jen 38 let, zatímco 581etá i 42 let. 

Co se týká počtu řeholnic v jednotlivých konventech, máme jen kusé informace. Zdá se, 

že průměrný počet byl v 18. století okolo dvaceti, nicméně v dobách dřívějších výrazně 

kolísal a v dobách druhé poloviny 16. století se snížil někdy i na pouhých pět. 
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Tichý kontemplatívni' život svázaný klausurou narušilo jen málo věcí, jednou 

z nich ale bylo onemocnění sester. I ony odjížděly do lázní, což máme pro 18. století 

několikrát doloženo.929 Dokonce se nám dochovala zpráva o výpomoci jesuitského řádu 

nemocným pražským sestrám u sv. Anny, kterým jesuité od 12. dubna do 2. října 1656 

vydávali léky.930 Kromě návštěv rodičů a nejbližších příbuzných mohly sestry vycházet 

pouze s dovolením generálního magistra řádu, který k tomu opravňoval provinciála. Tak 

tomu bylo například roku 1502.931 V 15. a na počátku 16. století se rovněž zdá, že sestry 

ještě zachovávají středověký způsob života a žijí ve společných celách.932 Pochopitelně 

s celkovým úpadkem mravů upadá i život v klášterech, dominikánské nevyjímaje, takže 

roku 1593 musí generální magistr hrozit brněnské převorce exkomunikací, aby ji pohnul 

k vypuzení varhaníka, jenž proti všem předpisům trvale bydlí v konventu.933 Klausura 

byla jednoznačně porušována celou třicetiletou válku, neboť bojové operace vytvářely 

neštandartní prostředí. Sestry si ale na volnější život zvykly a po skončení války jim 

bylo zatěžko se navrátit k přísnějšímu způsobu života. Máme zprávy o konventu sv. 

Anny v Praze, kde se sestry vzpíraly a namítaly, že dominikánky ve Frankfurtu nad 

Mohanem rovněž mohou volně vycházet za zdi svého konventu. Generální magistr jim 

však vysvětlil, že ve Frankfurtu žijí sestry III. řádu a navíc nemají vlastní kostel, proto 

vycházet ven zkrátka musejí. Ony však, sestry u sv. Anny, jsou sestrami II. řádu a mají i 

vlastní kostel, proto se musí podrobit. Nebezpečí bylo Římem spatřováno i v častých 

návštěvách urozených příznivkyň řádu, neboť vedení podezřívalo sestry, že samy 

šlechtičny žádají, aby je přišly navštívit a dělat jim společnost.934 

Kromě převorky zaznamenáváme především statut chórových sester, které byly 

jak už z názvu vyplývá, mimo jiné pověřeny službou v chóru. Ostatní funkce nám 

z pramenů nevystupují.935 Nejvíce zpráv se nám dostává ohledně volby převorek. 

Máme zpravidla podrobné informace, kdo byl zvolen, kdo volil apod. Do volby rovněž 

zasahovaly další osoby, především z arcibiskupství, protože arcibiskup měl povinnost 

převorky potvrzovat v jejich úřadu. Ve druhé polovině 18. století dokonce sestry sami 

žádají v několika případech arcibiskupa, aby vyslal konsistoriální komisaře, kteří by na 

volbu dohlíželi a následněji potvrdili. Arcibiskupové jim od 30. let 18. století vychází 

pokaždé vstříc. Například 18. října 1766 sestry žádají o arcibiskupské komisaře nejen 

pro volbu nové převorky, nýbrž i „ad instituendum examen duarum candidatarum ad 

ibidem monasterium pro subeundo novitiatu."938 

Ojedinělým počinem 18. století bylo založení nového ženského konventu v Plzni. 

K uskutečnění tohoto bohulibého podniku přistoupila hraběnka Vratislavová z Mitrovic, 
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která už roku 1708 požádala provinciála dominikánů, aby věc podpořil. Ten jí přirozeně 

vyhověl a odeslal žádost do Říma. Již 9. února 1709 posílá generální magistr Antonius 

Cloche do Prahy svolení. Nato mohl 20. března 1709 provinciál Tomáš Brabant napsat 

hraběnce Vratislavové z Mitrovic, že je vše schválené a přislíbit ji další kroky vedoucí 

k uskutečnění fundace. Do pohybu se dá i soukolí státního aparátu, když 26. června 

1709 píše císař Josef I. místodržícím, aby jednali s arcibiskupstvím a plzeňským 

magistrátem. Ten s fundací souhlasí již 16. července a konšelé slibují, že zakladatelce 

k tomuto účelu prodají pět spálenišť. Slibují rovněž, že se město postará o dočasnou 

klausuru po dobu, kdy bude na stavbu dohlížet. Ke zřízení konventu dává nakonec 20. 

srpna 1711 souhlas i královna-vdova. Konečně 3. listopadu 1711 uzavírá hraběnka 

Vratislavová z Mitrovic s městem Plzeň smlouvu; vklad do městských knih (trhových 

kropených v třetím laufu) je učiněn o čtyři dny později. Posledním právním aktem je 

vklad do zemských desk (kvatern majestátů) 17. září 1721.939 V té době žilo v konventu 

čtrnáct sester se slavnými sliby a čtyři sestry laické.940 První převorkou se stala 

zakladatelka komunity hraběnka Kateřina Vratislavová z Mitrovic; po šesti letech byla 

ve svém úřadu na přání celé komunity i provinciála potvrzena.941 Poslední převorkou ze 

sester, které kdysi hraběnka s sebou přivedla, se stala roku 1743 Domitilla Korbeliová, 

jež požívala u řeholnic velké úcty. Architektonicky zajímavý konvent s kostelem942 byl 

zrušen nařízením císaře Josefa II. 26. srpna 1782. Dvacet sester a pět konvršek se 

muselo do 11. září vystěhovat. 
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7. Nástin hospodářského vývoje české provincie 

Česká historiografie navázala v posledních dvou dekádách na západoevropské 

dějepisectví nejenom v oboru církevních dějin, nýbrž i v oblasti dějin hospodářských a 

sociálních. Došlo rovněž ke kýženému propojení těchto dvou dílčích vědních disciplín 

ať již v oblasti medievistiky943 nebo v oblasti novějších dějin. Nicméně výzkum se 

prozatím soustředil na benediktinský, cisterciácký, případně premonstrátský řád; o 

dominikánském řádu jsme zpraveni málo, troufl bych si dokonce říci vůbec. Je to dáno 

jednak jeho celkově malou probádaností, avšak také obtížemi způsobenými 

fragmentárností pramenné základny, v neposlední řadě pak charakterem samotného 

řádu. Jestliže patří k metodickým problémům hospodářských a sociálních dějin 

„systematicky shromažďovat a vykládat poznatky o nadčasových a opakovatelných 

procesech a jevech hromadného a kolektivního charakteru, s kauzalitou převážně snad 

materiální, ale někdy i duchovně rozumovou či smíšenou",944 pak se domnívám, že 

v případě zkoumání hospodářské stránky dějin české dominikánské provincie nemohou 

metody těchto vědních disciplín příliš pomoci. V prvé řadě si musíme uvědomit, že 

„hospodářství provincie" ve své podstatě nikdy neexistovalo, neboť za ekonomickou 

stránku jednotlivých konventů si zodpovídaly vždy konventy samy. Vedení provincie 

jim mohlo pochopitelně pomáhat získávat finance, případně radit, nemohlo však 

sanovat dluhy ani jinak výrazněji zasahovat do jejich ekonomiky, neboť konventy byly 

v námi sledovaném období samostatnými ekonomickými subjekty. Spíše naopak, 

jednotlivé konventy platily zvláštní kontribuci nově zvolenému provinciálovi. Pro naši 

představu si můžeme uvést kontribuci z roku 1670 provinciálovi Thomasi Eliasi 

Ardizzonimu, původem z Itálie. Čítá celkem 318 zlatých.945 

název konventu 

(řazeno abecedně) 

výše kontribuce 

(v rýnských groších) 

Boskovice (sv. Dominika) 10 

Brno (sv. Anny) 21 

Brno (sv. Michala) 20 

České Budějovice (Obětování Panny Marie) 20 

C h e b (sv. Václava) 8 
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Jablonné v Podještědí (sv. Vavřince) 12 

Jihlava (sv. Kříže) 10 

Klatovy (sv. Vavř ince) 10 

Li toměřice (sv. Michala) 25 

N y m b u r k (Panny Marie Růžencové) 6 

O lomouc (sv. Kateřiny) 15 

O l o m o u c (sv. Michala) 20 

Písek (Povýšení sv. Kříže) 18 

Plzeň (sv. Markéty) 20 

Praha - Malá Strana (sv. Máří Magdaleny) 21 

Praha - Staré Město (sv. Jiljí) 21 

Praha (sv. Anny) 15 

Šumperk (Zvěstování Panny Marie) 10 

Uherský Brod (Nanebevzet í Panny Marie) 10 

Ustí nad Labem (sv. Voj těcha) 6 

Z n o j m o (sv. Kříže) 20 

Speciální kontribuce byla mezi konventy vybírána i na cestu členům (zpravidla 

převorům) na generální kapitulu, kde representovali svoji provincii. Koncem října 1686 

se na generální kapitulu do Říma vydali převorové z Litoměřic, Ústí nad Labem, 

Jablonného, Plzně a Brna, přičemž konventy přispěly následovně (částky jsou ve 

zlatých): sv. Jiljí (63); sv. Máří Magdaleny (75); Litoměřice (60); České Budějovice 

(50); Jablonné (40); Písek (40); Plzeň (20); Cheb (15); Ústí nad Labem (12); Klatovy 

(10); Nymburk (5); sestry u sv. Anny na Malé Straně (50); Brno (60); Znojmo (55); 

Olomouc (30); Uherský Brod (15); Jihlava (10); Šumperk (10); sestry z Brna (50); 

sestry z Olomouce (30), celkem tedy 700 zlatých rýnských.946 Vidíme, že na generální 

kapitulu přispívaly i sestry, třebaže se j í neúčastnily. 

Dalšími výdaji byly příspěvky určené vedení řádu na nejrůznější akce, a to ve výši 

desítek zlatých za konvent. Celá provincie nikdy na tyto účely nedala v 17. a 18. století 

více než 500 zlatých rýnských,947 přesto však tato suma nebyla pro chudou provincii 

zcela zanedbatelná. 

Je tedy zřejmé, že ekonomická stránka byla v dějinách české dominikánské 

provincie důležitá. Podotkněme již nyní, že neutěšená hospodářská situace prakticky 
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všech konventů celé provincie hraje v jejích dějinách nemalou roli, ovlivňuje chování 

představených provincie i jejích konventů, zasahuje do vztahů mezi českými a 

moravskými konventy v 15. století v době husitských nepokojů stejně jako za třicetileté 

války, jednoznačně ovlivňuje postoje slezských konventů v průběhu celého období a 

nakonec pochopitelně zasahuje do každodenních vztahů řeholníků se svým okolím, ať 

už se jedná o města nebo šlechtu. Zkrátka peníze hrály v dějinách provincie velkou 

úlohu. Tuto nijak překvapivou skutečnost jsem zde vyzvedl zejména z toho důvodu, že 

nebyla a ani dnes není příliš reflektována u konfesijní historiografie, která tím tak 

mnohdy zkresluje určité dějinné události. Nicméně i při práci s prameny, které nám 

samy o sobě nemohou o hospodářské stránce mnoho povědět, vycházelo najevo, že také 

v případě dominikánů platí slova Publilia Syra (asi 1. st. př. K.r.) Pecuniae omne 

regimen est rerum omnium (Sententiae, P. 9) možná více než by si bratři a sestry sami 

přáli. 

Z výše řečeného je myslím zřejmé, že v následujícím textu nebude moci být 

podán hospodářský vývoj řádové provincie jinak než v hrubých obrysech, protože 

v opačném případě by se muselo přistoupit ke shrnutí hospodaření všech konventů 

provincie, a to není přirozeně možné bez jejich důkladného monografického zpracování. 

Spokojit se tedy musíme s mnohdy nahodilými fakty, která jsem se však snažil vybrat 

tak, aby co nejvíce vypovídala o hospodářské situaci provincie. 
* * * 

Dominikánský řád vzešel na počátku 13. století z hnutí „apoštolského života",948 

a proto u něj byla chudoba zejména prostředkem k jeho hlavnímu cíli - kázání. Starost o 

majetek by totiž odváděla bratry od kazatelské činnosti. Nařízení generální kapituly 

v roce 1220 stanovovalo zřeknout se všech pevných příjmů i důchodů a odevzdat se 

jedině dobrodinní věřících, od nichž měli řeholníci získávat denní obživu výměnou za 

předávání Božího slova. Záhy však bratři zjistili, že takto by se jen obtížně uživili, a 

proto si roku 1261 vyžádáli na papeži Alexandru IV. povolení949 k držení stálých platů. 

To se stalo běžným už o necelé půlstoletí později a ve 14. století řád neodmítal ani 

pozemkové dary. Výjimku měl od počátku II. řád, tedy sestry, pro které žebrání 

nepřipadalo pro kontemplatívni' způsob života v úvahu. Ty vlastnily pozemkový 

majetek i stálé platy po celou dobu svého trvání, a to zpravidla ve výši překračující 

svým rozsahem majetek I. řádu. Ale právo konventu vlastnit movitý i nemovitý majetek 

ustanovila pro celý řád až v tomto kontextu rozhodující bula Sixta IV. Considerantes z 

J. června 1475, která už byla několikrát v této práci zmíněna. Protože byla vystavena 
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na výslovnou žádost generálního magistra, byla prakticky ihned schválena roku 1478 na 
• QSI v 

generální kapitule v Perugii. České země měly nicméně v tomto kontextu určitou 

výjimku, neboť již papež Martin V. vydal 21. května 1427 v potvrzení řádových 
• • • • • • QS9 

privilegií specifické povolení českým konventům vlastnit nemovitý majetek. 

Celkově je možno říci, že česká dominikánská provincie nejenže nebyla 

v průběhu 15. až 18. století bohatá, ale svojí chudobou daleko zaostávala za sousedními 

provinciemi, o těch vzdálenějších jako byly francouzské, španělské nebo italské ani 

nemluvě. To se odráží asi nejlépe v návrhu výměry berně z roku 1740, tedy doby, kdy 

končilo období jejího největšího rozkvětu. Jestliže měl pražský arcibiskup roční příjmy 

20 000 zlatých, kapitula sv. Víta dokonce dvojnásobek (sám probošt 15 000 a děkan 

polovinu), břevnovský opat rovných 100 000, křížovníci polovinu, Strahovský klášter 

45 000, cisterciáci ve Vyšším Brodě 50 000 a jesuité v Království českém 300 000 

zatímco augustiniáni pouhých 8000 zlatých, abych uvedl alespoň některé církevní 

instituce, pak příjem celé dominikánské provincie byl odhadnut na neuvěřitelně nízkých 

5000 zlatých. Byl to nejnižší příjem ze všech řádů a kongregací, starých i nových.9;i3 

Srovnání je myslím velmi názorné. 

Shánění financí 54 nutných k obživě provincie se v novověku dělo podobně jako 

v dobách dřívějších. Na prvním místě jsou to peníze plynoucí z kostela a 

bohoslužebných činností (sbírky získávané od návštěvníků kostela, v 15. století ještě 

odpustky tolik kritizované již olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku, 

z pohřbů a pronájmů hrobek v řádových kostelech, v 17. a 18. století pak zejména 

stipendia a stálé platy za zádušní mše). Zajímavé je, že si bratři nechávali platit i 

sestrami dominikánkami, kterým poskytovali duchovní služby, především zpovědi.9:° 

Velkou složku příjmů tvořily v novověku odkazy ročního platu, až do 18. století 

mnohdy v naturáliích. Se stálými platy se běžně obchodovalo, to znamená že byly 

zastavovány, kupovány nebo prodávány. Stálým a až na válkou zmítané období trvalým 

zdrojem příjmu byl také výnos statků a provozů patřících konventům. Ty spravovaly 

konvršové, z nichž jeden byl vždy určen za správce statku. Jeho trvalá přítomnost 

v objektu byla předpisy vyžadována, ale často se tak nedělo, zejména v časech válek a 

nepokojů; bezpečněji bylo přece jen za zdmi konventů. V časech nepokojů, nebo prostě 

jen proto, aby zamaskoval svou neschopnost, respektive zpronevěru, často správce 

statku spálil dokumenty, které by pro nás měly dnes neocenitelnou historickou hodnotu. 

V Plzni pro změnu spálil dokumenty nekatolík, aby zamaskoval své podvody,956 u sv. 

Anežky spálili písemnosti Pasovští roku 1611. Někdy se o statky mohl starat i bratr-
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klerik; dohled nad konvrši a nad celým hospodářstvím konventu vykonával bratr zvaný 

prokurátor. Ten chodíval i na osobní kontrolu statků a staral se o finanční stránku 

provozu. Také u sester existovala funkce šafářky, která v doprovodu převorky 1 -2krát 

ročně kontrolovala hospodaření ad ocidos. Dálo se tak hlavně při sklizních. Jinak na 

každodenní život, účty a chod celého konventu II. řádu dohlížel syndik, světský úředník 

podřízený bratru dominikánovi, který vykonával v ženském konventu bohoslužebnou 

činnost. 

Pokud bychom se zaměřili na nemovité statky konventů a jejich výnos, lze říci 

následující. Pro druhou polovinu 16. a začátek 17. století máme zprávy ze Sahierovy 

visitace a ze zprávy pražského převora od sv. Anežky Benedikta Barchinia. Ten uvádí, 

že jeho konvent dostává dva platy ročně: na sv. Jiří od královské komory 22 zlatých, od 

pánů z Kolovrat 20 zlatých, od města Most 15 zlatých, od ženského konventu sv. Anny 

za celebrování 10 zlatých a od poddaných celkem dalších 44 zlatých. Od poddaných je 

ale vymáhání velmi problematické, placení se snaží vyhnout útěkem. Druhou dávku 

dostává konvent na sv. Havla zejména z polních plodin a vědro vína v celkové výši 3 

zlatých, 25 krejcarů a 4 denáry. Jak převor smutně svou zprávu uzavírá, vydání jsou 

větší než příjmy. Českobudějovický konvent měl po své obnově pouhých 166 zlatých 

ročně, ale na sklonku 16. století se díky příznivcům dostal na částku kolem 600 zlatých. 

Plzeňský konvent měl dle Sahiera vletech 1612-1613 příjem i 497 zlatých ročně, ale 

v minulosti špatně hospodařil, takže upadl do takových dluhů, že mu nestačí ani šest 

polí, dvě zahrady, dva lesy a šest luk, které pronajímá laikům. V Chebu hospodařil, jak 

již víme, samojediný stařičký převor, který pochopitelně žádné účty nevedl; je spíše 

překvapením, že Sahierovi vykazoval 200 zlatých ročního příjmu. Nejlépe na tom 

koncem 16. století byl konvent v Litoměřicích. Zde hospodařil převor Severín Ravierski 

( t 1613) původem z Polska, který za své působení našetřil nemalé peníze. Bohužel, jak 

jsem se j iž zmiňoval, v závěru života nadmíru pil, takže mezi měšťany pošramotil 

řádovou pověst. Přesto mohlo být po jeho smrti našetřených peněz využito k opravě 

konventních objektů. V Jablonném v Podještědí bylo hůře. Konvent sice vykazoval 

kolem 200 zlatých, ale ty byly z 85% tvořeny z úroku 400 zlatých na berkovské osadě 

Bílá Voda. Druhou část celkové částky tvořilo jen 20 zlatých z půdy, kterou si konvent 

musel obdělávat sám. Naštěstí převor byl z movitější rodiny a sám konvent dotoval. Na 

Moravě byl na počátku 17. století nejbohatším konventem olomoucký, který pro léta 

1609-1613 přiznával 400 zlatých ročně. Žil převážně z dávek svých poddaných, tedy 

dávek naturálních. Brněnský konvent na tom také nebyl tak špatně jako české konventy. 
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Vlastnil statek Těšany, ale problémem bylo, kdo jej bude spravovat. Jednalo se o 

problém obecný, týkající se všech konventů, nejen dominikánských. Jak jsme si říkali, 

konvent buďto spravoval bratr-laik, to se ale na mnoha místech neosvědčilo, neboť ten 

byl málokdy ekonomicky natolik zdatný, aby hospodařil chytře, nebo zcela laický 

správce, který zase bratry okrádal. Ujmout správy se sice mohl sám převor, ale to 

znamenalo, že trávil příliš času mimo komunitu, navíc ne každý převor byl rovněž 

dobrý hospodář. V případě brněnského konventu došlo k jeho zadlužení ve výši 1150 

zlatých. Převor Salernus si půjčil 350 zlatých jinde, aby dluh splatil, což je typicky 

špatné, ale časté řešení vzniklé situace, které se mnohdy uplatňuje dodneška. S dluhy si 

prokazatelně nevěděl rady, ale provinciál byl nemilostrdný - musí prý zaplatit 700 

zlatých do příštích Velikonoc. Bohužel, zda nakonec brněnský konvent své dluhy 

splatil, se již nedovídáme. Znojemský konvent na tom byl ještě hůře. Roční příjmy sice 

teoreticky dosahovaly téměř 400 zlatých, ale byly špatně vymahatelné. Bratři byli navíc 

okrádáni laickými správci, což je nakonec vedlo k převzetí hospodářství do vlastních 

rukou. Záhy ale sami poznali, že řídit ekonomiku konventu není nijak snadná věc. 

Upadli do dluhů a museli dokonce snížit počet členů komunity. 

To samé platilo i o ženských konventech v Brně a Olomouci. Sestry byly 

okrádány správci, ale navíc se ještě dovídáme, že existovalo jakési staré privilegium 

brněnského konventu II. řádu, podle něhož byl konvent z hlediska hospodářství 

vedením řádu nekontrolovatelný.957 

Situace se mění v průběhu třicetileté války i v době po ní v jednotlivostech 

znamenajících jistě důležité změny pro konventy, co se však týká celé provincie, hned 

uvidíme, že k převratným změnám nedochází. 

Pražský konvent sv. Jiljí byl v 17. a 18. století počítán podle daňového 4% 

výměru958 k nejbohatším a vlastnil minimálně 16 vesnic (např. Zlatníky u Jílového s 16 

platícími, kde bratři administrují u tamního farního kostela sv. Petra a Pavla, v 18. 

století i Bráník,959 sousedské Hodkovice s 2 platícími, Střížkov za Benešovem s 2 

platícími, a další statky vesměs s jednou platící osobou).960 Dominikáni u sv. Jiljí také 

vlastnili některé nemovitosti přímo v Praze. Jedná se například o dům čp. 308b 

v Bartolomějské ulici, který bratři získali v polovině 17. století jako splátku dluhu.961 

Pražský ženský konvent sv. Anny rovněž patřil k nejbohatším v české provincii. 

Jen v Praze vlastnil několik domů: čp. 207 zvaný „U Škopků" v Myslíkově/Pštrosově 

ulici962 nebo čp. 250 starý Renthauz v Nerudově ulici, který se stal jejich záduším.963 

Podle Tereziánského katastru vlastnil konvent také tři statky, dva v Kouřimském kraji 
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(Jirny a Křeslice) a jeden v kraji Rakovnickém (Radlice), avšak o celkovém výnosu 

pouhých 3409 zlatých ročně.964 

Také další pražský konvent sv. Maří Magdaleny vlastnil v hlavním městě 

království své domy: čp. 235 nábřežní mlýn Na Šerlinku, který konventu připadl 

dědictvím po řádovém profesoru Janovi mladšímu Waltrovi a čp. 365 v Podskalské 

ulici, který konvent rovněž zdědil po Waltrovi, který jej roku 1628 získal od 

plnomocníků emigranta Václava Žateckého.965 V 18. století konvent vlastnil také statek 

Práče v Kouřimském kraji s 926 dušemi s celkovým výnosem 1564 zlatých 5 
i o 966 
krejcaru. 

V první polovině 17. století se také dovídáme o pozemkovém vlastnictví 

plzeňského konventu sv. Markéty. Podle Berní ruly vlastnil v době visitace (18. února 

1655) konvent čítající pět osob pod vedením převora Tomáše panství Borek (6 

platících) a Oujezdec (dnešní městskou část Újezd). Dohromady měli 9 krav, 16 jalovic, 

10 ovcí a 9 sviní. Situace byla podle komisařů stejná již od roku 1615 a celé „panství" 

bylo po právu označeno za chudé.967 

Českobudějovický konvent má v Tereziánském katastru uveden jediný statek -

Poříčí v Budějovickém kraji s výnosem 1289 zlatých 40 krejcarů. Sám konvent má 

v držení ještě fundační dvůr nacházející se v bezprostřední blízkosti budovy konventu; 
Q/-O 

v době zápisu byl však zcela pustý. 

Ještě hůře na tom je konvent v Jablonném v Podještědí. Jeho statek Lada 

v Boleslavském kraji měl totiž výnos pouhých 109 zlatých 15 krejcarů.969 

O něco lépe je na tom jen litoměřický konvent, jehož statek Velký Újezd 

v Litoměřickém kraji se se svým výnosem 2503 zlatých 27 krejcarů a 948 lidmi řadil 

k těm větším. Bohužel si musíme uvědomit, že měl živit i noviciát, jehož náklady 

nestačily zvláštní kontribuce ostatních konventů pokrýt, takže o nějakém větším 

nemovitém majetku se dá i zde hovořit jen těžko 970 

Na Moravě nebyla v 18. století situace o mnoho lepší. Mužský konvent v Brně 

vlastnil pouze dva malé a chudé statečky v Brněnském kraji (Šinkvice a Těšany) 

s bonitou půdy tři, resp. čtyři. Celkem se jednalo o 41 berních lánů s malými výnosy. 
9 9 

Rozloha orné půdy byla 1478m dominikálu a 2052,<4m rustikálu. Kdysi dobrá bonita 

půdy statku v Těšanech byla dávno minulostí. 

To samé platí o ženském konventu v Brně. Ten měl sice ve vlastnictví 12 

„panství", ale všechny s malou výměrou a mizivým výnosem, který dal dohromady 

pouhých 42 berních lánů. Konvent měl 8568m2 dominikálu a 8678,6m2 rustikálu.971 
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Překvapivě špatně na tom byl se statky i ženský konvent sv. Kateřiny 

v Olomouci, který měl na svých 6 panstvích (Brodeku u Přerova, Kožušanech, 
V V -J 

Posluchové, Stětovicích, Tážalech a Zešově) k roku 1768 pouze 4 6 0 8 , ^ m orné půdy, 
• • 07? 

jež tvořila 40 berních lánů. Tento výnos měl stačit na výživu nějakých 25 osob. 

Nakonec znojemský konvent sv. Kříže byl ještě se svými dvěma statky 

(Morašice/Ratišovice973 a Tvořihráz sv. od Znojma) nejbohatší. Kvalita půdy byla 

poměrně vysoká a 60, resp. 16 berních lánů zaručovalo slušný výnos.974 Tvrz Tvořihráz 

spolu se vsí Psáry vlastnil konvent od roku 1510, kdy ji koupil za 1600 kop grošů od 

rytíře Václava z Budčic. Okolní louky dominikáni od 16. století pronajímali místním 

sedlákům. Neznamená to však, že by bratři využívali výnosy z majetku nepřetržitě od 

doby zákupu. Například vletech 1560 až 1622 zabrali statek protestanté (vrácen 

s náhradou 5000 zlatých, která však byla vyplacena až roku 167 7975) a objekt také 

několikrát vyhořel (1634, 1645, 1680, 1799). Přesto některé předměty zůstaly na svých 

místech až do 20. století (mám na mysli vinný lis vyrobený roku 1695, který podle 

pamětníků sloužil ještě roku 193 0).97'' Spolu s několika dalšími vesnicemi a menšími 

nemovitostmi byl však znojemský konvent relativně zabezpečen.977 

Slezský konvent v Opavě, chudší než například jeho soused v Ratibořicích, je 

podle Karolínského katastru od roku 1633 zcela zchudlý a k roku 1728 má pak kapitál 
078 

pouhých 432 tolarů, 19 grošů a 9 haléřů. 

Jen z těchto několika málo informací získaných z jedné visitační zprávy, dvou 

dopisů provinciálovi a hlavních katastrů 17. a 18. století je více než patrná chudoba 

majetků, které byly vlastněny dominikánskými konventy české provincie. Nic na tom 

nezmění ani předpoklad, že kvůli nižším daním byly majetky v katastrech záměrně 

podhodnocovány. Co horšího, dominikáni se stávali rovněž věřiteli, kterým se zpravidla 

s platbami otálelo, neboť neměli žádný nástroj, kterým by dlužníky donutili zaplatit 

včas. Například město Tábor dluží ještě roku 1744 pražskému konventu sv. Máří 

Magdaleny 1000 zlatých a nemá se k zaplacení.979 Není však první ani poslední. Od 

roku 1719 je konventu zadržován deputát z pardubického panství, nic nepomáhají ještě 

urgence z let 1726 a 1728 a ani později není lépe. Roku 1743 je totiž urgováno 

vyplacení fundace, která nebyla vyplácena po dva kvartály (povinnost tří komorních 

panství Zbirohu, Poděbrad a Pardubic platit fundaci 1750 zlatých na vydržování 

tamních dvacetipěti členů. Každé panství je povinno odvést proti kvitanci 583 zlatých 

20 kr. do bankální substituce. Z důchodu pardubického panství se má kvartálně platit 

145 zlatých 50 krejcarů).980 Dominikánům, ale pro spravedlnost nutno říci samozřejmě i 
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jiným subjektům, se leckdy nevyplácí ani úroky. Tak například konvent u sv. Jiljí 

urguje úroky z 15 000 zlatých roku 1740 a vletech 1740-1747 mu rovněž nebyla 

vyplácena ani ubohá roční částka 40 zlatých na konání procesí do Staré Boleslavi.981 

Pražský ženský konvent u sv. Anny zase musel opakovaně vymáhat úroky z dávné 

fundace královny Anny (tzv. Kuchel-Fundation) ve výši 175 zlatých.982 Některé 

konventy proto žádají Českou komoru o zařazení na tzv. listy (Schulden-Lista, 

Zahlungs-Lista), vlastně seznamy dlužních pohledávek.983 

Na druhou stranu si samy konventy půjčují nemalé částky, které investují do 

oprav a rozšiřování svých objektů, ať už jde o vlastní konventní budovy nebo o jejich 

příslušenství. Barokní touha po representaci způsobila, že vypůjčené částky jdou do 

tisíců někdy i desetitisíců zlatých,984 což má na konci 17. století za následek postupné 

zadlužování celé provincie. Dokud o řád trvá zájem ze strany šlechtických mecenášů, 

dluhy nejsou nepřekonatelným problémem, avšak ve 30. a 40. letech 18. století zájem o 

řád upadá, dluhy však zůstávají. Vedení řáduje situací znepokojeno již v 80. letech 17. 

století, ale postupem doby, kdy se situace zhoršuje se zdá, že na stav, který neumí řešit, 

zcela resignovalo. Roku 1703 musí dokonce generální magistr zakázat985 konání 

velkých hostin, prý aby se peníze chudé provincie nechávaly raději konventům, ale o 

pět let později se již tváří, že je vše v pořádku. Pochopitelně zde musíme brát do úvahy i 

celoevropskou zhoršující se situaci katolické církve v průběhu 18. století. Ačkoliv si 

jednotliví řeholníci nesměli peníze půjčovat ani nic vlastnit (kromě předmětů denní 

spotřeby), někteří z nich to porušovali a zadlužovali se. V zápisech se nám opakovaně 

objevuje jméno Tomáše Alberta Tranqui 11a, jehož případ se řeší až v Římě.986 

Letmým náhledem do spíše torzovitě dochovaného materiálu jsme zjistili, že 

česká provincie byla ve skutečnosti odkázána na milodary, odkazy a fundace až do 

konce 18. století, protože držba nemovitého majetku a výnosů z něj byly pouze větším 

či menším doplňkem výše zmíněných příjmů. Dominikáni, bratři i sestry, byli také často 

odkázáni na milost a nemilost laických správců jednotlivých dvorů patřících řádovým 

konventům. Ke špatnému hmotnému zabezpečení provincie samozřejmě přispěli i sami 

dominikáni, ať již svou nepoctivostí, nebo malým citem pro otázky hospodářství. 
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Závěr 

Předkládaná práce si klade za cíl nejen nastínění dějin české provincie 

dominikánského řádu ve vymezeném období, nýbrž by ráda upozornila na často 

opomíjenou skutečnost, a tou je vyzdvižení činnosti důležitého katolického řádu 

v dobách katolické reformace, která je v českých zemích spojována zejména 

s Tovaryšstvem Ježíšovým. Z prostudovaných pramenů se před námi objevil kdysi 

slavný a v katolické věrouce nekompromisní řád, jenž však má v námi sledovaném 

období v českých zemích svoji slávu již daleko za sebou. Důležité je si však uvědomit, 

že slávu ztratil v českých zemích, zatímco v románském světě zůstává do 17. století i 

nadále důležitým pilířem katolické nauky a způsobu života. Pochopitelně ani 

románským zemím se nemohla vyhnout celoevropská krize katolických řádů v 18. a do 

jisté míry i 19. století. Nicméně na konci „století páry" řád znovu našel odpovědi na 

otázky alespoň části populace, jejíž mentalita byla hluboce zasažena tím, čemu se 

trochu neobratně říká „změna doby". Vždyť právě v tomto století mohli lidé slyšet z úst 

slavného německého filosofa a klasického filologa Friedricha Nietzscheho tolik 

diskutovaný výrok: „Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet/" Nicméně 

dominikánský řád našel v Evropě (v první polovině 20. století) a následně v Jižní a 

Severní Americe (ve druhé polovině 20. století) výraznou podporu, byť pochopitelně 

umenšenou o tu část populace, jež o sobě tvrdí, že je „bez vyznání". 

Proto se mohl řád roku 2000 snadno vykázat 5171 bratry, kteří složili slavné sliby, 

z nichž bylo 4672 kněží, 477 laických bratrů a 22 diákonů. V Evropě jich přitom žilo 

výrazně nejvíce (2718; 52,56%), třebaže Latinská (867) i Severní (851) Amerika má 

v řádu rovněž své stálé místo. Méně se již podílejí asijské (512) a africké (190) 

konventy. Sestry se pak mohou pochlubit počtem přesahujícím hranici 3800. 
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světci pronikli do liturgie později , než tomu bylo obvyklé u j iných řádů, a neuplatnili se př ímo. Hlavní 
důraz se kladl na komplementář , původně krátkou modli tbu na závěr dne, ze kterého dominikáni učinili 
veře jnou bohoslužbu. Většina s t ředověkého materiálu pochází až z 15. st. Za zmínku také stojí, že od r. 
1246 řád upustil od psaní neum a nadále prováděl zápis pomocí not. Viz Jaroslav M E Z N Í K , Lucemburská 
Morava 1310-1423, Praha 1999, s. 107. K „Salve Regina" aj . srov. Gerard de F R A C H E T O , Život bratří 
Kazatelů, přeložil Jeroným M. Jurák, Příloha časopisu Růže dominikánská, Praha 1938, část 1, hlava 7, § 
1-4, s. 23-26, nově rozšířené vyd. Gerald F R A C H E T , Životy batři, Praha 2004; kritické vyd. Benediktem 
M. Reichertem v M O P H (1, 1896). O liturgii obecně William Raymond B O N N I W E L L , A History of the 
Dominican Liturgy 1215-1945, New York City 21945 (rec. Speculum 22, č. 2, 1947, s. 263-272 od 
Anse lma Strit tmattera O.S.B.; autor zmiňované knihy zemřel roku 1984 v 98 letech 
(http:/ /querv. nyt imes.com/gst / ful lpage. htm l? res=9A05EFDEI 73 BF93 A A2575 ACQ A962948260 el. verze 
The N e w York Times) . Zčásti i Will iam H I N N E B U S C H , Dominican Spirituality. Principles and 
Practice, Washington, D .C. I965 ; nověji Erik B O R G M A N , Dominican Spirituality, Cont inuum 2002; 
Maura O'CARROLL, The cult and liturgy of St Dominic, In: Domenico di Caleruega a la nascita 
dell'Ordine dei Frati Predicatori, Spoleto 2005, s. 567-611. 

24 O připojení opavského konventu k polské provincii rozhodl defini t ivně mezi 16.-25. 6. 1553 gen. 
magis t r Stephan Ususmari , protože zde za převorů Adalberta a Kryštofa ( t 1551) došlo zcela k rozvratu. 
Gen. magis t r přikázal polskému provinciálovi Pavlovi Sarbiniovi, aby se souhlasem (ale i bez něho) 
českého provinciála převzal opavský konvent . Polská provinční kapitula to projednala 9. 10. 1556 ve 
Lvově. Viz Viz Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, ed. Roman Fabian 
M A D U R A , T o m u s I., Romae 1972, s. 672, resp. 330, 332. 

25 Srov. Ivana ČORNEJOVÁ, Pobělohorská rekatolizace v českých zemích. Pokus o zasazení fenoménu 
do středoevropských souvislostí, In: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Sborník 
př íspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5. 6. 2003, ed. Ivana 
Čorne jová , UK - A UK - Scriptorium, Praha 2003, s. 14-24. Např. E. W. Zeeden razil namís to po jmů 
„ re fo rmace a pro t i reformace" nové označení , a to „údobí věroučného rozpolcení a vytvoření konfesí" , což 
se ale neujalo. Ze starší literatury k používání po jmů srov. hl. Eliška Č Á Ň O V Á , Vývoj správy pražské 
arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620-1671), In: SAP 35, část 2, 1985, s. 490-491. Ke 
klasikům v této otázce patří Hubert JEDIN, Katholische Reformation oder Gegenreformation, Lucern 
1946 (srov. také Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 4, Freiburg-Basel-Wien 1985), nově pak sborník 
Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der 
Habsburgermonarchie, Hrsg. von Rudolf Leeb, Susanne Claudine Pils, Thomas Winkelbauer , Wien-
München 2007. 

26 Vlad imír J. K O U D E L K A , Klášter „na cestách" a doma. In: Salve 2, 1992, č. 2, s.. 62-63. 
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27 V celé této kapitole vycházím z níže uvedené literatury a cituji j en k jednot l ivos tem. K děj inám řádu 
srov. Angelus M. W A L Z OP, Compendium Historiae Ordinis Praedicatorum, Romae 21948 ( d á l e j e n A. 
Walz, Compendium)-, Antonius MORTIER OP, Histoire des Maitres Généraux de /'Ordre des Frěres 
Précheurs (1170-1904), 8 sv., Paris 1903-1920 ( d á l e j e n Mortier); nejnověj i v českém překladu stručně 
Wal ter H I N N E B U S C H OP, Dějiny řádu Kazatelů, Praha 2003; lépe však TÝŽ, The History of the 
Dominican Order, 2 sv., Staten Island 1966, 1973, ale jen do konce 15. st.; Ulrich ENGEL, 
Dominikanische Spiritualität, Mainz 2000; Wolfram HOYER OP, Die Provinzen und Kongregationen des 
Dominikanerordens, In: DHN 10, 2001, s. 248-288, In: DHN 11, 2002, s. 265-295. 
O počátcích řádu Simon TUG WELL OP, Saint Dominic and the Order of Preachers, 2001, resp. 
v konventu sv. Jiljí v Praze dostupné TÝŽ, The Evolution of Dominican struktures of Goverment I.- IV., 
In: AFP 69-72, 1999-2002; TÝŽ, The evolution of Dominican structures of government: terminology, 
nomenclature and ordo of Dominican provinces, In: A F P 75, 2005, s. 29-94; Michel R O Q U E B E R T OP, 
Saint Dominique. La legende noire, Perrin 2003; česky Vladimír J. KOUDELKA OP, Dominik. 
Zvěstování Božího slova, Tišnov 1992; sborník Domenico di Caleruega a la nascita dell 'Ordine dei Frati 
Predicatori, Atti del XL1 Convegno storico internationale, Todi, 10-12 ottobre 2004, Spoleto 2005, kde 
j sou př íspěvky 1, F, A. 
Slovníkově Max HEIMBUCHER, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche I., Neudruck 
der 1. Ausgabe Paderborn 1933, M ü n c h e n - P a d e r b o r n - W i e n 1965, s. 469-536; Encyklopédia katolička, 
( d á l e j e n EK) Tom IV, Lublin 1983, s loupec 69-101; u nás nej lépe Milan M. Buben, Encyklopedie řádů a 
kongregací v českých zemích, díl III, s v. I., Praha 2006, s. 11-129; ČSB 3, kap. Dominik a řád 
dominikánský, Praha 1926, s. 566-573. Dále informativní brožury vydané samotným řádem v češtině: 
Jeroným M. JURÁK OP, Řád bratří Kazatelů čili dominikánů, Olomouc 1932; KOLEKTIV: Pamětní 
spis řádu kazatelského 1216-1916, Praha 1916 (dálejen Pamětní spis); KOLEKTIV: Svatý Dominik, 
Brno 1991; Sadok M. ŠÍCHA O P a kol.: Dominikáni, Praha 1996. 

28 Fritz HEINTKE, Humbert von Romans, der fünfte Ordensmeister der Dominikaner, Berlin 1933. 

29 Srov. studii o projevu krize v j e d n o m konventu Isnard W. F R A N K , Zur Reform des Friesacher 
Dominikanerklosters (1474-1503), In: Reformat io Ecclesiae. Beiträge zu kirchlichen Re fo rmbemühungen 
von der Alten Kirche bis zur Neuzeit . Festgabe für Erwin Iserloh, Hrsg. von Remigius Bäumer , 
Paderborn-München-Wien-Zür ich 1980, s. 215-230, kde j e uvedena i starší literatura k otázce řádové 
krize 15. st. 

30 Česky nejpřehledněji Francis RAPP, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 
1996. 

31 Ve výtahu uvedena v příslušné kapitole této práce. 

'2 K tématu existuje rozsáhlá literatura, srov. alespoň Klaus-Bernward S P R I N G E R , Die deutschen 
Dominikaner in Widerstand und Anpassung während der Reformationszeit, 1999; Thomas 
BROCKMANN, Die Konzilsfrage in den Flug- und Streitschriften des deutschen Sprachraumes 1518-
1563 (Schr i f tenreihe der Histor. Kommiss ion bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaf ten 57), 
Göttingen 1998; Karl SCHELLHASS, Der Dominikaner Felician Ninguarda und die Gegenreformation 
in Süddeutschland und Österreich 1560-1583. Hrsg. durch die Kommiss ion z. Förderung geschicht l icher 
Forschungen über die Zeit der Reformat ion u. Gegenreformat ion. Bd. 1., 2., Rom - Regenberg - Leipzig 
1930-1939; Nicolaus PAULUS, Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther (1518-1563), 
Freiburg im Br. 1903. 

33 K Tr identskému koncilu existuje nespočetná literatura. Uvedena j e v LThK 10, 2001, si. 231-232. 
Upozornil bych zde pouze na Thomas B R O C K M A N N , Die Konzilsfrage in den Flug- und Streitschriften 
des deutschen Sprachraumes 1518-1563 (Schrif tenreihe der Histor. Kommiss ion bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaf ten 57), Gött ingen 1998 obsahující partie týkající se dominikánů a na práce 
české: František KAVKA - Anna SKÝBOVÁ, Husitský epilog na koncilu tridentském a původní 
koncepce habsburské rekatolizace Čech. Počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561-1580, Praha 
1969 a na v naší historiografii opomí jenou edici Josefa ŠUSTY, Die römische Curie und das Concil von 
Trient unter Pius IV. Actenstücke zur Geschichte des Concils von Trient. Im Auftrage der Historischen 
Commiss ion der K. Akademie der Wissenschaf ten, Bd. 1.-4., Wien 1904-1914. 
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,4 Pro pojetí Tr identského koncilu, které j d e proti dominikánské koncepci , srov. Emanuel RÁDL, Útěcha 
z filosofie, Praha 1946, s. 65: „Na sjezdu tr identském ležely na oltáři j a k o programový základ křesťanství 
bible a Tomáš Akvinský vedle sebe. Tomáš , toť Aristoteles, Aristoteles, toť antika". Koncil byl 
posledním vyznáním evropské kultury, že antika a bible patří k sobě. Jen na okra j j e možno zmínit , že se 
dominikáni (konkrétně kanonista modenský biskup Egidio Foscari a arcibiskup z Lanciana Leonardo 
Marini) výrazně zapsali také do konci lního jednání o svěcení kališníků v českých zemích novým 
pražským arcibiskupem. Kladné dobrozdání koncilní komise, která tak vyhověla císařovu přání, lze 
datovat 9. 5. 1562. Srov. F. KAVKA - A. SKÝBOVÁ, Husitský epilog na koncilu tridentském, s. 71-72. 

35 Blíže viz Hubert JEDIN, Der Kampf um die bischöfliche Residenzpflicht 1562-1563, In: Kirche des 
Glaubens 2, Freiberg-Basel-Wien 1963, s. 412-419. 

36 K j e h o osobě srov. Č S B IL, 1916, s. 728-729; LThK 2, 2006, si. 961 s literaturou. 

37 Srov. N. L E M A Í T R E , Saint Pie K, Fayard 1994; Ludwig PASTOR, Geschichte der Päpste, Bd. 8 
[Pius V.], Freiburg im Breisgau 1920; s lovníkově nej lépe Enciclopedia dei Papi 3, Roma 2000, s. 160-
180 s další literaturou (Simona Feci). K celému pontifikátu srov. Storia delia Chiesa, XVIII /2, Milano 

2 1992, s. 20-26. 

38 Shrnuti j sou ve spisu Scriptores Ordinis Praedicatorum I, II, Lutetiae Paris iorum 1719-1721 Jacquese 
Quét i fa a Jacquese Écharda, j e m u ž se dostalo doplnění III. svazkem Thomase Bonneta, Lugduni 1885, 
resp. II. vydáním z r. 1934 s doslovem A. Papillona. Doplnění pro léta 1700-1750 j e práce Scriptores 
Ordinis Praedicatorum recensiti, Lutetiae Parisiorum 1934 od Remigta Coulona. 

39 Dále podle Angelus M. W A L Z OP, Compendium Historiae Ordinis Praedicatorum, Romae 21948; 
Antonius MORTIER OP, Histoire des Maitres Généraux de l'Ordre des Frěres Précheurs (1170-1904), 8 
sv., Paris 1903-1920; Walter H I N N E B U S C H OP, Dějiny řádu Kazatelů, Praha 2003; Wol f ram H O Y E R 
OP, Die Provinzen und Kongregationen des Dominikanerordens, In: DHN 10, 2001, s. 248-288, In: DHN 
11, 2002, s. 265-295. 

10 O španělské dominikánské teologii u nás dle mého názoru nej lépe fr. F. S. H O R Á K O P (též j a k o Silvio 
Fiala) v časopisu Filosofická revue. Cit. Helena PAVL1NCOVÁ, (ed.) Filosofická revue 1929-1948. 
Bibl iograf ie časopisu o lomouckých dominikánů, Praha-Brno 1994, s. 80-83. 

41 O řádových misiích existuje hojná literatura: Berthold A L T A N E R , Die Dominikanermissionen des 13. 
Jahrhunderts, Habelschwerdt 1924; Charles Ralph BOXER - James Sylvestr C U M M I N S , The 
Dominican Mission in Japan (1602-1622) and Lope de Vega., Catholic Church. Japan, Dominicans in 
Japan, Rome, In: AFP 33, 1963, s. 5-88; Raimund BRUNS, Raimundi Bruns Annales Conventus 
Halberstadiensis. Eine Chronik der Militärseelsorge und Missionstätigkeit der deutschen Dominikaner in 
Brandenburg-Preussen im 18. Jahrhundert, Leipzig 1913; Franz Wilhelm W O K E R , A us Norddeutschen 
Missionen des 17. und 18. Jahrhunderts. Franciscaner, Dominicaner und andere Missionare. Beitrag zur 
Kirchengeschichte Norddeutschlands nach der Reformation, Köln am Rhein 1884; Jeroným M. JURÁK, 
Apoštolská činnost dominikánské provincie svatého Hyacinta na Rusi 1595-1650, Zvláštní otisk 
z časopisu Růže dominikánská, ročník 50, Praha 1936. Pro hispánskou oblast srov. rozsáhlý slovník 
misionářů Hilario OCIO - Eladio NEIRA, Misioneros Dominicas en el Extremo Oriente 1587-1835, II. 
díl 1836-1940, Manila 2000. 

42 LThK 7, 2006, sl. 240 s literaturou. 

43 Viz Isnard W. FRANK, Zur Errichtung der österreichisch-ungarischen Dominikanerprovinz zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts und zu ihrer Vorgeschichte (1569-1704), In: AFP 43, 1973, s. 287-341. 

44 Srov. John O ' H E Y N E , The Irish dominicans of the 17. century, Dundalk 1902; Hugh F E N N I N G , The 
Irish Dominican province 1698-1797, Dublin 1990. 

45 Srov. Stjepan KRAS1Č, Dominikanci. Povijest Reda u hrvatskim krajevima, Zabreg 1997. 
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K celému husi tskému období srov. František Š M A H E L , Husitská revoluce l.-IV., Praha ' 1994-1996 , 
resp. německý upravený a doplněný překlad Thomase Krzencka Die Hussitische Revolution, 3 Bde., 
Hannover 2002 (spisy M G H 43/I-III); Petr Č O R N E J , Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 5 (léta 1405-
1437), Praha-Litomyšl 2000. Pro dobu poděbradskou dosud nejpodrobněj i Rudolf U R B Á N E K , Věk 

poděbradský 1-4, České děj iny III, Praha 1915-1962. 

47 Jan HUS, Sebrané spisy 1. Český výbor z Husových latinských a českých spisů, ed. V. Flajšhans - M. 
Svoboda, Praha 1903, s. 152. O a tmosféře té doby srov. kroniku Vavřince z Březové, FRB 5, s. 409. 

48 Citát z R . U R B Á N E K , Věk poděbradský 3, s. 729-730. Odpor Žižky k mnichům srov. u Jose fa 
P E K A Ř e , Žižka a jeho doba 1-4, Praha 1927-1933, dle věcného rejstříku. 

49 Srov. Jaroslav BOUBÍN - Jana ZACHOVÁ, Žaloby katolíků na mistra Jana z Rokycan, Rokycany 
1997 (latinská edice s českým překladem a studií). 

50 Po tomto datu o něm j i ž není zpráv. Viz J. K A D L E C , Řeholní studia při UK, In: A U C - H U C P 7, 1966, 
s. 77-78, resp. J. T Ř Í S K A , Životopisný slovník, s. 465; F. Š M A H E L , Husitská revoluce 1, s. 295, resp. Jiří 
KEJŘ, Deklarace pražské university z 10. března 1417 o přijímání pod obojí a její historické pozadí, In: 
Sborník historický 8, 1961, s. 133-156. Obecně Jaroslav K A D L E C , Husovi odpůrci, In: Husitský Tábor. 
Supp lementum 1, edd. Miloš Drda - František J. Holeček - Zdeněk Vybíral, Tábor 2001, s. 325-342. 

51 P. ČORNEJ, Velké dějiny zemí Koruny české 5, s. 110. K národnostní situaci na Starém Městě 
pražském srov. Eva PROCHÁZKOVÁ, Národní jazyky v kanceláři Starého Města pražského v době 
předhusitské, ln: SAP 28, 1978, s. 16-65, zvi. s. 20nn. 

52 Na tom nic nemění ani ojedinělé svědectví Jindřicha z Aury z roku 1409, „který slyšel v kázání u sv. 
Kl imenta , že j sou podle příkazu arcibiskupova dáni do kladby všichni, kdo maj í knihy arcikacíře Wycl i fa , 
a jmenova l Husa". Cit. dle Jiří KEJŘ, Husův proces, Praha 2000, s. 24. 

53 Důsledně Marsuet Jakubička. Viz j e h o nevydaný spis Dějiny českých dominikánů až do válek 
husitských, s. 105-119. NA Praha, Osobní fond, inv. č. 51, č. kart. 55. 

54 Např . ochranou ruku nad konventem v Jablonném drželi Berkové z Dubé. Viz Rudolf U R B Á N E K , Věk 
poděbradský 1, Č D 111, část 1, Praha 1915, s. 152. 

55 EČK, s. 354-355; 

56 O řádové i m i m o řád stojící historiografii zabývaj íc í se dominikánským řádem srov. Jakub Z O U H A R , 
Střípky z historie dominikánského řádu očima českých středověkých kronikářů (do roku 1526), In: 
Marginal ia Historica VIII. Sborník prací Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze, sv. 8, ed. 
Roman Ferstl, Nadační fond PPPP, Praha 2004, s. 7-49; TÝŽ, Přehled dějepisectví dominikánského řádu 
v Čechách a na Moravě v 16.-18. století, In: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Sborník 
př íspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5. 6. 2003, ed. Ivana 
Čorne jová , UK - A UK - Scriptorium, Praha 2003, s. 267-291. 

57 K celé husitské historiografii srov. Petr ČORNEJ, Rozhledy, názory a postoje husitské inteligence 
v zrcadle dějepisectví 15. století, Praha 1986. 

58 Cit. dle Vavřinec z Březové - Husitská kronika, ed. Antonín DOLENSKÝ, Praha 1940, s. 46, resp. 51, 
FRB 5, s. 399: Item post hos itaque XII articulos per Thaborienses publicatos statim altera die 
Cruciferorum monasterium Zderaz et post IV. die sancti Clementis monasterium ad rumpendum sunt 
aggressi. 

59 Podrobněj i V. J. K O U D E L K A , Zur Geschichte 2, s. 139; T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 22-23 a 103 (z 
pera Augus t ina P R O K O P A ) . Někdy j e udáváno datum 8. 8. 1420. 

60 T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 103 (z pera August ina P R O K O P A ) . 
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O „herbur ském" konventu brněnských dominikánek naposledy T o m á š Č E R N U Š Á K , K počátkům 
herburského kláštera v Brně, In: Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference konané roku 
2001 v Třebíči, Brno 2002, s. 113-121. 

62 Tehdejš í děkan v Nymburku Jiří Rohovald a fr. Kliment, oba členové řádu, byli úda jně husity zavřeni 
do sudů se smolou, zapáleni a za pokřiku lůzy „Vezou olej!" , neboť často dávali poslední pomazání , 
voženi měs tem. Děkan zemřel u městské brány, která byla později na j e h o památku po jmenována brána 
sv. Jiří. Tolik alespoň František KRÁSL, Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. církve římské a kníže 
arcibiskup pražský, Praha 1886, s. 261, pozn. 1. 

63 Srov. Martin Š A N D E R A , Zikmundovi věrní na českém severovýchodě, České Budějovice 2005 , s. 40. 
J inak FRB 5, s. 481, V. V. T O M E K , Dějepis 4, s. 148. 

64 Viz Adol f Ludvík KREJČÍK, Zacharias [Theobald] , In: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der 
Deutschen in Böhmen, 1900, s. 63-77. 

65 Zachar ias T H E O B A L D , Hussitenkrieg, Nürnberg 21621, s. 183 (srov. reprint vyd. Wit tenberg 1609 
Hussiten-Krieg. Mit einem Vorwort von E. Beyreuther und einer E inführung von A. Eckert, Hildesheim 
1981). Česká citace dle M. Š A N D E R A , Zikmundovi věrní, s. 51. 

66 R. 1428 zůstala ve městě husitská vojenská posádka. Bratři odešli do Polska odkud se vrátili r. 1435, 
kdy se měs to vzdalo Z ikmundu Lucemburskému. Majetek byl ale mezit ím rozchvácen místní š lechtou, 
která j a k o i j i nde využila situace ke svému obohacení . Situace se nezlepšila ani ve druhé půli 15. st., ale 
ani ve století následuj íc ím. 

67 Srov. Ivan HLAVÁČEK, Neznámý český klášter doby Lucemburské (Duchcovské dominikánky ve 
světle klášterního nekrologia), In: SAP 22, 1972, č. l ,s. 163-182. 

68 Kázat se mělo německy, patrně proto, aby se vyhovělo německy mluvíc ímu patriciátu, který byl 
v husi tských dobách řádu oporou, známe kazatele Tomáše (predicator Theutunicorum) Srov. Ferdinand 
TADRA, Paměti klášterů dominikánských provincie české. Dle spisu bratra Ambrože Peretia řádu 
dominikánského, In: Časopis katol ického duchovenstva 30, 1889, sv. 7, s. 390 (Tadra do textu záměrně 
krit icky nezasahoval) . Matěj , professus konventu, j e doložen j i ž pro období 22. 9. - 5. 10. 1422. Viz Acta 
judicaria consistorii Pragensis - Soudní akta konsistoře pražské z rukopisů Archivu kapitolnlho v Praze, 
sv. 7, ed. Ferdinand Tadra, Praha 1901, s. 42, č. 103. Později známe kazatele Tomáše (predicator 
Theutunicorum) a Martina (predicator Bohemorum) z 1. 5. 1485, česky káže i převor Šebestián (16. 8. 
1498) a Jiřík, Michal s Markem jsou pak doloženi pro 23. 10. 1504. Viz Josef S T R N A D , Listář 
královského města Plzně a druhdy poddaných osad, díl 2, Plzeň 1905, s. 237, 385, 477, resp. R. 
U R B Á N E K , Věk poděbradský 4, s. 316, pozn. 291. 

69 Srov. Miloslav BĚLOHLÁVEK, Archiv města Plzně. Průvodce po fondech a sbírkách. Plzeň 1987, s. 
197. Srov. také rkp. Litoměřických pamětí uložených na Strahově (Bohumil RYBA, Soupis rukopisů 
strahovské knihovny 5, Praha 1971, s. 295-296, č. rkp. 3116, sign. A O II 40/b). 

70 Vše viz V. J. K O U D E L K A , Zur Geschichte 2, s. 127-160; po něm beze změn T. Č E R N U Š Á K , 
Historie, s. 22-29 a 55-58. Konvent v Jablonném v Podještědí byl snad zničen Tábority v srpnu 1425, ale 
j e d n o z n a č n ě prokázat se to nepodařilo. Viz Viktor P INKA VA, Geschichte der Stadt Gabel und des 
Schlosses Lämberg in Böhmen, Gabel 1897, s. 39; bez rozpaků EČK, s. 262. 

71 Legenda zaznamenána u EČK, s. 506. Srov. i Franz K L U T S C H A K , Chronik des Annaklosters in Prag, 
Prag 1887, k husitům s. 27-34. Ve skutečnosti srov. J. PEKAŘ, Žižka 2, s. 16, 19, 109, 204 (pozn. 3), 206 
(pozn. 1). Dějepisec Jan Dubravius ( t 1553) přišel také s domněnkou, že Žižkova sestra byla jep t i škou, 
kterou svedl mnich. Proto prý Žižka mnichy nenáviděl . Viz J. PEKAŘ, Žižka 2, s. 266. 

72 Takto legentu zachytil Marsuet JAKUBIČKA, Sestry Dominikánky v Čechách a na Moravě, In: 
Pamětní spis, s. 88-89. 

73 Roku 1429 přišli násilně o život fr. Václav a lektor Písma svatého fr. Jan. Viz T. Č E R N U Š Á K , 
Historie, s. 103-104 z pera A. P R O K O P A . 
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74 Obecně o moravských klášterech srov. R. U R B Á N E K , Věk poděbradský 4, s. 111-121. K církevním 
poměrům na Moravě, avšak nepříliš spolehlivě, Augustin A. N E U M A N N , K dějinám husitství na 
Moravě, O l o m o u c 1939. Nejnověj i pak Tomáš B O R O V S K Ý , Kláštery, panovník a zakladatelé na 
středověké Moravě, Brno 2005, který se však dominikánům až na herburský konvent v Brně nevěnuje . 
Srov. vysvětlení s. 22. O husitství na Moravě srov. studie Josefa V Á L K Y , Morava roku 1421, In: Studia 
Comen iana et Historica 9-19, 1979, s. 5-30; Počátky války o Moravu 1422-23, In: Jižní Morava 18-21, 
1982, s. 48-66; Vrchol bojů o Moravu 1423-25, In: Jižní Morava 21-24, 1985, s. 89-108; Hegemonie 
husitů na Moravě, In: Jižní Morava 23-26, 1987, s. 65-83; Cesta Moravy ke kompaktátům, In: Jižní 
Morava 24-27, 1988, s. 91-114; Morava a husitská revoluce, In: Moravský historický sborník, Brno 1986, 
s. 89-124. 

75 V. J. K O U D E L K A , Zur Geschichte 2, s. 142-143, resp. Monumenta Conciliorum saec. XV., T o m u s I., 
V indobonae 1857, s. 5 5 2 - 5 5 3 , 5 5 5 , 557-558, 563-566, 5 6 8 , 5 7 7 , 5 8 7 , 590, 595. V suplice z 31. 5. 1441 si 
konvent vyprosil j eden z odpustků pro svůj kostel. Mj. se zde praví (Reg. Suppl. 373, fol. 275v): „ C u m 
propter hostiles incursus hussitarum hereticorum, qui patriam ipsam Boemie alias invaserunt et 
plurimum devastarunt, quam plures fratres dicte provincie fidem catholicam et sanctam matrem 
Romanam ecclesiam adversus dictorum infidelium dampnatos errores publice predicando et eisdem 
erroribus totius viribus resistendo gloriose exaltantes, exinde per ipsos hereticos et inßdeles diversis 
suppliciis afflicti et interempti fuerint; aliqui vero auribus et nasis abscisis et alii oculis evulsi et 
corporali lumine privati et in diversis membris suis mutilati remanserunt et propterea conventus 
huiusmodi fratribus plurimum vacuati existunt...". 

76 E M K , s. 154-156. Srov. Wilhelm B A U M , Císař Zikmund, Praha 1996, s. 192. Moravšt í páni složili 
v konventu tuto přísahu: „Item přísahám, že všechny kacieře a bludné u vieře křesťanské lidi a zvláště, 
kteříž držeti budú bludy svrchupsané duchovnie nebo světské, na svém zboží neb kděžkol ivěk j e najdu 
nebo zviem, se všemi pomocníky neb j im přejícími podle své moci chci tupiti a hubiti a k tomu i životem 
pomočen býti a j ich nepřechovávati ani j im v čem pomočen býti neb j ich brániti. Tak mi Buoh pomáhe j a 
svaté j e h o umučenie i svaté Čtenie!". 

77 Srov. Miloš ŽILA, Brněnská církev očima basilejského legáta, In: Brno v minulosti a dnes 14, Brno 
2000, s. 65-72. Informaci autor ješ tě rozšířil na pracovním setkání „Život ve s tředověkém klášteře" 
Centra medievis t ických studií UK a AV ČR 3. 4. 2003. Již R. U R B Á N E K , Věk poděbradský 3, s. 867, 
pozn. 6. 

78 E M K , s. 160-167, z d e s . 163. 

79 Srov. sborník Jihlava a Basilejská kompaktáta, Mezinárodní sympozium Jihlava 26.-28. června 1991, 
vyd. Dana Nováková , Karel Křesadlo, Eva Nedbalová , Jihlava 1992. F. Š M A H E L , Husitská revoluce 3, 
1996, s. 296-319, zvi. s. 311-313; R. U R B Á N E K , Věk poděbradský 1, s. 88-132, zvi. 108, pozn. 2. 
K působení některých dominikánů na basi lejském sněmu srov. Franz EGGER, Beiträge zur Geschichte 
des Predigerordens: die Reform des Basler Konvents 1429 und die Stellung des Ordens am Basler Konzil 
1431-1448, Bern 1991. 

80 Právě z této doby (8. 5. 1455) se nám zachovala i ojedinělá pečeť převorky Kateřiny. Pečetě 
dominikánských představených se nám dochovaly ze středověku ojediněle. Z n á m e pečet idlo p íseckého 
převora ze 14. st., pečeť převorky brněnského konventu Doroty z 3. 3. 1376 a brněnského převora Ludéře 
z 28. 8. 1349. Český provinciál Mikuláš z Budějovic měl 3. 6. 1453 na pečeti Korunování P. Marie. V íme 
také, že 10. 8. 1262 měl litoměřický konvent na pečeti lilii. Viz Jarmila K R E J Č Í K O V Á - T o m á š 
KREJČÍK, Úvod do české sfragistiky, Ost rava 1989, s. 63-66 i s archivním místem uložení. 

81 K němu srov. Martin ČAPSKÝ, Vévoda Přemek Opavský (1366-1433). Ve službách posledních 
Lucemburků, Brno-Opava 2005. 

82 Přechod schválila polská provinční kapitula konaná r. 1447 v Sieradzi. Viz Acta Capitulorum 
Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, ed. Roman Fabian M A D U R A , Tomus I., Romae 1972, 
k datu. 
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83 Viz Krystyna ZAWADZKA, Biblioteki klasztome dominikanów na Šlqsku (1239-1810), Wroclaw 
1999, s. 2 3 , 3 7 - 3 8 . 

84 Není uvedeno v M V B 7 (1417-1431) , ed. Jaroslav Eršil, Praha 1998 ani v papežských a 
domin ikánských buláriích. Originály bul z doby Mart ina V. se v A G O P nenacházej í . Přes veškerou snahu 
se mi údaj nepodaři lo ověřit. 

85 Chudoba řádu však nebyla dodržována prokazatelně j i ž v době předhusitské, a to ani v českých zemích, 
jak o tom ostatně píše již Josef ŠVEHLA, Několik vzpomínek na dominikánský klášter v Ústí Sezimově. 
(K nedávnému nálezu koster v klášteřišti), In: Jihočeský sborník historický (dálejen JSH) 3, 1930, s. 1-3. 

86 K celé době srov. Rudolf U R B Á N E K , Věk poděbradský 1-4, České děj iny III, Praha 1915-1962. 
Trochu jiný pohled zastává Otakar ODLOŽILÍK, The Hussite King. Bohemia in European Affairs 1440-
1471, N e w Brunswick (New Jersey) 1965. Katolické církvi se věnuje Antonín M A Ř Í K , K postavení 
katolické církve v Cechách v době poděbradské (Činnost katolických administrátorů za Jiřího z 
Poděbrad), In: Folia historica Bohemica 7, 1984, s. 101-196; TÝŽ, Administrátoři a svatovítská kapitula 
v době poděbradské. Úřad administrátorů podjednou a jeho představitelé, In: SAP 51, 2001, s. 313-358. 

87 Viz R. U R B Á N E K , Věk poděbradský 3, s. 58, pozn. 2; 598-599, pozn. 1, 2; Věk poděbradský' 4, s. 263, 
266, 556. 

88 Srov. Reformní statuta brněnských dominikánek z r. 1440 od jejich převorky Kateřiny z Milhlheimu. 
Pramen poprvé zveřejnil Augustin NEUMANN, Nové prameny k dějinám husitství na Moravě, Olomouc 
1930, s. 96-112. 

89 K celé cause boje proti kompaktá tům existuje početná literatura. Shrnuta j e z velké části ve 
stati Františka ŠMAHELa, Enea Silvio Piccolomini a jeho Historie česká, In: Enea Silvio: Historie česká, 
vyd. a překl. Dana Martínková, Alena Hadravová, Jiří Matl, Praha 1998, s. XIII-LII, zvláště s. X X X V -
XL1. Studie j e uveřejněna i v angl ickém překladu tamtéž. K osobě papeže Pia II. srov. sborník Enea Silvio 
Piccolomini. Pius Secundus Poeta Laureatus Pontifex Maximus, a eura di Manlio Sodi e Arianna 
Antoniutt i , Romae 2007. 

Isnard Wilhelm FRANK, Hausstudium und Universitätsstudium der Wiener Dominikaner bis 1500., 
Wien-Graz-Köln 1968, s. 16-17, pozn. 54. 

91 F. ŠMAHEL, Husitská revoluce IV, 1996, s. 54-72. 

92 Podle vyjádření P. Bernarda M. Špačka, O P (Hradec Králové, I I . 7. 2000). Také A. W A L Z , 
Compendium, s. 150: „Tempore insurrectionis Hussitarum circa 300 fratres in odium fidei interempti 
sunŕ. 

93 K tehdejší době srov. Josef M A C E K , Jagellonský věk v Českých zemích (1471-1526) 1-4, Praha 1992-
1999 a volně navazující 5. díl Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001, resp. Veronika 
MACHÁČKOVÁ, Církevní správa v době jagellonské (na základě administrátorských akt), In: Folia 
historica Bohemica 9, 1985, s. 235-290. 

94 K celé záležitosti srov. J. ZOUHAR, Přehled dějepisectví dominikánského řádu v Čechách a na 
Moravě v 16.-18. století, s. 267-291, resp. Týž, Dominikánský' řád ve světle českého dějepisectví. 
Příspěvek k dějinám české dominikánské provincie do r. 1948. Rigorózní práce na PedF UK v Praze, 
2003. Př ipomenul bych zde jen charakterist ickou pasáž od řádového italského barokního dějepisce 
Vincenta Fontány, Monumentu s. Ordinis Praedicatorum (Monumenta Dominicana de jidis obsequiis 
ordine Praedicatorum. Breviter in Synopsim collecta, ab Sanctae Dei ecclesiae usque modo praeßtis), 
Romae 1675, s. 327 (Pars III, Caput I): ,Accessere ad Concilium Boemorum Oratores 4. Januarii [k r. 
1433], et exhibitis suorum delimentorum articulis, decretum fuit a Patribus, ut Primo articulo proposito a 
Rockysana de Commuione sub utrasque specie responderet P. Joannes Stoicus de Ragussio Procurator 
gen. Ord. Praed., qui octo diebus antemeridianis horis eidem sapientissime respondit, mirantibus 
Patribus Viri sapientiam, promptitudinem, ac doctrinae profunditatem. Secundo a Vuenceslao Taborita 
proposito de corrigendis peccatis public is, satisfecit Aegidius Carlerius Cameracen. Ecclesiae Decanus 
per quatuor dies. Tertio ab Vdalrico Presbytero Orphanorum proposito, de libera praedicatione verbi 
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Dei P. Henricus Kaltisen. Confluentinus haereticae pravitatis in Germania Inquisitor vir doctissimus per 
ires dies respondit. Quarto autem de civilidomino Clericorum a Petro Payne exhibito, satisfecit loannus 
Palonarius causarum Sacri Palatii Auditor, nocnon et Archidiaconus Barchinonen. per dies, quos omnes 
confutatos, et convictos agnovere Patres, cunctique adstantes, ipsis in suapertinacia perseverantibus." 

95 NA Praha, fond ŘD, č. inv. 11: Monumenta conventuum triunius provinciae Bohemiae, Moraviae et 
Silesiae, Pragae 1720, s. 1. 

96 Např . Jeroným M. J U R Á K , Náš apoštol svatý Hyacint, Praha 1930, s. 93. 

97 Viz Archiv český 18, 1900, s. 165, č. listiny 268: „A j a k o ž jes t v t émž měs tě klášter zákona a řádu sv. 
Dominika , ten z zvláštnie milosti ( . . . ) Hanušovi , erbom a budúcim j eho , v opravu a obranu dáváme, tak 
že voni j e j k své obraně a opravě jmiet i a držeti maj í a moci budú nynie i budúcně, . . . " Srov. k opravě 
Ladislav HOSÁK, Historický místopis Moravy a Slezska v/. 1848-1960, Úvodní svazek, Ostrava 1967, s. 
253-254, resp. EMK, s. 337. 

98 K poměrům 16. století srov. obecně Josef J A N Á Č E K , České dějiny. Doba předbělohorská /., Díl 1, 2 
Praha 21971, 1984; TÝŽ: Rudolf U. a jeho doba, Praha 1987 (21997); Petr VOREL, Velké dějiny zemí 
Koruny české, sv. 7 (1526-1618), Praha 2005, kde další podrobná literatura. Za upozornění stojí ješ tě 
práce Petra M ATI, Svět české aristokracie 1500-1700, Praha 2004, ze širšího pohledu pak dílo Robera J. 
W. E V A N S E , Vznik habsburské monarchie 1550-1700, č. překl., Praha 2003. Př ipomenout se sluší i práci 
Zdeňka VYBÍRALA, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemi na počátku novověku, 
České Budějovice 2005. Pro Moravu stále dílo Josefa V Á L K Y , Dějiny Moravy, díl 2 (1526-1740) , Brno 
1996. Také císař Ferdinand I. se dočkal dvou biografií : Alfred K O H L E R, Ferdinand 1. 1503-1564. Fürst, 
König und Kaiser, München 2003 (viz rec.: Václav Bůžek In: JSH 72, 2003, s. 233-234; Jiří Pešek In: 
Č Č H 102, 2004, č. 4, s. 844-853) a rozsáhlejší od Ernsta L A U B A C H A, Ferdinand L als Kaiser. Politik 
und Herrscherauffassung des Nachfolgers Karls V, Münster 2001. Císař Maxmil ián II. j e pak tématem 
práce Paula Suttera F ICHTNER A, Emperor Maximilian 11., New Haven-London, Yale Universi ty Press 
2001 (viz rec.: Jaroslav Pánek, In: ČČH 102, 2004, č. 3, s. 631-637). Bohužel církevní děj iny českých 
zemí zůstávaj í v tomto kontextu popelkou. Spoléhat mus íme po r. 1526 nadále na Bohumila Z L Á M A L A , 
Příručka českých církevních dějin, sv. 5 (1400-1550), sv. 6 (1550-1650), Olomouc 1970; Františka 
KAVKU - Annu SKÝBOVOU, Husitský epilog na Koncilu tridentském a původní koncepce habsburské 
rekatolizace Čech. Počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561-1580, Praha 1969; TÁŽ, 
Arcibiskupská kancelář v Praze v letech 1561-1580, In: SAP 19, 1969, s. 457-494; TÁŽ, Le ordinazioni 
dei sacerdoti utraquisti a Venezia nella prima meta del XVI sedilo, In: Italia e Boemia nella cornice del 
r inascimento europeo, ed. Šante Graciott i , (Civiltá veneziana: Studi; 49), Firenze 1999, s. 51-65 [česky 
In: Sciencia nobilitat. Sborník prací k poctě prof. PhDr. F. Kavky, DrSc., Praha 1998 (1999), s. 79-86], 
Výraznějš í pozornosti se dostalo pouze o lomouckým biskupům, a to ješ tě z uměnovědného pohledu, srov. 
Ondřej JAKUBEC, Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby. Umělecké 
objednávky biskupů v letech 1533-1598, jejich význam a funkce, Olomouc 2003. 

99 V pol. 16. st. bylo ustanoveno, že 4 sociové generálního magistra řádu budou mít titul provinciála 4 
zaniklých provincií : Svaté země, Dacie (provincie dánské a skandinávské), Řecka a Skotska. Česká 
provincie tak nebyla nikdy považována za zaniklou. 

100 J. STRNAD, Listinář 2, s. 734, č. 889; J. MACEK, Víra a zbožnost, s. 206-207; Z. WINTER, Život 
církevní v Čechách, s. 701 (společné číslování). 

101 Viz stručně Angelus M. WALZ, Dominikaner und Dominikanerinnen in Süddeutschland (1225-1966), 
Meit ingen-Freis ing 1967, s. 66-85. 

102 Srov. nářek generálního magistra Vincenta Just inianiho před generální kapitulou v Avignonu r. 1561 
(MOPH 10, 1901, s. 28): „Dignitas religionis nostrae in potentissimo regno Angliae simul ac Datiae 
penitus est extinctus. In amplissimo regno Ungariae vix unum et alterum cenobiolum nobis remansit. 
Provinciarum Boemiae, Scotiae, Hiberniae, Graeciae, Terrae sanctae utinam non solo nomine 
gloriaremur. Amplitudo nostri ordinis in populosissima superiore Germania et Saxonia fere ad nihilum 
est redacta. Ubi enim doctissimi et religiosissimi illarum religionům patres, qui non nobis duntaxat, sed 
toti Europae ornamento erant? Ubi legum et sanctionum nostrarum observantia, quibus tanquam 
vehiculis jiliorum nostrorum animi ad dulces virtutum amplexus quam saepissime deducebantur? Templa 
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nostra aut destructa sunt aut nuda remanserunt vel in prophanos usus deputata. Scolae solo aequatae, 
studia perierunt, emarcuerunt ingenia, sanctiones nostrae despectae et lumina denique omnia extincta 
sunt." Také I. W. FRANK, Zur Errichtung der österreichisch-ungarischen, In: AFP 43, 1973, s. 291, 
pozn. 5. 

103 MOPH 9, s. 344: „Confirmamus concessionem magistri generalis nuper defuncti factam super 
electione et conßrmatione prioris provincialis provinciae Ungariae, et de non veniendo ad capitulum 
durante desolatione dictae provinciae." 

104 Např. I. W. FRANK, Zur Errichtung der österreichisch-ungarischen Dominikanerprovinz, s. 292. 

105 M O P H 10, 1901, s. 28. Viz pozn. 94. Překlad převzat z knihy Z. Č E R N Á , Dějiny řádu Kazatelského 2, 
s. 453-454. 

106 Klement BOROVÝ, Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup Pražský: historicko-kritický životopis, 
Praha 1873; Josef JIREČEK, Doplňky k životopisu pražského arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice, 
In: ČČM 1883, s. 603n; Josef CVRČEK, Antonín Brus z Mohelnice. Nové příspěvky k životopisu jeho, In: 
Č Č H 2, 1896, č. 1, s. 30-39. Dopl. Františka Ekerta In: ČČH 2, 1896, č. 2, s. 134; Rudolf TILL, Antonius 
Brus von Muglitz 1558-1563, Bischof von Wien, In: Wiener Geschichtsblätter 19, 1964, s. 258-269; 
František KAVKA - Anna SKÝBOVÁ, Husitský epilog na Koncilu tridentském a původní koncepce 
habsburské rekatolizace Čech. Počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561-1580, Praha 1969; 
Anna SKÝBOVÁ, Obnovení pražského arcibiskupství: Antonín Brus z Mohelnice a koncil tridentský. In: 
Pražské arcibiskupství 1344-1994, Praha 1994, s. 114-128; James R. P A L M I T E S S A , The Archbishops of 
Prague in Urban Struggles of the Confessional Age, 1561-1612, In: The Bohemian Reformation and 
Religious Practice: Vol. 4. Papers f rom the IV. International Symposium on The Bohemian Reformat ion 
and Religious Practice under the auspices of The Philosophical Institute of the Academy of Sciences of 
the Czech Republic held at Vila Lanna, Prague 26-28 June 2000, Praha 2002, s. 261-273. 

107 A G O P Řím, sign. XIV., Liber N, pars I., caput III, s. 20 má zcela mylné informace. 

108 K. BOROVÝ, Antonín Brus z Mohelnice, s. 56. 

109 Viz pří loha této práce. NA Praha, fond APA , sign. B 1/8, Missivae latinae, bohemicae et germanicae 
ad imperatorem et principes 1565-1570, fol. 11 (z 19. 10. 1565). Srov. K. B O R O V Ý , Antonín Brus 
z Mohelnice, s. 164, pozn. 1. 

110 Viz K. BOROVÝ, Antonín Brus z Mohelnice, s. 150-155. 

" ' Brus píše 15. I I . 1566 plzeňskému arcipresbytru, aby se s řeholníky snažil usmířit . NA Praha, fond 
APA, sign. B 1/3, Liber miss ivarum bohemicarum 1564-1567, fol. 225: „Ctihodný etc.! Jaké stížnosti 
sobě kněz Matouš Sedlčanský spolu s jinými konventu vašeho bratřími do Vás pokládají, tomu z těchto, 
čemuž v pravdě neradi jsme a na tom stížnost nemalú neseme, zvláště pak že mezi vámi jakési nevole a 
nelibosti neustávají a za jakeimi [!] se to příčinami děje, jest nám to s podivením. Protož vás 
napomínajíce poroučíme že takových nevoli zanechajíce s nimi otcovsky nakládali a podle povolání 
vašeho a povinnosti vaší k nim se náležitě chovajíc, což jim podle staro[českjého pořádku a obyčeje 
spravedlivě náleží, zouplna dávati a platili budete, tak aby oni spokojeni již víc nás dáleji zbytečně 
nezaneprázdňovali. Dán v Praze 15. Nov. 1566". 

112 Srov. Š imon P L A C H Ý Z T Ř E B N I C E , Paměti Plzeňské, ed. Josef Strnad, Plzeň 1883, s. 117-121 (z 
24. 6. 1580) o velké pitce a bitce v konventu. Mravy byly stále špatné. 

113 Podrobněj i v kapitole o vztahu řádu a měst . Zde jen poznamenávám, že z dokumentu Census et 
Inventorium Conventus Pragensis S. Agnetis Fratrum Ordinis Praedicatorum (NA Praha, fond APA, 
sign. C 117 6, inv. č. 3426, č. kart. 2092) k 31. 8. 1577 vyplývá, že konvent není nikterak chudý, což vrhá 
na tvrzení K. Borového (Antonín Brus z Mohelnice, s. 168), že arcibiskup r. 1573 psal místodržícím ve 
věci odpuštění dluhu převoru u sv. Anežky, neboť konvent j e chudý, j iné světlo. Arcibiskup patrně nebyl 
správně informován, když se k tomu propůjčil . 

114 In extenso v K. B O R O V Ý , Antonín Brus z Mohelnice, s. 282-283 (dodatek č. 30). 
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115 N A Praha, fond APA, sign. B 1/10. Missivae germaniae 1569-1571, fol. 209 z 6. 2. 1571. Viz K. 
BOROVÝ, Antonín Brus z Mohelnice, s. 168. 

116 Celá tato causa byla dopodrobna osvět lena Karlem Schellhassem. Viz Karl S C H E L L H A S S , Akten zur 
Reformtätigkeit Felician Ninguarda's inbesonders in Baiern und Österreich während der Jahre 1572-
1577, In: Q F I A B 1, 1898, s. 39-108; 2, 1899, s. 41-115, 223-284; 3, 1900, s. 21-68, 161-194; 4, 1902, s. 
93-137, 208-235; 5, 1903, 35-59, 177-206. TÝŽ, Der Dominikaner Felician Ninguarda und die 
Gegenreformation in Süddeutschland und Österreich 1560-1583 (Bibliothek des prußischen historischen 
Institut in Rom 17), 2 Bde., Rom 1930, 1939, k Čechám a Moravě zvi. 1. sv., s. 152-157, 174-193, 222-
223, 232-233. 

117 Podrobně M O R T I E R 5, 1911, s. 508-512, odkud také čerpám pro následující výklad. 

118 Mort ier udává rok 1569, ale I. W. F R A N K , Zur Errichtung der österreichisch-ungarischen 
Dominikanerprovinz, In: A F P 43, 1973, s. 293, pozn. 12: „Der Visitator war bereits 1568 im Lande, denn 
in diesem Jahr richtete er in einer Angelegenhei t des Kremser Klosters eine Bitte an den Kaiser 
Maximi l ian" . Odvolává se na Günthera H A N N I K U , Die Dominikaner in Krems von der Gründung bis 
zur Aufhebunug ihres Klosters. Machienenschr i f t . Dissertation, Wien 1970, s. 61 (práce mi byla 
nepřístupná). 

119 NA Praha, fond APA, sign. C 117 6, inv. č. 3426, č. kart. 2092. Císař 19. I I . 1568 mj . píše 
arcibiskupovi o visitaci dominikánů: ...wiedieti milostiwie dawam, zie gjme na poniezienu prozbu 
poctiweho knieze Michala de Aste rzadu Predicatorum yakozto namiestie Neywyžssyho se neboly 
wyslaného komisarze, ktomu milostiwie powoliti raczili, aby s wiedomisti (...) w kralowstwii nassem 
Czeskem wsseczky klasstery, téhož rzadu wisytowati, a tu kapitolu zstrany wolenii budauczyho 
provinciala, y tak yak by osoby w dotczienych klassterzich w dobry a pobožní ..., dyčeti mohl. ... 
Maxmil ián II. arcibiskupovi radí, aby byl Michaelovi nápomocen, aby „kláštery a osoby v nich, jak se 
předešle stávalo, o klínoty, peníze a jiné věci připravovány" nebyly. Z. WINTER, Život církevní 
v Čechách, s. 819 (společné číslování). 

120 M O R T I E R 5, 1911, s. 511: „Je suis resté á Olmutz , écrit-il á ľ évéque , un peu plus de quinze jours . J ' y 
ai célébré le Chapi t re provincial . Rien ne m ' a manqué de la part des Peres: j ' a i eu tout ce que j e désirais, 
sauf l a j o i e de votre présence. Elle m ' eü t été précieuse, pour m'éc la i rer de vos conseils; eile m ' e ú t aidé á 
penser et á faire ce qui convient le plus á la prospérité de mon Ordre dans votre pays. Je me demande 
pourquoi les Pěres de cette province m ' o n t élu Provincial á ľunami té , moi qu ' i l s savent dé já avancé en 
äge, usé par de longs et pénibles voyages . . . " (Reg. Mich, de Asti, fol. 17 v mi byla nedostupná, proto cituji 
f rancouzský překlad, ze kterého j s em čerpal). 

121 M O R T I E R 5, 1911, s. 511: „Que vous dire des monastěres que notre Orde possěde en votre vaste 
royaume? Si ce n'est cette parole de 1'Évangile: Messis quidem multa, operarii autem pauci. Grande 
moisson et peu de moissonneurs . Je dois partir bientôt pour Rome, et j ' i n fo rmera i le Chapitre général de 
la situation de la p rov ince . . . " . Reg. Mich, de Asti, fol. 38. Citace z f rancouzského překladu, viz pozn. 
výše. 

122 K tomu nejpodrobněj i I. W. F R A N K , Zur Errichtung der österreichisch-ungarischen 
Dominikanerprovinz, In: AFP 43, 1973, s. 287-341, zvl. s. 293. Generální kapitula v Římě praví ve svých 
výnosech (MOPH 10, 1901, s. 84): „Conßrmamus in priorem provinciálem provinciae Boemiae rev. 
patrem fr. Michaelem de Ast Genuensem canonice electum per sexennium iuxta ordinationem capituli 
Bononiensis de hac provincia factam, una cum plena potestate et authoritate super congregatione 
Austriae, quam eidem provinciae Bohemiae unimus et annectimus ac incorporamus. Cui etiam 
committimus authoritatem supra conventum Tirnaviae et monasteria sororum, si qua sunt, et reliquias 
provinciae Ungariae cum plena authoritate, cassantes quemcunque alium vicarium eiusdem conventus 
Tirnaviae quomodolibet institutum, et haec ad eorum fratrum petitionem. " Generální kapitula z r. 1571 
připojila ještě následující dodatek: „Item conßrmamus unionem factam in praecedenti capitulo Romano 
congregationis Austriae cum provincia Bohemiae cum commissione super conventus fratrum et sororum, 
quae in praefata ordinatione habetur, quam hic insertam esse volumus et innovamus; simulque quod 
officium provincialatus non duřet nisi per triennium." (s. 124). Vše bylo ještě potvrzeno na generální 
kapitule v Barceloně r. 1574. Tamtéž , s. 161. 
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123 R. 1570 byl j i ž mrtvý. Viz I. W. F R A N K , Zur Errichtung, s. 294, pozn. 13. 

124 O j aké visitaci dvou Italů r. 1572 mluví Z. WINTER, Život církevní v Čechách, s. 818 (společné 
číslování) , nevím. Pravdou však zůstává, že visitace byly, alespoň co se dominikánů týče, neúčinné. 

125 Pro dominikány dostává zmocnění j i ž 9. 1. 1574; breve j e mu doručeno 3. 2. do Mnichova. Viz K. 
SCHELLHASS, Der Dominikaner Felician Ninguarda und die Gegenreformation in Süddeutschland und 
Österreich 1560-1583, sv. 1., Rom 1930, s. 156, pozn. 6. Tam také podrobně celá j e h o visitace. 

126 K. SCHELLHASS, Der Dominikaner Felician Ninguarda, sv. 1., s. 175. 

127 K. SCHELLHASS. Der Dominikaner Felician Ninguarda, sv. 1., s. 182. 

128 NA Praha, fond A P A --, č. kart. 4506, s ložka „Brno" . 

I2'f K. SCHELLHASS, Der Dominikaner Felician Ninguarda, sv. 1., s. 183. 

130 Jako příklad úspěšného listu uvádím list Plzeňským z 29. 7. 1574. N A Praha, fond A PA , sign. B 1/13 
Miss ivae Bohemiae 1571-80, fol. 48: „Moudř í a opatrní etc.!/ Věděti Vám dáváme, že teď vysoceurozený 
a nábožný Pater fr. Felicianus podle instrukcí j e m u od J. Sv. Papežské vydané a milos t ivého J M C k tomu 
dovolení a nařízení, o čež nám také od J M C obvzláštní psaní učiněno jest , všecky kláštery ordinis 
Mendikantium v Království tomto visitovati a pokudž by kde j aké potřeby neb nedostatky býti seznal , to 
v lepší způsob uvésti má. I maj íce my stížnosti vaše, kteréž se sobě do kněze Ondře je , nynějš ího převora 
če rného kláštera u Vás, kteréhož též P. Visitator z téhož kláštera vyzdvihnouti a na místo j e h o j e d n o h o 
muže dobrého za převora dosaditi míní, v paměti své, toho všeho témuž visitatorovi k vyrozumění j s m e 
předložití nepominuli . Protož, když k Vám často jmenovaný Visitator přijede, a ty kláštery u Vás 
visitovati a v něčem raddy (!) a pomoci Vaší potřebovati bude, Vás žádáme, že ho sobě od nás 
poručeného míti a j e j v potřebách j e h o fedrovati budete./ My Vám etc./ Dán ve čtvrtek den sv. Marty 
1574." Purkmistr a rada odpověděl i 19. 9. 1574, že u nich byl a že mu pomohl i , protože se „ve vší 
bedlivosti snažil, aby církevní řády v dobrý způsob uvedeny byly". K situaci s tručně viz K. B O R O V Ý , 
Antonín Brus z Mohelnice, s. 167-168. 

131 N A Praha, fond APA, sign. C 117 6, inv. č. 3426, č. kart. 2092 z 8. 2. 1575, kde si s těžuje zvi. na 
situaci v českobudějovickém konventu. „Scribit sua Rma celsitudini, quod Imperatorem scripto- ac 
oretenus de visitatione monasteriorum in Bohemiae et Moraviae informaverit, lamentaturque valde de 
misero monasterii Budvicensis statu, et quomodo hinc inde in Provincia dispositionem fecerit, uma 
notificans'\ 

132 K. BOROVÝ, Antonín Brus z Mohelnice, s. 167-168. 

133 Jiří CHVOJKA, Ražby poslední českobudějovické mincovny, České Budějovice 1986. 

134 Jaroslav K A D L E C , Dějiny kláštera Svaté Koruny, České Budějovice 1949; Anna K U B Í K O V Á , 
Březanova Posloupnost opatů korunských, In: JSH 64, 1995, s. 176-185. 

115 Pomíj ím tu případ Apeninského poloostrova, kde přemíra provincií na tak malém území vytvářela 
v průběhu dějin nejeden správní problém, a kde tedy čas od času docházelo ke slučování a zase 
odlučování jednot l ivých správních jednotek . 

136 Viz K. SCHELLHASS, Akten zur Reformtätigkeit Felician Ninguarda's inbesonders in Baiern und 
Österreich während der Jahre 1572-1577, In: QFIAB 1, 1898, č. I. Maximilián II. kardinálu Madruzzovi: 
„Dummodo monasteria haec in Austria ad Hungariae et Bohemiae nunc provincias pertinentia ipsi 
provinciae Germaniae subjiciantur eique incorporentur". 

L'7 K. SCHELLHASS, Akten zur Reformtätigkeit Felician Ninguarda's inbesonders in Baiern und 
Österreich während der Jahre 1572-1577, In: QFIAB 3, 1900, s. 38-40, č. 49. 
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1 8 Rozhodla tak ř ímská generální kapitula. M O P H I I , s. 111: „Pro communi provinciae bono 
aggregamus et incorporamus eidem provinciae Bohemiae sequentes conventus Austriae nempe 
Viennensem, Rezzensem, Tulnensem, Cremsensem et Lubinensem 1, cum ad hanc incorporationem suum 
iam consensum in hoc generali capitulo adhibuerit rev. admodum p. provincialis Theutoniae, sub cuius 
eura antea erant praefati conventus. Decernentes praedictos conventus separatos a provincia Theutoniae 
et qualibet alia provincia, proprie deinceps pertinere ad provinciám Bohemiae, et esse debere sub eura et 
regimine admodum rev. p. provincialis Bohemiae. 

139 M O P H 11, s. 152-153. 

140 Dále se přidržuji podrobného výkladu M O R T I E R 6, 1913, s. 153, 155-157, 249. Záležitost 
převyprávěl j i ž A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 12-18 s některými nepřesnostmi. 

141 Že to bylo tehdy skutečně bez nátlaku, plyne ze skutečnosti , že se Galamini upř ímně diví náhlé z m ě n ě 
j e h o stanoviska a diplomaticky poznamenává , že ji nerozumí, ačkoliv o nátlaku arcivévody Matyáše 
musel dobře vědět. 

142 Skvělá ukázka diplomat ické obratnosti Galaminiho. Poukazem na formální demokrat ičnost v řádu, 
která j e vyzvihována celou řádovou historiografií dodnes, proti které nemohl Matyáš of ic iá lně ničeho 
namítnout , se Galamini ze svízelné situace vyvlékl, aniž by Matyáše, ve kterém j i ž tehdy všichni viděli 
budouc ího císaře, proti sobě ješ tě více popudil , ale zároveň mu neustoupil . Pochopi telně kdyby tehdy 
býval chtěl, mohl docílit změny, a tak se také vlastně na další generální kapitule stalo. Demokrat ičnost 
z řádu j i ž tehdy dávno vyvanula, ostatně j a k o ze všech státních struktur celé Evropy. 

143 Byl j í m fr. Hyacinth Suscius (Suski) z Krakova, ustanoven Galaminim 18. 6. 1608. Srov. A G O P Řím, 
sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 52, s. 132. K j e h o osobě viz Jacques Q U É T I F - Jacques É C H A R D , 
Scriptores Ordinis Praedicatorum, Tom. II, Lutetiae Parisiorum 1721, s. 327b - 328a. 

144 Otištěno u A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 89-90, přetiskuji: „Vehementer commotus sum Uteris 
Paternität is Tuae/ Francfurcto datis, quibus conquer itur, quod conventus Austriae concrediti sint 
provinciali Bohemiae, cum et Pat. V. eorundem cura in diffinitorio capituli generalis se sponte 
abdicaverit, causatus tum (ob) fratrum inopiam, tum (ob) itinerum immensibilitatem. Et certe, si 
Paternitatis Tuae compertum erat de decretis Ulis et mandatis caesareis et archiducalibus, ne quis 
exterae nation is convent i bus Austriae praeßceretur, debebat hoc nobis procurasse. Nunc quoniam ea 
omnia ex ipsius Seren. Re. Matriti Uteris serius, quam oportuit, intellexi, hoc unicum accurrit consilium, 
ut iniungam provinciali Bohemiae, ne alios in conventibus Austriae collocet aut praeficiat, quam natione 
Germanos. Et quidem, quod Pat. Tua suggerit de provinciali Teutonico Bohemiae praeßeiendo, non mihi 
displiceret, si non modo provinciálem ipsum, sed etiam tot fratres ex sua provincia Teutoniae exhiberet, 
qui essent in conventibus istis ad praedicandum, confessiones excipiendum, ad religiose conversandum et 
cum nobilibus familiaritates contrahendum cum aedificatione omnium (ut Pat. Tua scribit) sufjicientes et 
idonei. Sed quomodo hoc praestari possit, cum ipsa Teutoniae provincia tanta laboret fratrum inopia, ut 
vix conventibus Austriae provider i possit, non video, quamquam in plerisque Bohemiae et Moraviae locis 
(ut ab expertis audio) praedicatores Teutonici a paucissimis intelligerentur. Quibus de causis, et quoniam 
Pat. Tua in diffinitorio a Patribus tot obtestationibus instanter requisita, tam constanter tam Bohemicae 
quam Austriacae nationes cur am recusavit et fratrum Italorum opera ad salutem animarum procurandam 
multorum annorum experientia inventa est inutilis, ut tandem aliquo pacto provinciae Uli desolatae 
subveniri possit, tum etiam, ne videamur in re tam gravi et graviter instituta parum constantes, cogor 
quodam in proposito permanere. Interim, dum negocium hoc cum Serenissimo rege pertracto, oro Pat. 
V., ut omnibus viribus mihi f ave at, et quod laboris Vestri levandi gratia determinatum est, sua quoque 
industria foveat et promoveat, moneatque fratres Austriacos, ne sese Ulis adiungant, qui in Moravia suae 
professionis obliti omnia perturbant patienterque tantisper sustineant, nihil, de suis commodis amissuri. 
(Uti supra)". 

145 Argument j e to pěkný, kdybychom nevěděli , že tou dobou mnoho bratří česky neumí a j eš tě m é n ě j i ch 
zpovídá. N a to A. Neumann ve svém výkladu nebral vůbec zřetel. A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 
13. 

146 Pro Mort ierův dohad, že se tak stalo proto, že list generálního magistra Matyáši nedošel , j s e m nenalezl 
žádný doklad. 
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147 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 51, s. 30r. 

148 K j e h o osobě srov. Pavel B A L C Á R E K , Kardinál František z Ditrichštejna (1570-1636), Kroměř íž 
1990. 

149 Provincie česká, polská a ruská se často svářely v této době o konventy. Polsku odebrány 1612 některé 
konventy a př ipojeny k Čechám. 1613 i slezské konventy. Poláci se bouřili a následně vyslaného k nim 
visitátora mučili h ladem, kradli mu otop a musel zasahovat i panovník. Srov. M O R T I E R 6, 1913, s. 249 
se správným odkazem na A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 58, fol. 3V, 35v . 

150 O tom svědčí arcibiskupovy listy Ninguardovi z 23. 8. 1574 a 5. I. 1576. N A Praha, fond A PA , sign. 
B 1/14, Missivae latinae et ge rman icae l572-1576 , fol. 197, 322. 

151 O něm nejpodrobněj i M O R T I E R 6, 1913, s. 1-51. 

152 Jeho visi tace českých zemí j e popsána v M O R T I E R 6, 1913, s. 32-38. 

153 Viz příloha této práce. 

154 Viz pří loha této práce. 

155 Mort ier j e neuvádí , ale srov. A G O P Řím, sign. XIV. Liber EEE: S T Y X A , Hyacinth: História 
provinciae Bohemiae Ordinis FF. Praedicatorum. Collectanea Historica rerum Provincia Bohemiae 
Sacri Ordinis Praedicatorum Chronologice digesta. Et ad triplicem ejus Epochám: Originis, 
Desolationis, lnstaurationis, trifariam partita [originál 1749], díl II, kap. VI-VIII, s. 224, kde podrobně 
j m é n a př í tomných u Beccariovi l i toměřické visitace. 

156 K přípravám na visitaci v plzeňském konventu srov. kronikáře Šimona P L A C H É H O Z T Ř E B N I C E , 
Paměti Plzeňské, ed. Josef Strnad, Plzeň 1883, s. 58. Jednalo se na místní poměry o událost , protože j e h o 
předchůdce byl ve městě před 130 lety. 

157 Josef V. Š I M Á K , Bohemica v Lipsku. Historický Archiv České akademie císaře Františka Josefa pro 
vědy, s lovesnost a umění 29, Praha 1907, s. 82: rkp. městských knih č. 89, list 260-264 (opis). 

158 Jan Bedřich NOVÁK, O důležitosti zpráv nunciů pro Sněmy české, In: Zprávy Zemského archivu 
království českého, sv. I., Praha 1906, s. 70. Adkazu je na Archiv Vat. Borghese II, 158, Lett. 61 Hist, 
nuncia z 17. 9. 1606 a na Arch. Vat. Nunz di Germ. 16, fol. 177. 

159 NA Praha, fond APA, sign. C 120 5, č. kart. 2108 z 12. 3. 1602: Jeho milost římsky císař, a uherský, 
český etc. Král, Pán náš nejmilostivější,/ Důstojnému a urozenému Zbyňkovi Berkovi z Dubě a z Lippého, 
arcibiskupu pražskému, Nejvyššimu mistru křížovníkův s červenatt hvězdau,/ raddě své s příležící 
suplikací Wolffa Deyma, Komory dvorské služebníka, pro vyrozumění ztižnosti [!] jeho, do převory 
kláštera Svaté Anny, v Starém Městě Pražském, odsílati, a jemu milostivě poraučeti ráčí, aby vtéto věci 
přez dotčené převoře, spravedlivě a náležitě nařízení učinil, tak aby týž Deym příčiny neměl, proč na 
Jeho milost clsařsků vté věci dále nabíhali;/ natom se milostivá vůle Jeho milosti císařské etc. naplní./ 
Decretum per Imperatorem... in consilio... Pragae, 3 Marcii Anno 1602/ Zdeněk z Lobkovic/ Jindřich 
z Písnice m. p./ Jan Menczl m. p.". J iž r. 1599 si arcibiskup stěžoval generálnímu magistrovi do Říma na 
domin ikány ve své arcidiecézi, ale vidíme, že marně. Ke stížnosti z r . 1599 viz Z. W I N T E R , Život 
církevní v Čechách, s. 791-792 (společné číslování). 

160 K největš ímu doloženému útěku dominikánů z konventu došlo r. 1577. Král musel dokonce na prosbu 
provinciála Joanna G. Salutiensa nařídit je j ich všeobecné polapení . Viz Z. W I N T E R , Život církevní 
v Čechách, s. 793. Panovník musel zasahovat i r. 1604, kdy na žádost provinciála Capel l iho rozkázal (28. 
8.) přepadnout faru, na které se j i ž d louho veřejně „skrýval" uprchlý bratr Šimon, a „kdyby se zdržovali 
mě! a žádným způsobem k svému řádu se zase navrátit nechtěl", tedy mají ho ,Jádné výstrahy mu 
nedávajíc" před arcibiskupa postavit. Tamtéž , s. 796. 

161 Viz A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 14-16. 

180 



162 O celé záležitosti podrobně J. J A N Á Č E K , Rudolf II. a jeho doba, Praha 21997, s. 419-438. Srov. také 
TÝŽ, Pád Rudolfa 11., Praha 220 03. 

163 Čerpám od A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 15, pozn. 9, 10. Dle N e u m a n n a tedy část dokumentu 
zní následovně: „Natio Austriaca est natio pure Germanica, nec unus sane est ex ea frater, qui idioma 
Moravicum vel caleat, vel utique balbutiendo pronuntiare posset, quod tamen maxime hic desideratur, 
cum propter confessiones monasteriorum, quae sunt virginum Moravicarum, tum propter condones et 
promotiones societatum Sacratissimi Rosarii, Nominis Dei et aliorum, lingua solummodo Moravica, 
Boemica vel Polonica sedulo operantes, rei huius ac necessitatis maximum signum est, quod 
quotiescunque Moravi anteactis temporibus aut Boemis aut Polonis fratribus carebant (carebant autem 
ferme per annos iam sexaginta), semper eos oportebat vel per annum integrum et praesertim moniales-
virgines a confessionibus et auditu praedicationum exhortationumque spiritualium abstinere vel 
propemodum cum maxima difficultate et pudore religionis, decanos rurales parochosque ex pagis aut ex 
aliis religionům monasteriis ad id munus obeundum aut interdum benevole advocare aut sane pretio 
sumptuque annuo (et eo non modico) conducere". Zbytek dokumentu cituji dle N e u m a n n o v y parafráze . 

164 K tomu jen př ipomínám, že po husitských válkách se na čas přeneslo vedení domin ikánů do 
Olomouce . 

165 Ve skutečnosti j ich bylo více, srov. M O P H 11, s. 152-153: „Rest i tuimus provinciae Theutoniae omneš 
conventus ad nationem Austriacam pertinentes, tam in Austria ipsa quam in Stiria et Carinthia, videlicet 
Viennensem, Tulnensem, Crembsensem, Rethcensem in Austria; Frisacensem et Novimonasteriensem in 
Stiria." 

166 O je j ich oblíbenosti se ale dá úspěšně pochybovat . 

167 Jerzy KLOCZOWSKI, Wielki zákon XVII - wiecznej Rzeczypospolitej vpogu swego rozwoja, In: 
Nasza przešlošč 39, 1973, s. 107. 

lňti Blíže o situaci V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 118, 
158, 197-198. 

169 P. BALCÁREK, Kardinál František z Ditrichštejna, s. 34. 

170 Jmenování proběhlo 17. 4. 1610. Viz A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 51, s. 30. 

171 Instrukce otištěna u A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 90-92. 

172 Srov. Karl K A S T N E R , Breslauer Bischöfe, Breslau 1929. 

173 K celé přípravě visitace srov. A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 16-18. Neumann také první otiskl 
tento protokol in extenso (tamtéž, s. 92-106). Při srovnání j e h o edice s originálem člověk ješ tě více ocení 
tento počin, neboť originál j e dnes na mnoha místech prakticky nečitelný. Pro důležitost dokumentu j e j 
přetiskuji v této práci znovu. 

174 Podklady nunciovi zajisté poskytli jesui té . Z. WINTER, Život církevní v Čechách, s. 705-707. 

175 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 49, fol. 13 ľ . Viz také A. A. N E U M A N N , Římské 
zprávy, s. 26. 

176 K příchodu jesui tů do Čech nejpodrobněj i Alois KROESS, Geschichte der böhmischen Provinz der 
Gesellschaft Jesu, Bd. 1, Wien 1910; stručně I. ČORNEJOVÁ, Tovaryšstvo Ježíšovo, s. 27-36. 

177 Cit. I. Č O R N E J O V Á , Tovaryšstvo Ježíšovo, s. 27. K objektu srov. EČK, s. 523-532 s bohatou 
literaturou do r. 1994. Nověj i Jesuité a Klementinum, red. Alena R I C H T E R O V Á , Ivana Č O R N E J O V Á , 
Praha 2006 (in English The Jesuits and the Clementinum, Prague 2006). 

178 V. V. T O M E K , Dějepis 12, 1901, s. 64-65. 
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179 Srov. k přesídlení do sv. Kl imenta s tanovisko oficiálního jesu i t ského his tor iografa Joannese 
SCHMIDLA, Historiae Societatis Jesu provinciae Bohemiae, Pars I., Pragae 1747, s. 78-79, 84, 125, 179, 
184, 392, 421, 445. Hodně materiálu snesl i Josef TEIGE, Základy starého místopisu pražského, díl II, 
Praha 1915, s. 393-395, 397, 401, kde lze nalézt i důležité listiny k předání konventu sv. Klimenta. 

180 Srov. Anton FR1ND, Die Kirchengeschichte Böhmens im Allgemeinen und in ihrer besonderen 
Beziehung auf die jetzige Leitmeritzer Diöcese, Bd. III., Prag 1872, s. 286-287. Výraznější „úspěch" 
zaznamenal i jen r. 1502, kdy se j e d n o m u zdejš ímu bratrovi podaři lo odvrátit od kalicha ne jvyšš ího 
pražského purkrabího Jana Jence z Janovic. V důsledku toho se purkabí nechal pohřbít ( t 20. 4. 1503) u 
sv. Klimenta. Srov. V. V. T O M E K , Dějepis 9, 1893, s. 155. Při pohřbu „doprovázelo j e j ke hrobu 
kněžs tvo strany pod j ednau i pod obojí, též konšelé Staroměstští . Ty mnich onen [= dominikán; J. Z.] při 
pohřbu velmi přívětivě prý pozdravil , sňav čepičku svau s hlavy; ale nepoděkoval i mu, než mrzce prý naň 
hleděl i ." Viz V. V. T O M E K , Dějepis 10, 1894, s. 191. 

181 Srov. V. V. T O M E K , Dějepis 10, 1894, s. 495. 

182 Pro bývalý klášter klarisek srov. EČK, s. 508-515 s literaturou do r. 1989. 

183 Viz Výpisky z paměti kolleje Jesuitské u sv. Klimenta 1555-1608, překl. W. W. Tomek, In: ČČM 1844, 
s. 185-187. 

184 Akta konsistoře katolické, ed. Klement B O R O V Ý , Praha 1869, s. 347, č. 848 (květen 1562). Viz také 
s. 388, č. 906. 

185 Z. WINTER, Život církevní, s. 147; Jan František BECKOVSKÝ, Poselkyně starých příběhů českých, 
díl II. (léta 1526-1715), vyd. Antonín Rezek, Praha 1879, s. 254. 

186 Kronikář Šimon P L A C H Ý Z T Ř E B N I C E , Paměti Plzeňské, ed. Josef Strnad, Plzeň 1883, s. 116 
vzpomíná na r. 1516 takto: „velké různice povstaly mezi řeholníky zákona kazatelského a farářem 
zdejším. Proto administrátor arcibiskupského ouřadu napomínal, aby nového týmž zákoníkům dopouštěli, 
kdyby kostelu farnímu v čem újma býti měla. Jest také s provinciálem na tom zůstane, aby nic nového zde 
nezačínali a že jsú osadníci povinni o sváteční den u své fary repostaviti mši sv. ;' slovo slyšeli a v ty časy 
zákonici nemají ku překážce býti a lid od jejich fary odcizovati. Nad to od arcibiskupa Ostřihomského 
legata etc. poručeno, aby v časy, když se u fary ráno káže zákoníkům kázali dopuštěno nebylo." 

187 Josef STRNAD, Snahy o zřízení koleje jezuitské v Plzni, In: Sborník historický 3, 1885, s. 333: „Res 
non difßcilis erit effectu, primům si senatus Plsnensis serio agat negotium apud caesarem, deinde si 
quaedam fiat compensatio ut ordini Praed. adversus nostres claudatur ostium ob murmur and i et 
conquerendi." 

188 R. 1557 byl dokonce převor P. Alexander povolán před městskou radu a bylo mu domlouváno, že 
„služba Boží se zkracuje a nepořádně vede, při kázání že se děje velká nevážnost a strany obcování jejich 
že mají málo na paměti vážnost, že se hůře děje než snad v šatlavě, a zhusta sausedé a měštky naříkají". 
Ani j e h o nástupce z Polska P. Ondře j Briaski z konventu v Lublinu nebyl lepší. Viz Dominik S T E H L Í K , 
[OP]: Epitome sive descriptio historica conventus Plsnensis S. Margarethae virginis et martyris, Plsnae 
1749, s. 71. 

189 Josef STRNAD, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300-1785), In: Výroční zpráva c. k. 
českého státního vyššího gymnasia v Plzni za školní rok 1895-1896, Plzeň 1896, s. 3-38. 

190 Z. WINTER, Život církevní v Čechách, s. 189. 

191 K nepravostem ve sv. Anežce srov. Z. WINTER, Život církevní v Čechách, 1896, s. 568-569, 718-719, 
791-792, 794, 802-803, 815-816 (spojené číslování). Veřejnost patrně nejvíce pobouřil tamní převor, 
který se r. 1567 chystal na útěk i s cennostmi, které vyslal napřed do Litoměřic se svou souložnicí . Byly 
toho plné vozy, truhly a sudy. Arcibiskup Brus se však vše včas dozvěděl , chytil j e j a zavřel. 

192 K objektu srov. EČK, s. 466-469. 
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193 A. FR1ND, Die Kirchengeschichte Böhmens 4, s. 343. Vše stvrzeno 19. 8. 1613. 

194 NA Praha, fond APA, --, č. kart. 4507. M. Jakubička celou latinsky psanou žalobu opsal. 

195 Srov. Jaroslav SCHALLER, Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag, Bd. 2, 
Prag 1795, s. 77-78. 

196 Ten však svým bezohledným jednán ím nadělal řádu více problémů než užitku. Srov. EČK, s. 416. 

197 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 243-245. Archiv byl 
naštěstí ukryt v Krakově. 

19S O rodu knížat z Lichtenštejnu, který se nemálo zasloužil o pozvednutí domin ikánského řádu v českých 
zemích (především opavský a šumperský konvent) srov. W. K R A N Z et al„ The Principality of 
Liechtenstein, Vaduz 1981 (také Deutsche Ausgabe; dostupné v knihovně Národn ího muzea v Praze); 
Thomas WINKELBAUER, Fürst und Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein (1580-1658), ein 
österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters. Universität Wien 1998 (habilitační práce); 
Herbert HAUPT (ed.), Fürst Karl 1. von Liechtenstein, Hofstaat und Sammeltätigkeit, Bd. 1-2. Wien-Graz 
1983; Erich KIPPES, Feldsberg und das Haus Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Die Gegenreformation 
im Bereich der fürstlichen Herrschaft, Wien 1996. Stručně Milan M. BUBEN, Liechtenštejnové, část I. a 
II., In: Střední Evropa 11, 1995, č. 49, 50, s. 108-120 a s. 99-111. Bohužel v českém jazyce zůstává zatím 
nejlepší práce Karla SLOUKALA, Karel z Lichtenštejna a jeho účast ve vládě Rudolfa II. (1596-1607). 
[Část L] I. Prameny. 2. Mládí Karla z Lichtenštejna až po konversi , In: Č Č H 18, 1912, č. 1, s. 21-37; 
[Část 2.] 3. Lichtenštejn ta jným radou a správcem nejvyššího hofmistrovství , In: Č Č H 18, 1912, č. 2, s. 
153-169; [Část 3. Dokončení . ] In: Č Č H 18, 1912, č. 4, s. 389-434. Srov. také Metoděj Z E M E K - Adolf 
TUREK, Regesta listin z lichtenštejnského archivu ve Vaduzu z let 1173-1526, In: SAP 33, 1983, s. 149-
296 (1173-1490), 483-527 (1491 -1526); Moravské a slezské listiny liechtenštejnského archívu ve Vaduzu. 
Die mährischen und schlesischen Urkunden des Familienarchivs der regierenden Fürsten von und zu 
Liechtenstein in Vaduz. 1173-1380. I. [Sest.]: Jan Bistřický - František Spurný - Ludvík Václavek -
Metodě j Zemek, OA Mikulov, Rajhrad, Hodonín a Z n o j mo 1991. 

199 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 230-237, 248, 267, 
3 0 0 , 3 0 3 , 3 0 5 - 3 0 6 . ' 

200 Vyplývá to prakticky ze všech mnou s ledovaných pramenů. Stejně smýšlí i vedení řádu té doby. Viz 
A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 180 (Cloche 4. iunii 1686 - 19. decembris 1693). 

201 O válce zasáhnuvší celou Evropu bylo napsáno j i ž nepřehledně prací, ale žádná z nich př ímo 
nepo jednává o j e j ím vlivu na katolické náboženství v českých zemích. Za všechny práce bych rád 
jmenoval na tehdejší dobu výjimečně zdařilou edici Documenta Bohemica bellum tricenalle illustrantia, 
I-VII, ed. Josef Kočí, Josef Polišenský, Gabriela Čechová, Miroslav Tögel , Josef Janáček, Josef 
Kol lmann et al., Pragae 1971-1981; za j ímavě psanou knihu Peter E N G L U N D , Nepokojná léta. Historie 
třicetileté války, Praha 2000; působivou obrazovou publikaci Petr K L U Č I N A , Třicetiletá válka. Obraz 
doby 1618-1648, Praha 22004 a v naší historiografii s tandardní práce Josef P O L I Š E N S K Ý , Třicetiletá 
válka a evropské krize 17. století, Praha 1970; Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 21985; Josef 
KOLLMANN, Valdštejn a evropská politika 1625-30, Praha 1999 a Valdštejnův konec, 1631-34, Praha 
2001, resp. Josef J A N Á Č E K , Valdštejn a jeho doba, Praha 1971 (22003). Moravě se specielně věnuje 
František M A T Ě J E K , Morava za třicetileté války. K tisku připravil I. Barteček, Praha 1992. Nově také 
Josef F O R B E L S K Ý , Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století, Praha 2006. Z německy psaných prací 
zmiňuj i j en klasickou práci Georg S C H M I D T , Der Dreißigjährige Krieg, München 620 03; Gerhard 
SCHORMANN, Dreißigjähriger Krieg. 1618-1648, Stuttgart 2001; Peter MILGER, Gegen Land und 
Leute - Der Dreissigjährige Krieg, Ursachen, Verlauf und Folgen, erzählt anhand von teilweise 
unveröffentlichten Bildern, Augenzeugenberichten und Dokumenten, München 1998; a užitečnou příručku 
Friedemann B E D Ü R F T I G , Taschenlexikon Dreißigjähriger Krieg, Taschenbuch, Piper 1998; z angl icky 
psaných knih v českých knihovnách lehce dostupnou práci Geof f rey P A R K E R , The Thirty Years' War, 
London 1984; Ronald G. ASCH, Thirty Years' War. The Holy Roman Empire and Europe, 1618-1648. 
London /New York 1997; z f rancouzských prací j m e n u j i pouze 3sv. práci Henri SACCHI , La Guerre de 
Trente Ans, Paris 2003. 
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202 K děj inám katolické církve srov. ne zcela vyhovuj íc í syntézu dějin církve Storia delia ChiesaXV1II/1, 
La restaurazione cattolica dopo il concilio di Trento (1563-1648), Edizione italiana a eura di Eugenio da 
Veroli, O.F.M. Cap., Miláno '1997/ 2. La Chiesa neU'etä deU'assolutismo confessionale (1563-1648), 
Edizione italiana a eura di Luigi Mezzadri , Milano 21992. K děj inám kat. církve v českých zemích srov. 
Eliška ČÁŇOVÁ, Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilně rekatolizace Čech (1620-1671), In: 
SAP 35, část 2, 1985, s. 486-560; Pavel BALCÁREK, Kardinál František z Ditrichštejna (1570-1636), 
Kroměříž 1990; František KRÁSL, Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. církve římské a kníže arcibiskup 
pražský, Praha 1886; nově také Alessandro CATALANO, La Boemia e la riconquista delle coscienze. 
Ernst Adalbert von Harrach e la Controriforma in Europa centrale (1620-1667). Premessa di Adriano 
Prosperi , Edizioni di storia e letteratura (Těmi e testi 55, Serie Tribunali delia Fede), Roma 2005. 

2 0 ' Podle Sahierovy visitační zprávy z r . 1613 (viz příloha této práce): Ad nonum articulum. Fr. Petrus, 
Paulus Tortellius Azetinus, lector provinciae Romanae. Venit in hanc provinciám cum P. Dominico 
Barberano, tunc provinciali Bohemiae [v 1. 1606-08], agit in hac provincia annum septimum. Prior 
Olmutii. 

204 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 62. Stalo se tak na přímluvu kardinála Ditr ichštejna. 
Srov. A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 30. Ditrichštejn byl velkým př ímluvcem duchovních řádů, 
zvláště jesui tů a piaristů, ale s dominikány si příliš nerozuměl, neboť ti se spolu s kapucíny postavili ve 
z n á m é kardinálově aféře z r. 1620 (vydržoval si ve vídeňském paláci mladou vdovu) ostře proti Jeho 
Eminenci. Viz P. BALCÁREK, Kardinál František z Ditrichštejna, s. 57-58. 

205 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 62, k datu 2. 4. 1621. Byl provinciálem 1622-1624. 

206 Doložen v darovací listině z 10. 12. 1626, kde císař Ferdinand II. svoluje na žádost Petra Pavla 
Tortel l iusa, lektora teologie a převora u sv. Máří Magdaleny, aby řád nejen přesídlil od konventu sv. 
Anežky, ale aby se ujal kostela sv. Jiljí s fil iálkou u sv. Štěpána a sv. Jana nedaleko řeky se vším 
příslušenstvím movi tým i nemovi tým a poroučí j e ochraně svých synů a nástupců. Originál listiny viz 
pří loha této práce. 

207 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 62, fol. 119 r-120 r. Viz A. A. N E U M A N N , Římské 
zprávy, s. 29. 

208 Efrém J I N D R Á Č E K , Dominikánský klášter ve Znojmě, Z n o j m o 2001, s. 16-17. 

209 A G O P Řím, sign. XIV., Liber N, pars I.: História conventus B. V. M. Thaumaturga 
Boemo=Budsvicensis conscripta a fr. Cajetano Burger S. Theologiae lectorae a. 1715, s. 25-27: „(...) 
Inter haec mala erant P. Benedicto Bardzinio tunc actuali priori lacrymae suae penes die ac noctue, dum 
cum quodam patře Cisterciensi /qui ad suum monasterium S. Spinae Coronae ob metům rebellium 
pervenire non poterat/ in magnis calamitatibus, paupertate et periculo vixit, nam census quos ad illud 
tempus ex quibusdam domunculis in suburbio accipiebat, nullus advenit, im(m)o ipsae domunculae a 
m Hite rebelii totaliter devastatae sunt." 

210 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 64, fol. 87r k datu 12. 9. 1625. 

211 Viz jeho životopis od Johanna FRANZLa, Ferdinand 11. Kaiser im Zwiespalt der Zeit, Graz-Wien-
Köln 21989. Angl icky pak Robert BIRELEY, Religion and politics in the age of the counterreformation. 
Emperor Ferdinand II, William Lamormaini, S.J., and the formation of imperial policy, Chapel Hill 1981. 

212 Listina j e otištěna v příloze této práce. Ke konventu srov. EČK, s. 538-540; Josef Vladimír 
KRATOCHVÍL, Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém Městě v Praze. Stručný nástin 
dějepisný a místopisný s četnými vyobrazeními, Praha 1926, zvi. s. 34-36; Oldřich J. BLAŽÍČEK, Umění 
a umělci 17. a 18. věku v záznamech pražských klášterních archivů. Z dominikánského archivu u sv. Jiljí, 
In: Umění 2, 1954, č. l , s . 74-76. 

2 , 3 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 64, fol. 87 r k datu 7. 5. 1625. 
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214 Nejdůleži tě jš í j e listina první od kardinála Harracha. Její znění j e toto: „Ernes tus II. Dei et Apostolicae 
Sedis gratia, Archi-Episcopus Pragensis princeps, legatus natus, Sac. Caes. Maj. Consiliarus, nec non 
Supremus, ac Generalis Ordinis Crucigerorum cum Rubea Stella, per Boemiam, Moraviam, Silesiam ac 
Poloniam/ Cum Sacra Caesarea et regia Majestas divus Ferdinandus II. victor et triumphator 
gloriosissimus, dominus noster clementissimus, jure caesareo et regio, quod id melius et validus et 
efficatius facere potuit, nec non qua in S. P. Dominicum et ejus institutum, ßorentemque per orbem 
terrarum Sacrum Ordinem pietate inclinataque propensione fertur, dicto Ordini nuper in conventum 
erigendum et per petuandum, ecclesiam quondam collegiatam, novissime parochialem, S. Aegidii abbatis 
veteris Pragae cum omnibus suis pertinentiis tradiderit: Simul et nos ejusdem Ordinis reverendos 
religiosos et devotos patres, nostra Archi-Episcopali et Ordinaria authoritate et assensu, in hujusmodi 
intervenire solitis introduci fecerimus, nostrae id Pastoralis curae non minus fuit, ut qui dictae ecclesiae 
hactenus per ultimum ibidem Parochum, Honorabilem Joannem Peress, circa curam animarum et 
sacramentorum administrationem provisi fuerunt, et parochialiter, aut ßlialiter spectasse dignosiuntur, 
citra querelam salutari paseuo non destituantur. Idcirco dictis religiosis Ordinis S. Dominici ad 
ulteriorem nostrum, et successorum nostrorum Archi-Episcopalem resolutionem, purochiulis curae 
administrationem tam in parochiu S. Aegidii, quamßlialibus S. Andreae, S. Stephani minoris in maro. S. 
Joannis in Littore et Bethleem, diuecesius et teritoriis, nos authoritate nostru Archi-Episcopuli, et qua 
fungimur ordinariu, praesentium vigore committimus, et commissam esse volumus, ita tarnen ut 
scholares, musicos, eosque catholicos, studiis liberalibus insuduntes, penesdietum ecclesium S. Aegidii 
habitantes, divinis ofßciis funerum conductibus, quibuscunque etiam Sacris Processionibus, nec non 
ßlialium patrociniis, personulites interesse debentes, conventus civium Beneßciis, foveat et sustentet, 
seseque et praedictos cantores, in aliorum parochorum limites nullatenus, tam circa baptismalia, 
fueneruliu, quam matrimoniales copulationes minime ingerat./ Intendimus enim, ut omnia in ecclesia 
(juxtu Divi Apostoli Elogium) ordinate fiant./ In pruemissorum testimonium praesentes nostras manu 
propria subscriptus, sigilloque nostro jussimus communiri./ Dutae in Archi-Episcopali residentia nostra 
Pragae 30. Junii 1625." Harrach vše stvrdil ješ tě 2. 12. 1658. Obě listiny j sou přepsány v A G O P Řím, 
sign. XIV, Liber O, (pars II). Dále Harrachovy listiny potvrdil 3. 8. 1676 Jan Bedřich z Valdšte jna 
českému provinciálovi Albertu Henigerovi a nakonec 10. 5. 1696 arcibiskup Jan Josef Breuner. K tomu 
viz AGOP Řím, sign. XIV, Liber L: Monumentu vuriu de conventibus frutrum et monusteriis sororum OP 
in Bohemia, Moraviu, Aus triu, Styria, Germaniu superior i et inferior i, Silesiu, Poloniu, Russia (et 
Hungariu), s. 43 1-450. 

215 A G O P Řím, sign. IV. Registru Magistrorum, Nr. 62, k datu 16. 9. 1621. 

216 As ignace j e určení, ve kterém konkrétním konventu bude bratr žít. Není-Ii as ignace dána, má bratr žít 
v konventu , do kterého byl afi l iován, tj . kterým byl do řádu přijat. Srov. T. Č E R N U Š Á K a kol.. Historie, 
s. 126, pozn. 7 (text z pera Damiána N Ě M C E ) . 

217 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 62, k datu 2. 2. 1622. 

218 J. V. KRATOCHVÍL, Sv. Jiljí, s. 36. 

219 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 66, fol. 12v. 

220 Naopak u teatinů, řádu vesměs italského, se italští představení osvědčili , n icméně mezi řadovými členy 
j e cizinců v Praze min imum. Představení j sou však pouze Italové. 

221 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 70, fol. 101r. 

222 K j e h o osobě i úřadu viz M O R T I E R 6, 1913, s. 282-468. 

223 Vše stvrdil listinou z 28. 9. 1630. 

224 Viz AGOP Řím, sign. XIV, Liber L: Monumentu vuriu de conventibus frutrum et monusteriis sororum 
OP in Bohemiu, Moruviu, Austriu, Styria, Germania superiori et inferiori, Silesia, Polonia, Russia (et 
Hungariu), s. 94-95, kap. Conventus Bolesluviensis in inferiori Silesiu udS. Crucem. 

225 T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 109-110 z pera fr. August ina Prokopa OP. V edici M O P H j s e m o tom ale 
zmínky nenalezl . 
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22c' Tolik se o založení noviciátu vypráví v kronice l i toměřického konventu: A G O P Řím, sign. XIV, Liber 
L: Monumenta varia de conventibus fratrum et monasteriis sororum OP in Bohemia, Moravia, Austria, 
Štyria, Germania superiori et inferiori, Silesia, Polonia, Russia (et Hungaria), s. 105-107: Monumenta 
conventus Littomericensis: 
„Anno igitur 1630 post fratrem Antoniům Mariam de Brixio vicarium conventus hujus vacabat enim hoc 

tempore prioratus, eo quod fr. Alanus de Valentinia translatus fuit prior conventus hujus ... mag. fr. 
Petrus Canadilla, provinciae Arragoniae: suae Caesarea (...) Ferdinandi II consiliarius (...). Hic videns 
monasterium post disturbia partim Zizkiana, partim vero haeretici Wencelai Rrepnice (...), operose egit 
cum Ferdinando II. caesarae, ut desolatum (...) conventum ipsorummet Haereticorum et Rebaelium tunc 
Boemorum fiscalibus bonis, in pristinam redintegraret formam. Cujus petitioni benigne annuens 
Ferdinandus II bonum feudale augesdense/ quod (...) domus baro Adamus Georgius Kostamlovski 
condictus de Wrzesovetz rebellionis reus accusatus et declaratus possidebat/ pro erigendo novitiatu 
nationalis juvenatis conventui Littomericensi cum omnibus appertinentiis suis donavit, ut patet ex littera 
conßrmatoria ... prior generalis fr. Nicolai RidolphiiJ (...) Situs conventus hujus in altiori loco civitatis 
locatus est, structura ejus modesta ac religiosa, quae 30. fratribus habitationem favet. Institutus fuit in 
hoc conventu nostro S. Michaeliis Arch-Angeli novitiatus anno 1654 (21. Junii) juxta p(ossi)mam 
fundationem felicissimae recordationis ... Ferdinandi II per ... fr. Godefridum Marquis, SS Theologiae 
presentatumac per Boemiam et Moraviam provinciálem... Et ut apud nos semper sit recens ... imperátori 
Ferdinandi memoria, quae /ut speramus/ semper viget apud superos vocatus est hie novitiatus 
Ferdinandeus./ Conventus etiam Lithomericensis pro formali non solum provinciae novitiatu, sed etiam 
pro rigoroso observantiae conventu deputatus est, semperque ager plenus cui benedixit Dominus ac 
Sanctitatis perpetuae viridarium ad haec nostra usque tempora invenitur." 

227 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 263, k datu 25. 7. 1654. 

228 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 13: „21. Junii: Solemniter inchoatus est novitiatus omnium conventuum Bohemiae in conventu 
Lithomericensi, qui ob ingentia bona ab imperatore Ferdinando Secundo accepta Ferdinandeus fuit 
nuncupatus, ibidem nostris manibus induti sunt tres Juvenes, qui cum alio antea Pilsnae induto 
novitiatum inchoarunt, iuxta hac sequentes ordinationes". Nařízení jsou na s. 14-15. 

229 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 341-342, 346 (6. 9. 1664); Nr. 140, s. 12, k 
datu 29. 8. 1671, s. 119, k datu 31. 3. 1674. 

230 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 29-30. Stalo se tak 14. 1. 1655. 

231 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, fol lv, 
k datu 3. 12. 1670. 

232 F. TADRA, Paměti klášterů dominikánskych provincie české. Dle spisu bratra Ambrože Peretia řádu 
dominikánského, In: Časopis katol ického duchovenstva (dále jen Č K D ) 30, 1889, sv. 7, s. 394. 

233 O b a noviciáty schváli la generální kapitula v Římě z r. 1656. Přepsáno v NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: 
Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 1653, III. list na předsádce: „1) 
Approbamus, omnique studio ac industria conservari et foreri mandamus communem in conventu nostro 
Litomericensi pro natione Bohéma [!] novitiatum nuper erectum... 2) Similiter approbamus et 
confirmamus novitiatum communem pro natione Morava [!] nuper in conventu nostro Brunens i 
institutům". Nařízení tamtéž, s. 23-25. 

234 A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 28. Provinciál zde soustředil všechny kandidáty, ať měli sliby 
nebo ne, aby se tady pod vedením převora Salerna a j ednoho lektora připravovali na řeholní povolání . 
Převor-bakalář chtěl přednášet morální fi losofii a lektor Dominik z Prahy něco j iného. K přednáškám ale 
nakonec vůbec nedošlo, protože lektor v den započetí činnosti neohlášené a svévolně odjel do Krakova, 
kde zůstal celý měsíc. Provinciál se ani nemohl dovědět , proč „noviciát" v Brně selhal. Převor se snad 
s lektorem rozhádal i . . . 
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235 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 70, fol. 10 ľ , k datu 28. 8. 1635. Zde přebráno od A. 
A. N E U M A N N A , Římské zprávy, s. 32-33, avšak ověřeno z pramene. 

236 Dávám zde podle ř ímských register generálního magistra za pravdu A. A. Neumannov i , který správně 
odkazu je na A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 74, fol. 90 r , k datu 29. 4. 1639. 
V oficiálním seznamu M. M. BUBNA, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, díl III, sv. 1, 
Praha 2006, s. 68 j e Canadil la vyznačen pouze pro 1. 1634-37 a v 1. 1637-41 působí Thomas Sarria, ten 
j ím však byl až v I. 1645-49, ale nikoliv podruhé. Již 26. 3. 1640 byl zvolen Dominik Lauru. Srov. A G O P 
Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 74, fol. 90r, k datu 26. 3. 1640. 

237 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 74, k datu 30. 4. 1640. 

238 E M K , s. 470. 

239 Jacques Q U É T I F - Jacques É C H A R D , Scriptores Ordinis Praedicatorum, Tom. II, Lutetiae 
Parisiorum 1721, s. 466. Studoval na gymnasiu v Bologni, j a k o inkvisitor působil v Janově i Benátkách, 
1625 působil v Belgii, odkud odchází do Čech, kde j e z rozkazu vedení řádu j m e n o v á n převorem v Praze. 

240 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 81, k datu 3. 12. 1644, 10. 12. 1644. O celé situaci 
podrobně také A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 35-36. O postavách našeho dramatu v rakouských 
souvislostech viz I. W. FRANK, Zur Errichtung der österreichisch-ungarischen Dominikanerprovinz, s. 
314. 

241 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 81, k datu 31. 12. 1644. 

242 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 81, k datu 22. 1. 1645, 26. 2. 1645; Nr. 83, fol. 53v . 

243 O j e h o životě čerpám z článku Gabrie la M. LÖHRa, Das Kölner Dominikanerkloster im 17. 
Jahrhundert, In: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 28, 1953, s. 95-168, zde s. 121-123. Úda je 
přebírá i I. W. FRANK, Zur Errichtung der österreichisch-ungarischen Dominikanerprovinz, s. 314-315. 
Některá upřenění ohledně českých poměrů , ale naopak nedostatek j iných údajů má A. A. N E U M A N N , 
Římské zprávy, s. 37, pozn. 31. V provinční knize NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae 
Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, fol. 110 je chybně uvedeno jeho úmrtí 8. 3. 1679. Srov. i 
Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, Vol. IV (1592-1667), per Patriciům Gauchat, Patavii 
1967, s. 327, kde j e ale j a k o den j e h o úmrtí uveden „před 27. 9. 1683". 

244 Přesná datace na opisu uloženém v A G O P Řím chybí. Protože ale 20. 9. 1647 vypracoval Sarria 
v Madr idu ješ tě dodatečnou relaci ( A G O P Řím, sign. XIV, Liber L: Monumenta varia de conventibus 

fratrum et monaster i is sororum OP in Bohemia, Moravia, Austria, Styria, Germania superior i et 
inferiori, Silesia, Polonia, Russia (et Hungaria), bez paginace, zabírá l is .) , ve které píše takovým 
způsobem, j akoby nedávno předtím poslal onu hlavní visitační zprávu, lze j i takto datovat ante quem. 
Přesvědčivě to doložil j i ž A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 40, pozn. 32, ten také vypracoval z celé 
hlavní zprávy obsáhlý výtah (s. 37-40), který následně parafrázuj i . Viz také T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 
107-109 z pera fr. August ina Prokopa OP. 

245 K jazykové situaci výslovně praví: „Omneš fratres huius conventus sunt provinciae Bohemiae fdii, 
nam ibi lingua est Bohemica, sicuti ad Sanctum Aegidium Pragae, nam ad Sanctam Mariam Magdalénam 
est Germanica ". 

246 Jaký to rozdíl od 2. pol. 16. st., kdy odsud uprchl (1566) převor Jan Czaysler, aby se mohl oženit . 
Další z převorů byl alkoholik etc. Viz EMK, s. 156. 

247 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 495-497: „(...) Germani (quotquot eorum 
novimus) Bohemiam adire pene ad obstinationem exhorrescant. Quid non egimus anno 1651, ut 
Germanum Bohemiae provinciálem Vienna (quo secesserat) reduceremus Pragam ad prosequendum 
officium? Quid reliquimus intentatum, ut illius successorem itidem Germanum Brünae electum 
compelleremus ad eiusdem sarcinae acceptationem? Nolumus ista pluries experiri!". Viz také A. A. 
N E U M A N N , Římské zprávy, s. 41, pozn. 7, který se odvolává na sdělení A. Scherzera, ve 30. 1. 20. st. 
ř ádového archiváře v Praze, který mu měl z Liber provincie ... A. MDL11I (pramen se mi nepodaři lo 
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ověřit) přepsat: „Postquam ... Mag. Fr. Georgius de Herberstein ... per biennium prior provincialis 
fuerat, oficium suum anno 1651 in Martio Budovicii resignavit et... eodem anno circa festům s. Georgii 
... ad conventum suum Viennensem est reversus". 

248 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 15, k datu 31. 8. 1652. 

249 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 39, k datu 23. 11. 1652: „(...) Teutones vero 
Bohemiam ceu terram Tartarorum abhorrent". 

250 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 39, k datu 23. 11. 1652: „(...) Hispani, Itali, 
Galii a Bohemorum climate, moribus affectu longius distant, ...". 

251 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 39, k datu 28. 12. 1652: „(...) nostrates 
vehementer abhorrent relicta amoenitate Italiae postpositaque dulci patria, committere se climati alieno 
et quidem bovalŕ. 

252 Brzy ovšem následovali další, ale pouze j a k o doprovod bratra Godefr ida . 

253 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 46, k datu 23. 11. 1652: „(...) ne interim sub 
tam deplorabili státu misera provincia (ut coepit) pessum ruat et irreparabiliter tandem deformetur". 

254 Srov. Jacques Q U É T I F - Jacques É C H A R D , Scriptores Ordinis Praedicatorum, Tom. II, Lutetiae 
Parisiorum 1721, s. 670a: „(...) Antea [r. 1668] autem auctoritate apostolica et Ferdinandi 111. 
romanorum imperatoris desiderio eo munere per 8 annos continuos in provincia Bohemiae quae et 
Moraviam complectitur, cui et Silesia tuncfuit adjuncta, functus erat, ac pro sua in regendo prudentia, et 
in dominus nostris regni illius per haereticos evertis restituendis sol[l]ertia ac pro ßde tuenda 
promovendaque zelo indefesso praedicto imperátori se fecerat acceptissimum". 

255 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 100-101. A. A. NEUMANN, Římské zprávy, 
s. 44. 

256 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 119. Podpůrný dopis Marcquisovi od gen. 
magistra . Marquisovi psal vždy osobně, nenazýval j e j provinciálem a měl k němu velkou úctu. Marcquis 
se také sblížil s pražským arcibiskupem kardinálem Harrachem. Srov. NA Praha, fond APA, sign. C 117 
6, inv. č. 3426, č. kart. 2092, kde j sou provinciálovy listy Harrachovi. 

257 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 131-132: „Silesii, Moravi, Germani Bohemiae 
praeferendi, quia illorum prae istis nativa indoles tractabilior est ac sincerius admittit regulärem 
disciplinám". A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 45, pozn. 22. 

258 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 195-196; Nr. 102, s. 94-95. 

259 Vladimír J. KOUDELKA, Obnovení české provincie za provinciála Bohumíra Marcquise v 17. století 
lektorská práce, O lomouc 1946. Práce mi byla bohužel přes veškerou snahu nedostupná. Dle DHN 3, 
1994, s. 38 „exemplár exstat Pragae apud archivům provinciaeale dle vyjádření fr. Dvořáka OP 
z konventu u sv. Jiljí v Praze j i nelze nalézt. 

260 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 102, s. 142-143: „(...) collapsam suisque ruderibus 
pene sepultam ecclesiam ...". 

261 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 327, k datu 16. I. 1655: „(...) initio affertis, 
tam Germanos ... in regiminepraedicabiles, quam Italos et Hyspanos". 

262 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 274, k datu 22. 8. 1654: Jam enim scimus, in 
Bohemia sic solere provinciates tractari...". Vice A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 47-48. 

263 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 498 (přepsáno také NA Praha, fond ŘD, inv. 
č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 1653, s. 1-2): „Adm. Rde. P. 
Mgr. Provincialis S. Tametri peregrinum ex plane darum videatur, ipsi virtuti crucem figere ac suplicium, 
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idipsum tarnen facimus (nec aliter possumus) in acclusis hisce patentibus, quibus P. Vrum. denuo ex 
auctoritate validiori nempe Apostolica acclavamus oruei provincicialatus Bohemiae, idque non aliud ob 
crimen quam quia in hoc optime toto quadriennio se possit. Certe n(ostr)i ita esset, numquam secunda 
hac institutio v(est)ra nobis venisset in mentem. Interim hanc pene crudelitatem non nobis imputare 
debet, sed necessitate publicae, tamque notariae indigentiae ac paupertati provinciae nostrae Bohemiae, 
cuius optat a du dum feßoritio (postquam Vfestrjae Prfiorjis sedula ei cultura access it) spem ostentare 
caepit vicinam, certius ad maturitatem perventura, modo tantisper adhuc perstiterit sub ciusdem 
hortulani iam nata ac felice manu. Compatimur Pri. Vae. quam scimus quidlibet potius quam istud 
reduplicati oneris tormentum a nobis expectasse, iamque toto animi palato inhiasse repetendae ruliedini 
suae patriae revirendi beatiorem musaei quietem, respirandi a tantis curarum dolorumque fostidiis S. at 
cedendum ineluetabile iuri boni communis quod solo necessitatis privilegio omn(n)e tollit causationem, 
praecludit effugia, nescit legem. Igitur toleretur fortiter quod mutari nequit. Magnumque P. Vae. solatium 
esto, quod in subeunda hoc sorina non tam nobis quam ipsi Apostolico throno debitum S. Obedientiae 
pe[rdi]dit tributum. Nostrum erit Pri. Vae. constanter in omni difficultatum occursu adsistere, piosque 
suos conatus potenti brachio promovere. Ita Vale filiorum dulcissime ex amantissime, memor nostri ac 
sociorum in sacrificio quotidiano. Romae 10. Martii 1657". Podrobnější list-potvrzení ve funkci pak 
tamtéž, s. 92-94 datovaný rovněž 10. 3. 1657. 

264 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 449, 461. 

265 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 450, k datu 26. 8. 1656. 

266 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 467-468, k datu 8. 12. 1656. 

267 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 102, s. 67, k datu 26. 4. 1653. Mezi dominikánské 
diplomaty českých prelátů patřil i bratr Emerich Langenwalter z německé provincie ( c o m p a g n o di 
Germania), který byl r. 1738 (8. 1.) vypraven do Říma j a k o zástupce krá lovéhradeckého biskupa Jana 
Jose fa Vratislava z Mitrovic při j e h o povinnosti relace „ad l imina". Bylo to patrně na zprostředkování 
tehdejš ího krá lovéhradeckého kanovníka a dominikánského exprovinciála Vavř ince Karla Brücknera. 
A S V Vatikán, fond S. Congregat io Conci l io Relationes, č. kart. 681 A. 

268 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 475-476, k datu 7. 1. 1657. 

269 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 166. 

270 Srov. A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 305, k datu 28. 7. 1663. 

271 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 167-169. Pozdrav generálního magistra z Říma. 

272 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 102, s. 327. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber 
provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 1653, s. 167-169, kde je opsán celý list. 

273 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 8, 159. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber 
provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 1653, s. 190 a 268™, kde je vložen 
úřední tisk o j e h o volbě. Volba proběhla 24. 9. 1662. 

274 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 26, 28. 

275 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 54, k datu 29. 9. 1664. Mohl mít pouze 8 let 
po profesi . 

276 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 48, k datu 2. 8. 1663. 

277 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 331, k datu 22. 3. 1664. Srov. také list z 30. 5. 
1664 uveřejněný v NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-
1670, Pragae ab 1653, s. 230. 

189 



278 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 2 3 8 - 2 4 0 , 2 4 6 - 2 4 7 . 

279 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 140, s. 119, k datu 31. 3. 1674. 

2lt" NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 81v: „Super omneš conventus Moraviae institutus est vicar ius generalis, A dm. Rev. P. 

presentatus.fr. Paulus Christallinger, praedicator generalis, et prior conventus Brünens is". 

281 Viz NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, 
Pragae ab 1670, fol. 90v . 

282 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. II2V: „...ob habituatam et imedicabilem suam corporalem infirmitatem...". Viz až fol. 114r. 

283 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 192, s. 189, k datu 23. 2. 1697. Také A. A. 
N E U M A N N , Římské zprávy, s. 53-54. 

284 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 182, s. 281, k datu 18. 8. 1696. Srov. také N A Praha, 
fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 1653, s. 31-
32, kde j e uveřejněn opis listu generálního magistra Johanna Baptisty de Marinis z 30. 1. 1655, kterým se 
nař izuje v l i toměřickém konventu přísná observance. 

285 K této době a tureckým válkám srov. velkolepou monograf i i Víta V L N A S e , Princ Evžen Savojský. 
Život a sláva barokního válečníka, Praha-Litomyšl 2001; také životopis císaře Leopolda I. Jiří 
Ml KŮLEC, Leopold 1. Život a vláda barokního Habsburka, Praha 1997. 

280 K uherské provincii srov. I. W. F R A N K , Zur Errichtung der österreichisch-ungarischen 
Dominikanerprovinz, zvi. s. 326-341. Ke snahám české provincie viz A G O P Řím, sign. IV. Registra 
Magistrorum, Nr. 180, s. 187, před 24. 3. 1688, s. 575, k datu 25. 7. 1693; Nr. 192, s. 284, k datu 6. 7. 
1699. 

287 Z Čech: Jiljí - 63 zl.; Máří Magdalena - 75; Litoměřice - 60; Č. Budějovice - 50; Jab lonnné v 
Podješ tědí - 40; Písek - 40; Plzeň - 20; Cheb - 15; Ústí n. L. - 12; Klatovy - 10; N y m b u r g - 5; sestry u 
sv. Anny - 50; z Moravy: Brno - 60 zl.; Z n o j m o - 55; Olomouc - 30; Uherský Brod - 15; Jihlava - 10; 
Šumperk - 10; sestry z Brna - 50; sestry z O lomouce - 30; Celková suma j e 700 zl. NA Praha, fond ŘD, 
inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, fol. 161r. 

288 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-1721, fol. 158: 
„26. 2. [1703]: Notandum pro futura memoria, quod prementibus Sac. Caesar. Regiamque Maiestatem 
Leopoldům augustem imperatorem nostrum, undique bellis, non tantum a corona Francia propter 
successionem in regnum Hispaniae, sed insurgente contra eundem insuper, vicino dece Bavariae atque 
electore, post electore, (...) in partibus haereditariis ad finem anni prioris aliquot millionum summam ad 
exsolvenda suae majestatis Caesarae debita adhuc ex bello Turicio contracta, qua in aliis terris supra 
salem, in Bohemia vero supra Braxatoria et Cerevisiam imposita sunt; nimirum inde exsolvenda: cum 
haec omnia, nec indigitarent, minus sufficerent ad praesentem rerum statum a principio huius anni, non 
dolům saecularibus, sed etiam clero et omnibus ecclesiasticis, ac eorum serviis indicia fuit extra 
ordinaria contributio, ex tola eorum substantia, quam ideo vulgo appellarunt „Vermögensteuer" 
veneruntque ex mille flor. (...) substantiae, decern, et ex centum unus fl. solvendus. Quoad capitalia 
praeterea debitor, creditori debebat ex quolibet centum detrahere unum florenum, et huic contributioni 
adiicere, idem erat de dominis respectu sibi servientium ex annuo salario a quolibet florino per „gross" 
postremo in iisdem Caesareis patentibus hoc quoque intertum erat, ut quicunque ex sua substantia in 
mediocri p(er)petitio ultimata, suum contingens continuo, et ex integro solveret, sibi decimum 
unumquemque defalcando florenum reservaret./ Porro omnis cleris et ecclesiastici ac reguläres suam 
quottam Pragae deponerunt apud celsissimum archiepiscopum tanquam suum ordinarium. Idem erat de 
Litomericentibus apud loci D. episcopum, qui olim in simili casu dederunt 50 fl. Austenses nostri ob 
notorium paupertatum, nec antea per modo aliquid contribuerunt. Conventus S. M. Magd. Pragensis 
subtiundo unicam vineam quam habet, nihil dedit. Alii conventus supposita defalcatione ut, prius, pro de 
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et família dederunt. Conventus Pragensis S. Aegidii dedit 35 jl., PUsnensis 9 ß. 33x, Pissensis 26 ß. 28x, 
Budvicensis 13 ß. 52x, Clattoviensis 3 ß. 48x, Nimburgensis 9 ß. 24x, Jablonensis 3 ß. 48x, S. Annae 
Pragensis 59ß. Quantum autem debitores detrahent ex annuo interesse hoe tempus debit. 

289 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 16, k datu 21. 6. 1711. 

290 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 166, s. 132, asi 16. 8. 1708: „(...) quae hodiedum 
prae omnibus provinciis septentrionalibusßorere dignoscitur". Viz i A. A. NEUMANN, Římské zprávy, 
s. 54. 

291 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 14: Liber notabilium pro provinciám Bohemiae, erectus anno 1767-1782 
et 1802-1803, Pragae ab 1767, s. 37-76. 

292 K této době v Polsku srov. klasické práce História Polski, T. 1, do roku 1764, Cz. 2: Od po lowy XV. 
w., pod red. Henryka L O W M I A Ň S K I E G O ; oprac. S. Arnold [et al.], Warszawa 3 1960; Jozef Andrze j 
G I E R O W S K I , História Polski 1505-1764, Warszawa 131989 (a další vyd.); nověji Mar iusz Pawel 
M A R K I E W I C Z , História Polski, 1492-1795, Krakow 22004; z anglicky psaných např. Daniel STONE, 
The Polish-Lithuanian State 1386-1795, Seattle: University of Washington Press 2001. K situaci na 
hranicích viz Religijnošč na polskich pograniczach w XVI-XVI1I wieku, ed. Dariusz DOLAŇSKI, Zielna 
Góra 2005. K dominikánské provincii si stále zachovává platnost studie Jerzy K L O C Z O W S K I , Reforma 
Polskiej Prowincji Dominikaskiej w XV-XVl w., In: Roczniki Humanistyczne 4, 1957, s. 45-92. 

293 Při líčení počátku odtržení se držím V. ŠTĚPÁNa, Dejiny dominikánského kláštera a kostela sv. 
Václava v Opavě, s. 417-440, který situaci podrobně popsal na základě pramenů. 

294 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provincie Bohemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, s. 8. 

295 Viz R. BASEL, Zur Geschichte des Predigerordens im Österreich, In: Jahresbericht über das k. k. 
Staa tsgymnasium in Eger, Eger 1908, s. 6. 

296 Dle V. Štěpána (s. 424) j e uloženo v MZA Brno, fond Dominikáni Znojmo, sign. Z5. 

297 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 440. 

298 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 166, s. 109, k datu 18. 6. 1707. 

299 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-1721, fol. 248. 

300 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 166, s. 130, k datu 14. 7. 1708. 

301 MOPH 13, s. 406: „1. Circa nova festa, quorum celebrationem a nobis postulát Bohemiae provincia, 
tum ut consentiat cum metropolitanis harum partium ecclesiis tum ut fruatur possessione antiquae 
consuetudinis, omnino censemus adamussim servandas esse ordinis rubricas aut pro gratia fore 
recurrendum ad sacram congregationem Rituum. 2. Cum bellorum tum temporum iniuria complures 
conventus nostros in praesentia a viris saecularibus esse occupatos, gravissimo conßcitur dolore 
provincia Bohemiae, hinc ne per adeo longam ordinis nostri iacturam praefati conventus penitus 
aboleantur aut eorum loca per alias monasticas religiones, uti alias passim factum esse dolentes 
experimur, ordini praeripiantur, concedimus p. provinciali nostro pro tempore facultatem, ut propter 
ordinis incrementum in hisce ad haereticos vicinis partibus de consilio aliquorum graviorum patrům pro 
praefatis in hac regione desolatis conventibus designare valeat priores titulares absque voce ac loco 
illisque eosdem recuperandi demandare provinciám." 

302 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 9, k datu 14. 1. 1740 (česká provincie) . 

303 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 54, k datu 2. 4. 1741 Těšín. 

304 R. 1744 nechtěli například dovolit vrat islavským sestrám zvolit si novou převorku. A G O P Řím, sign. 
IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 14, k datu 16. 5. 1744. 
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3 0 5 A G O P Řím, s ign. IV. Registra Magistrorum, Nr . 218 , s. 34-35, k da tu 23. 2. 1754. 

306 y Š t ě p á n Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 488 . 

3 0 7 A G O P Řím, s ign. IV. Registra Magistrorum, Nr . 218 , s. 36, k datu 13. 4. 1754. 

'°8 N á r o k y vůči ka to l ické církvi si však vyhrazova l j i ž Ferdinand I., j a k u ž po po lov ině 19. století s p r á v n ě 
p o z n a m e n a l T h e o d o r von Sickel . O m l u v n é snahy ka to l ických his tor iků 19. století typu „ H l e d á m e - l i tedy, 
p roč s ta tky c í rkevn í neby ly v ráceny d u c h o v e n s t v u [po r. 1621; J. Z.] , o b r a ť m e zřetel svů j k r adám 
c í s a ř s k ý m a nikoli k císaři s a m é m u . " (F. K R Á S L , Arnošt, s. 4 8 6 ) ne j sou akcep tova te lné , n e b o ť se j e d n á o 
soc io log ický j e v širší platnost i , t j . v ládce (i d ik tá tor nac i s t i ckého a k o m u n i s t i c k é h o r ež imu) to mys l í 
dob ře , ale poddan í a z e j m é n a j e h o r á d c o v é j s o u špatní a z á m ě r n ě nebo svou neschopnos t í , v l á d c o v a 
nař ízení vše l i jak měn í . U v e d e n o do důs l edků , žádný v ládce by n e m o h l být „ d o b r ý v l ádce" , k d y b y si 
n e u m ě l vybra t dob ré rádce , anebo by a lespoň za čas nepozna l , že ne j sou dobř í a o k a m ž i t ě j e n e v y m ě n i l . 

309 Z d n e s j i ž p rak t icky n e p ř e h l e d n é l i teratury k d ě j i n á m vlády Mar i e Teres ie , Jo se f a II., o sv ícens tv í a 
j o s e f i n i s m u srov. k v las tním p o j m ů m Norbe r t H I N S K E , „Katholische Aufklärung - Aufklärung im 
katholischen Deutschland?, In: Ka tho l i sche A u f k l ä r u n g : A u f k l ä r u n g im ka tho l i schen Deu t sch land , Hrsg . 
von H. Klue t ing , H a m b u r g 1993, s. 36-39; El isabeth K O V Á C S , Was ist Josephinismus?, In: Ös te r re ich 
zur Ze i t Kaiser Joseph II. St i f t Melk , 29 . März-2 . N o v e m b e r , 4. Auf l . , Hrsg . von J. Gründ le r , Wien 1980, 
s. 2 4 - 3 0 ; Katholische Aufklärung und Josephinismus, Hrsg . von El isabeth K o v á c s , M ü n c h e n 1979; dá le 
s rov. Pavel B Ě L I N A - Jiří K A Š E - Jan P. K U Č E R A , Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 10. ( 1740 -
1792), Praha 2001 , kde j e sh rnu ta starší zák ladní l i teratura. Spec iá lně bych rád odkáza l na B o h u m i l a 
ZLÁMALA, Příručka českých církevních dějin, sv. 8. Doba osvícenská (1750-1850), Olomouc 1971 
sh rnu j í c í ka to l ické názory do 50. let 20. st. O m n o h o moderně j š í není ani Storia della Chiesa X I X / l Le 
lotte politiche e dottrinali nei secoliXVU eXVIII (1648-1789), Edizione italiana a eura di Luigi Mezzadri, 
M i l a n o 3 1991 ; XIX/2 , Mi lano 2 1985 . M o r a v s k é prost ředí z a c h y c u j e R u d o l f Z U B E R , Osudy moravské 
církve v 18. století. IV. díl , 1. svazek Děj in o l o m o u c k é arc id iecéze , Praha 1987; 2. svazek , O l o m o u c 
2 0 0 3 , a le s l i teraturou končíc í na počá tku 90. I. 20 . st. Z obecných prací si pozornos t s tále zas louž í i p ráce 
o dějinách správy Ignaze BE1DTELA, Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung 1740-1848, Bd. 
I. ( 1 7 4 0 - 1 7 9 2 ) , Innsbruck 1896. Č e s k y j e dnes j i ž př í s tupná s tudie Ul r i cha IM H O F , Evropa a 
osvícenství, P raha 2001 . Svoj i hodno tu si s tále zachovává El isabeth B R A D L E R - R O T T M A N N , Die 
Reformen Kaiser Josephs IL, Göppingen 1973 a Eduard WINTER, Der Josefinismus und seine 
Geschichte. Beiträge zur Geistesgeschichte Oesterreichs 1740-1848, Brünn-München-Wien 1943,2. vyd. 
pod názvem Der Josefinismus. Die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus 1740-1848, 
Berl in (Os t ) 1962 [č. překl . pův. vyd. z r. 1943: Josefinismus a jeho dějiny, překl . V lad imí r Sovák , Praha 
1945]. W i n t r o v a ne j ednou p rob lema t i cká kn iha mě la být v českém pros t řed í nah razena prac í Jo se f a 
H A U B E L T A , České osvícenství, P raha 1986, která však ten to úkol ani v n o v é m „ u p r a v e n é m a 
r o z š í ř e n é m " vydán í (P raha 2 0 0 4 ) nesplni la . Z a j í m a v ý j e i sborn ík Problém tolerance v dějinách a 
perspektivě, ed . Mi lan Machovec , Praha 1995, kde S. Soused ík p o d n ě t n ě p ř i p o m í n á Hege lovu práci 
Fenomenologie ducha (č. překl . Praha 1960, s. 344nn) , kde autor podal h lubokou ana lýzu o s v í c e n e c k é h o 
v ě d o m í a j e h o vz tahu k víře. B o h a t ý m v ý b ě r e m p ramenů d i s p o n u j e d o d n e s zák ladn í ed ice k d ě j i n á m 
J o s e f a II. če rpa j íc í z v ídeňských , r akouských i va t ikánských archivů Der Josephinismus: Quellen zu 
seiner Geschichte in Österreich 1760-1850. Amtliche Dokumente aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
und dem Allgemeinen Verwaltungsarchiv in Wien, 5 Bde. , Hrsg. von Ferd inand M A A S S , Wien 1951-
1961; nověj i pak Der Josephinismus. A u s g e w ä h l t e Que l len zur Gesch i ch t e der the res ian i sch-

j o s e p h i n i s c h e n R e f o r m e n , Hrsg. von Harm K L U E T I N G , Darmstad t 1995. K z a m y š l e n í nad p r o b l é m e m 
nutí i s tať Derek B E A L E S , Joseph / / . and the Monasteries of Austria and Hungary, In: Re l ig ious C h a n g e 
in E u r o p e 1650-1914 , Ed. by Nigel As ton , O x f o r d 1997, s. 161-184, j e j í ž au to r j e i au to rem J o s e f o v y 
monografie Joseph II. In the Shadow of Maria Theresa 1741-1780, Cambridge 1987. 

310 N a p ř . Jiří R a j m u n d T R E T E R A , Konfesní právo a církevní právo, P raha 1997, s. 78-79 . N a d á l e se při 
s v é m výk ladu drž ím au to rových závěrů . 

311 P a n o v n í k m u s í p ř e d b ě ž n ě schvál i t p romulgac i (zveře jněn í ) papežských i b i skupských v ý n o s ů na s v é m 
s tá tn ím území . Proti p rávn ím ak tům cí rkevní autor i ty j e m o ž n o uplatni t appelatio ab abusu, to t iž o d v o l á n í 
se k s eku lá rn ímu , tj . s tá tn ímu soudu . Teore t i cké zdůvodněn í toho to p a n o v n í k o v a p ráva podal j i ž r. 1712 
ka to l ický p ro f e so r kanon i ckého práva v Lovani Bernhard van Espen ( 1 6 4 6 - 1 7 2 8 ) v dí le De 
promulgatione legům ecclesiasticarum. 
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Srov. Bohumil SPÁČIL, Volba papežská a tak zvané právo exklusive, In: ČKD 46, 1905, s. 52-58, 
144-151, 246-252, 444-452, 562-565, 609-622, 845-854, kde autor podrobně rozebírá i vztah papeže a 
císaře v raném středověku. 

313 Viz stále informačně hodnotný článek Vratislava BUŠEKA, Historický vývoj poměru státu k církvím 
v zemích Koruny české, In: Českos lovenská vlast ivěda 5. Stát, Praha 1931, s. 246-283; Rudolf S A N D E R , 
České zemské gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, In: SAP 45, 1995, č. 1, s. 73-130, který 
se věnoval pouze (s)právním dopadům. Nezanedbate lnou, ale často opomí jenou pomůckou j e dosud Peter 
Karl JAKSCH, Gesetzlexikon im Geistlichen, Religions- und Toleranzsache, wie auch in Güter-Stiftungs-
Studien- und Zensurssachen für das Königreich Böhmen von 1601 bis Ende 1800, 6 Bde., Prag 1828, 
který se ve skutečnosti věnuje především době 1740-1800. 

314 Srov. pěkné shrnutí různých koncepcí (katolického) myšlení Stanislav S O U S E D Í K , Idea tolerance 
v údobí tzv. temna, In: Problém tolerance v dějinách a perspektivě, ed. Milan Machovec, Praha 1995, s. 
86-93. 

Nikoli však dominikána Benedikta XIII. (v úřadu 1724-1730), který světské moci až přehnaně 
ustupoval . 

316 „Papež má duchovní moc, j e j í ž vlastním předmětem jsou záležitosti duchovní povahy (res spirituals), 
za t ímco ve věcech světských (res temporales) má pouze nepřímou moc. ( . . . ) Na smíšené záležitosti (res 
mixtae) se vz tahuje zároveň moc duchovní i světská. ( . . . ) Státní moc má napomáhat církvi ve splnění 
j e j ího poslání a respektovat kompetence církve v oblastech regulovaných kanonickým právem." J. R. 
TRETERA, Konfesní právo, s. 80. 

, l 7 K jejich postavení srov. Christine SCHNEIDER, Der weltliche Klerus im System des Josephinismus, 
Wien 1992. 

318 R. Z U B E R , Osudy 2, s. 151-152. 

319 Grete KLINGENSTEIN, Staatsverwaltung und kirchliche Autorität im 18. Jahrhundert. Das Problem 
der Zensur in der theresianischen Reform, München 1970, s. 69. 

320 Např . MZA Brno, fond B i m , sign. G 121. 

321 Pro Moravu srov. R. Z U B E R , Osudy 2, s. 109-110. 

'22 Patent neboli mandát , littera pabens, Of fene r Brief j e v tomto případě „listina obsahuj íc í nařízení 
vztahuj íc í se na větší okruh veřejnosti a týkající se s platností zákona různých oborů správy". Cit dle 
Václav RAMEŠ, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005, s. 196. 

123 Dvorský dekret = „stylizované nařízení nebo rozhodnutí panovníka . . . obracej ící se k určité osobě 
nebo úřadu, bez adresy a bez podpisu panovníka, jen s podpisem vydávaj íc ího úřadu", v tomto případě 
dvorského. Cit. dle Václav R A M E Š , Slovník pro historiky, s. 52. 

324 18. 4. 1775 (Opava) pro Slezsko a 20. 4. 1775 (Praha) pro Čechy. Viz NA Praha, archivní pomůcka : 
Sbírka patentů, č. pomůcky 220, sign. 30 + rejstříky, č. pom. 129, s. 228 (č. 1927 a 1928). 

325 Třebaže j sou dnes III. řády považovány odborníky za skutečné řády, nikoli za laická sdružení , j a k 
tomu bylo dříve, nenašel j sem o je j ich činnosti v české provincii v mnou vymezeném období žádné 
informace . Z tohoto důvodu se j im více nevěnuj i . Řehole III. řádu vytvořena až r. 1285, byla papežem 
schválena r. 1405. Ve 13. st. si říkali Kající řád. Rozdělení terciářů j e však ješ tě složitější. Podrobněj i o 
činnosti III. řádu viz ze starší literatury Josef HAUSMANN, Založení třetího řádu řehole sv. Dominika, 
In: Blahověst (katolický týdeník) 36, 1886, s. 342-345; podrobně, avšak s drobnými nepřesnostmi 
Ange lus L U B O J A C K Ý , Třetí řád sv. Dominika, Brno 1881, 723 s. včetně dokumentů a s tanov; 
ANUNCIÁTA: Zpaměti Třetího řádu sv. Dominika v Praze, In: Pamětní spis 1916, s. 218-224; Jiřina 
BĚHALOVÁ, Dějiny sester lil. řádu sv. Dominika, 2 sv., rkp., 1889-1969 (knihovna u sv. Jiljí v Praze). 
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326 Patentu a dekretů o rušení bratrstev j e ale více. Již 17. 8. 1782 vyšlo v Čechách nařízení zakazuj íc í 
zřizovat bez povolení nová bratrstva. Dvorský dekret z 23. 12. 1782 a znovu z 13. 3. 1783 se rušily III. 
řády a dvorským dekretem z 22. 5. 1783 pak všechna náboženská bratrstva vůbec. Přesto některá 
bratrstva přetrvala všechny zákazy a mohla být později za příznivějších poměrů snadno obnovena . Pro 
srov. j e užitečná studie o rušení bratrstev v Nizozemí , viz Phillippe D E S M E T T E , La suppression des 
confréries en Hainaut par Joseph II: autopsie ďun échec (1786-1791), In: Revue ďhistoire ecclésiastique 
102, 2007, č. 2, s. 446-480. 

327 N A Praha, archivní pomůcka: Sbírka patentů, s. 237 (č. 2004, 2005, 2006) . 

,2Í! NA Praha, archivní pomůcka : Sbírka patentů, s. 238 (č. 2013). Vydáno ve Vídni . 

329 N A Praha, archivní pomůcka : Sbírka patentů, s. 241 (č. 2042). Vydán 1. 6. 1782 ve Vídni. 

330 N A Praha, archivní pomůcka: Sbírka patentů, s. 243 (č. 2053). 

331 K postavení nižšího duchovenstva v Rakousku na příkladu Vídně srov. Christ ine S C H N E I D E R , Der 
niedere Klerus im josephinischen Wien, Wien 1999. 

332 Z. ČERNÁ, Dějiny řádu Kazatelského, díl 2, s. 668. 

333 R. SANDER, České zemské gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, In: SAP 45, 1995, Č. 1, 
s. 73-130; Ondřej BASTL, Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa 11., In: Historická geografie 
28, 1995, s. 155-182. 

334 Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg: 1711-1794. Neue Perspektiven zu Politik und 
Kultur der europäischen Aufklärung, Hrsg. von Grete K L I N G E N S T E I N - Franz S Z A B O , Graz-
Esz tergom-Par is -New York 1996. 

335 W L 8, 1862, s. 221-223; Der Josephinismus, Bd. 3. Das Werk des Hofra ts Heinke 1768-1790, Hrsg. 
von Ferdinand M A A S S , Wien 1956. Obecně o situaci ve Vídni v 1. 1781-1790 viz zasvěcenou studii 
Heather M O R R I S O N , Pursuing Enlightenment in Vienna, Louisiana State University, Diss. 2005. 

336 Česky shrnuto v knize Bedřicha S L A V Í K A , Od Dobnera k Dobrovskému, Praha 1975, s. 135-136. 

337 Detailní výklad k tomuto orgánu viz R. SANDER, České zemské gubernium a církevní záležitosti 
v době josefínské, s. 81-87. 

338 Srov. J A K S C H , Bd. 3., s. 436-458, heslo „Klosteraufhebung''. Heslo začíná př íznačnými slovy: „Seine 
Majes tä t haben aus erheblichen Ursachen für gut befunden, zu befehlen." 

" 9 Viz JAKSCH, Bd. 3, s. 245, heslo „Ordensgestliche pensionierte"". „Wenn ein pensionierter in ein 
gewisses Kloster angewiesener Religiös von einem Seelsorger beständig als Kaplan verlangt wird, so hat 
der Seelsorger beim Ordinariate einzuschreiten, und ihm sodann den Unterhalt aus eigenen Einkünsten 
abzureichen: weil seine Pension vom Tage seiner förmlichen Anstellung zum Seelsorgergehülfen (!), dem 
Religionsfonde wieder anheim fällt. Wenn aber ein derley pensionierter Religiös von einem Seelsorger 
nur auf eine Zeitlang zur Aushülfe verlangt wird, so hängt es von dem Vorsteher des Klosters ab, ihn dem 
Seelsorger zu überlassen, oder ihn anders wohin zur nöthigen Aushüfe zu beordern, oder auch zur 
Erfüllung einheimischer Berufspflichten in das Kloster zurück zu berufen, und es versteht sich, dass er 
auf diese dreysache Art immer von der dem Kloster zufließenden Pension erhalten werden müsse. (27. 8. 
1788)" 

340 R. SANDER, České zemské gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, s. 88. 

341 Srov. patent z 30. 8. 1782 vydaný ve Vídni. NA Praha, archivní pomůcka: Sbírka patentů, s. 242 (č. 
2049) . 

342 Rada města Prahy uvedla tento dvorský dekret z 21. 2. 1785 v praxi takto: „Mittes t Hof-Decret von 21. 
Februarii d. J. ist anbefohlen worden, dass sowohl bei den Dominikaner als bey den anderen Orden zum 
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Beispiel Augustiner, Minoritten etc. die so genannt Magistri Theologiae oder Ministri Ordinis, die 
Praesentati, und Praedicatores Generates, so wir die ehemaligen Definitores und Discreti künftig 
abgestellet werden sollen. Diesen allerhöchsten Befehl hat also der Löh. Magistrat den sammentlichen 
betrettenden Ordensklöstern zur genannsten Befolgung kund zu machen./ Ex Consilio Gubernii/ Prag den 
4. Marz 1785/ Ferdinand Schessler, Rath Kanzel." N A Praha, fond Česká f rant iškánská provincie, inv. č. 
895, č. kart. 22. 

343 Nepřesně a s chybami V. P INKA VA, Geschichte der Stadt Gabel, s. 63. 

344 Tabulka dle Jakubičky, č. 2612, který odkazuje na Lamač, s. 159. 

To souhlasí se staršími propočty. Z. Č E R N Á , Dějiny řádu kazatelského 2, s. 668 uvádí rozmezí 334 až 
445 všech. 

'4 6 Data rušících dvorských dekretů j s e m neověřoval . Literatura se někdy v dataci zrušení rozchází, což j e 
dáno ze jména platným datem zrušení a datem fakt ického zániku konventu, které j e ne jednou až o několik 
let pozdější . K sestavení tabulky mi sloužily následující práce: Encyklopedie českých klášterů, red. Pavel 
V L Č E K - Petr S O M M E R - Dušan F O L T Ý N a další, Praha 1997; Encyklopedie moravských a slezských 
klášterů, red. Dušan F O L T Ý N a další, Praha 2005; Julius LIPPERT, Geschichte der Stadt Leitmeritz, 
Prag 1871; Viktor PINK.AVA, Geschichte der Stadt Gabel und des Schlosses Lämberg in Böhmen, Gabel 
1897; Rudolf SANDER, České zemské gubernium a církevní záležitosti v době josefínské. In: Sborník 
archivních prací 45, 1995, č. 1, s. 73-130; Václav ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. 
Václava v Opavě, Olomouc 1975; Wolfram HOYER, Nejen z důvodu nacionalismu: další postřehy 
ohledně motivů znovuzřízení Provinciae Bohemiae (1905). Překlad textu neprednesené přednášky z 
histor ického symposia konaného 11.-12. 11. 2005 v konventu u sv. Jiljí v Praze pod názvem „100 let 
zápasů" . Jubi leum obnovení české dominikánské provincie. Přednáška čerpala z autorovy nevydané 
disertační práce Restitutio adpristinam gloriam. Die böhmische Dominikanerprovinz zwischen 1778 und 
1857, Wien 2000. 

Opírám se zde o práci Václava ŠTĚPÁNA, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava 
v Opavě, O lomouc 1975. Konec konventu zvi. s. 501-526. 

348 Předobraz tohoto stavu byl zrušený konvent brněnských dominikánek r. 1578, který skončil s d luhem 
925 zlatých. Viz Tomáš ČERNUŠÁK, Reforma, úpadek a zánik herburského kláštera v Brně (Analýza 
stavu kláštera v období po husitských válkách), In: Brno v minulosti a dnes 17, 2003, s. 124-125, 
odkazu je na MZA Brno, fond E 25 Jezuité Brno, listina č. 167. 

349 R. SANDER, České zemské gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, s. 89-93 uvádí jako 
příklad obdobnou likvidaci kláštera kartuziánů ve Valdicích u Jičína, který byl ale daleko bohatší než 
opavský konvent sv. Václava. 

350 O něm nejpodrobněj i Raphael PAVEL, Der letzte Abt von Goldenkron, In: Cis tercienzer-Chronik 9, 
Bregenz 1897, s. 161-169, 1 9 3 - 2 0 5 , 2 2 5 - 2 3 4 , 2 7 3 - 2 8 1 , 3 0 3 - 3 1 1 , 3 2 9 - 3 4 1 , 3 6 4 - 3 7 1 . 

351 Zapsáno na předtitulním listě latinského vydání Cistercia Bis-Tertia z r . 1700 (sign. ZK 619 v SVK 
České Budějovice) . Cit. dle práce Jindřicha ŠPINARA, Knihovna kláštera cisterciáků ve Zlaté Koruně, 
České Budějovice 1997, s. 50. 

352 Vyplývá to z katalogů české provincie 2. pol. 18. st. uložených v řádovém Generálním archivu 
v Římě. Viz AGOP Řím, Sign. XIV. Liber E: Monumenta varia de Conventibus Fratrum et Monasteriis 
Sororum S. Ordinis Praedicatorum in Hungaria, Bohemia, Austria, Moravia, Ty rolo, Germania, 
Helvetia, Flandria et Gubernia, s. 900-930. Tím se shoduji s názory profesora Wol f r ama Hoyera OP, 
který k nim dospěl ve své disertační práci přede mnou . 

353 Neradostný obraz české provincie během 16.-19. st. j e až překvapivě podobný s irskou provincií . Srov. 
Hugh FENNING, The Irish Dominican Province under appointed superiors (1698-1721), In: AFP 38, 
1968, s. 259-357; TÝŽ: The Irish Dominican Province in the final decades of persecution (1721-1745), 
In: AFP 42, 1972, s. 251-368; TÝŽ: The Irish Dominican Province at the beginning of its decline (1745-
1761), In: AFP 45, 1975, s. 399-502; TÝŽ: The Irish Dominican Province (1761-1765) with some notes 
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on its Missionaries in Scotland (1765-1773), In: AFP 47, 1977, s. 387-438. Nově pak téměř 700 s. práce 
TÝŽ: The Irish Dominican province 1698-1797, Dublin 1990, která je shrnutím a mírným doplněním 
předešlých prací. 

354 Srov. o něm posud nej lépe česky Z. Č E R N Á , Dějiny řádu Kazatelského 2, s. 729-741. Jinak 
M O R T I E R 7. 

Převzato z T. Č E R N U Š Á K ,: Historie, s. 112-113 z pera A. P R O K O P A ; Tehdejš í situaci se věnoval , 
j ak bylo uvedeno j i ž v úvodu této práce, Wolf ram H O Y E R ve své neuveře jněné disertaci Restitutio ad 
pristinam gloriam. Die böhmische Dominikanerprovinz zwischen 1778 und 1857, Wien 2000. 

156 Ce lému tomuto období se systematicky a d louhodobě věnuje Damián N Ě M E C OP, viz studie 
vycházej íc í z l i cenc iá tn í a doktorské práce v T. Č E R N U Š Á K , Historie, kap. Česká dominikánská 
provincie po jejím obnovení v roce 1905, s. 117-239 mající stručný záběr již od r. 1857 až po rok 1991. 
Dále srov. List magistra řádu bratřím Říšské provincie O obnově České provincie, překl. fr. Tomáš 
Pospíšil OP, In: Salve 5, 1995, č. 3, s. 43-46. Za zmínku stojí také J. M. J U R Á K , Náš apoštol, s. 95-96 
(překl. dekteru z 2. 8. 1856 o vzniku tzv. Říšské provincie). První výsledky přineslo i s tudium, byť 
prozatím spíše vzpomínkového charakteru, významných osobností dominikánského řádu. Viz Dominik 
PECKA, Trnitá cesta pokorného dominikána, In: Studie 43-44, 1975, s. 113-116 (o S. M. Braitovi); 
Zdeněk KAŠIČKA, Otec Braito. Životopis olomouckého dominikána 1898-1962, Praha 1993; Silvestr M. 
Braito (1898-1962), Hradec Králové 1998; Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova. Sborník k 10. výročí 
úmrtí otce Metodě je Habáně OP, Praha 1994; a Jiří V. M U S I L (ed.): Teolog, filosof a psycholog P. 
Metoděj Habáň OP (1899-1984) jak jsme ho znali. Sborník příspěvků ze vzpomínkového semináře 
k životním výročím v roce 1999, Matice cyri lometodějská, O lomouc 2000. K celkovému hodnocení 
kulturní si tuace dominikánů v první pol. 20. st. výrazně přispěla i Helena P A V L I N C O V Á (ed.): 
Filosofická revue 1929-1948. Bibl iografie časopisu o lomouckých dominikánů, Filosofia, FÚ AV ČR, 
Praha - Brno 1994, zvi. p ředmluva s. 7-20 (též německá verze s. 21-38) a některé další práce např. fr. J. 
M. Vese lého z období II. světové války a poválečného období . Kulturní situaci, se zváštním zřetelem 
k filosofii sleduje rovněž Czeslaw GLOMBIK, Český novotomismus třicátých let. Iniciativy, kulturní 
kontext, polemiky, O lomouc 1995, kde bohatá česká, polská a německá, převážně časopisecká, literatura. 

357 K tomu srov. Arnold ESCH, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches 
Problem des Historikers, In: Historische Zeitschrif t 240, 1985, s. 539-570 [přetisk In: Zeitalter und 
Menschenal ter . Der Historiker und die Erfahrungen vergangener Gegenwar t , 1994]; Ivan H L A V Á Č E K , 
Poznámky k otázce deperdit v pramenné základně historika, In: MHB I, 1991, s. 357-364. 

358 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 14: Liber notabilium pro provinciám Bohemiae, erectus anno 1767-1782 
et 1802-1803, Pragae ab 1767, s. 82-122. 

359 Viz Zdeňka KOKOŠKOVÁ - Marie RYANTOVÁ, Sociální a kulturní úroveň nižšího kléru v druhé 
polovině 17. století a prvních desetiletích 18. století, In: Pražské arcibiskupství 1344-1994, ed. Z. 
Hladíková, J. V. Pole, Praha 1994, s. 150-163, zvi. s. 152. 

360 Srov. závěť (r. 1663) Karla Hložka ze Žampachu , řádovým j m é n e m Ondřej , významného 
dominikánského historiografa. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 28, Liber archivii continens hypothecas et 
elocationes capitalium, sub lit. B, 1542-1728, Pragae 1702(7), fol. 80r-82v. K jeho osobě viz Scriptores 
Ordinis Praedicatorum recensiti, ed. R. Coulon, Lutetia Parisiorum 1934, s. 122-123; J. Z O U H A R , 
Přehled dějepisectví dominikánského řádu v Čechách a na Moravě v 16.-18. století, s. 272-279, kde je 
podán rozbor jeho kroniky Sacrae memoriae provinciae Bohemiae ordinis praedicatorum (1695?). 

361 Heinrich DENIFLE, Die Constitutionen des Predigerordens vom Jahre 1228, In: ALKGM 1, 1885, s. 
165-227. Velmi podrobný rozbor stanov s. 165-193, náledován je j ich edicí s. 194-227. Využi ta veškerá 
tehdejš í literatura i rkp. Vat ikánského archivu. Hovoří se zde i o studiu a cílech řádu. 

362 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 170-171, k datu 1. 9. 1653. Také A. A. 
NEUMANN, Římské zprávy, s. 67. 

363 Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, ed. Roman Fabian MADURA, Tomus 
I., Romae 1972, s. 404, 413. 

196 



364 y š fĚPÁN, Dejiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 517. 

365 Z. WINTER, Život církevní v Čechách, s. 782. 

366 NA Praha, fond Archivy zrušených klášterů za Josefa II., Inventář (Praha 1961), díl 5, zpracoval 
Rudolf Holinka, Archiv kláštera dominikánů u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském, č. 63, 
s. 1205. 

367 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-1721, fol. 288. 
Povolení k 7. 10. 1709. 

,(,li Obecně o děj inách lázeňství v českých zemích srov. Vladimír KŘÍŽEK, Obrazy z dějin lázeňství, 
Praha "2002; Stanislav MACEK, Františkovy Lázně: lázeňství v minulosti a v současnosti, Františkovy 
Lázně 1998; Daniel K O V Á Ř , Historie lázeňství na Českobudějovicku, Č. Budějovice 1993 a týž, 
Lázeňství na Českobudějovicku, CB 1996. 

369 O nich pojednal j i ž humanis ta Tomáš Tichý alias Thomas Mitis (1523-1591) . Jeho latinské pojednání 
De thermis Teplicensibus přeložil Bohumil Ryba pod názvem O lázních teplických (Teplice 1980); nověji 
srov. Ji tka B U D I N S K Á - Petr Z E R J A T K E , Kapitoly z dějin lázeňství, Tepl ice 2006 (také něm. překl. 
Kapitel aus der Geschichte des Bäderwesens). 

'7<l NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 202a, 205b. 

371 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 192b. 

372 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-1721, fol. 122 
(k 12. 5. a k 20. 5.). 

373 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-1721, fol. 198. 

'74 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, fol. 155v. 

375 Např . Urban Hrobel nebo August in Kayser r. 1700 či Hyacint Hortter 5. 7. 1705. Viz N A Praha, fond 
ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-1721, fol. 122, 127, 200. 

'7 6 17. 5. 1710 provinciál Tomáš Brabant dává se souhlasem generálního magistra Antonína Cloche 
svolení , aby převorka konventu u sv. Anny Febronie Josefa Hyserlová z Chodů mohla se 2 sestrami 
průvodkyněmi užívat na lékařovu radu kyselých lázní v Chebu. 5. 5. 1713 arcibiskupská kancelář svoluje , 
aby se řečená převorka mohla se 2 průvodkyněmi na dobrozdání lékaře léčit v Teplicích, (tak i 21. 8. 
1714 pro Karlovy Vary). NA Praha, fond Archivy zrušených klášterů za Josefa II., Inventář (Praha 1961), 
díl 5, zpracoval Rudolf Holinka, Archiv kláštera dominikánů u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě 
pražském, i. 160, s. 1227 ač. 163, s. 1228. 

377 N A Praha, fond Archivy zrušených klášterů za Josefa II., Inventář (Praha 1961), díl 5, zpracoval 
Rudolf Holinka, Archiv kláštera dominikánů u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském, č. 137, 
s. 1222. 

,7!f Die 19. 4. [1723] data est licentia Ven. virgini Josephae Vernierin et virgini Albertinae Sommerin a S. 
Anna Vetero-Pragae ex consilio medici ob infirmitatem corporis pergendi ad thermas minerales prope 
Budovicium. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-
1738, Pragae ab 1721, s. 59. 

379 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 44. 

380 16. 4. 1437 Anna z Blovic odkazuje konventu 1 kopu gr. českých ročního platu; Racek z Plenína v ten 
samý den odkazuje 80 gr. čes. ročního platu a pozlacený kalich za 5 kop 7 gr. čes. 25. 1. 1444 odkázala 
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A n n a z Malevic , seděním v Hořejš í Lukaviei , 2 kopy gr. čes. na statku v Hořejš í Lukavici a na louce pod 
V o c h o v e m . R. 1504 dala Johanka z Ptice konventu 4 0 kop gr. čes. atd. Srov. Milos lav B Ě L O H L Á V E K , 
Archiv města Plzně. Průvodce po fondech a sbírkách, Plzeň 1987, s. 197. 

381 Š imon P L A C H Ý Z T Ř E B N I C E , Paměti Plzeňské, ed. Josef Strnad, Plzeň 1883. 

382 J edna z nich přet iš těna i v Dějinách Plzně 1. (do r. 1788), red. Miloslav B Ě L O H L Á V E K , Plzeň 1965, 
s. 167-168. 

383 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 66. 

384 N A Praha, fond Morava , inv. č. 220, k datu 14. 6. 

385 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 79. 

386 y 5XBPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 102. Odkazuje se na 
StOA Opava , fond Dominikáni Opava , inv. č. 49, č. kart. 2, sign. H8-12. 

387 y š tĚPÁN , Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 183. 

388 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 277. Okazuje se na 
StOA Opava , fond Dominikáni Opava , inv. č. 41, č. kart. 1, sign H8-10, inv. č. 51, č. kart. 3, s ign. H8-14, 
č. kart. 4, sign. H10. 

389 y šxĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 305-306. 

390 y g f ĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 417. 

391 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 319. 

392 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 526. 

393 Viz N A Praha, fond A P A C 136 1-4, č. kart. 2195 . Z literatury k situaci obecně Z. W I N T E R , Život 
církevní v Čechách, Praha 1895-1896, zvi. s. 815-816 (se správnými odkazy na prameny) : „ K d y s kolem r. 
1540 postavili si v klášteře domky, osadili je neřádnými lidmi, i vymrskanými kteří prý prodlabavše zeď 
městskou u kláštera vylézali z ní nočně jako syšlové. S těmi lidmi, zvlášť se ženskými, mívali mniši ve svém 
klášterském pivovaře stálá veselí. R. 1567 měli tu krvesmilného převora; jiný převor Bonifác, tolikéž 
nehodný, r. 1570 vyhnal z jedné chalupy klášterské poddané lidi a pořídil tu hampejs z nejhorších 
v Praze, kdež dnem i nocí cházka vlašská, z řemeslníků, z dvorních sluhů i mnichů a všelijakých kněží 
divoce a bez ostychu se bavívala. R. 1571, když mínil nový převor život klášterní i v domku klášterském 
náhle polepšili, hrozili mu italští sklenáři smrtí tak opravdu, že se strachem o tom žaloval císaři.". 

394 Podrobně K. BOROVÝ, Antonín Brus z Mohelnice, s. 164-167. 

395 Klement BOROVÝ, Martin Medek, arcibiskup pražský, Praha 1877, s. 67. 

396 Srov. především zapomínanou práci Franz K L U T S C H A K , Chronik des Annaklosters in Prag, Prag 
1887, který ve své knize shromáždi l m n o h é jednot l ivost i k t amnímu životu. 

397 M O R T I E R 5, 191 l , s . 508. 

398 F. KRÁSL, Arnošt, s. 247. 

399 N A Praha, fond ŘD, inv. č. 110: PERETIUS , Ambrož : Monumenta (conventuum) provinciae 
Bohemiae fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum 1230-1706, Pragae [circa anno 1706-1720], s. 46 (dále 
j e n Peretius). 

400 Beda DUDÍK, J. P. Cerroni's Handschriften-Sammlung: Beschrieben und gewürdigkeit... Adt. 1., Die 
Landesgeschich te im Al lgemeinen . Folge 1. Der poli t ische Theil derselben, Brünn 1850, s. 327. 
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401 NA Praha, fond APA, č. kart. 4507, p ísemná pozůstalost P. Marsueta Jakubičky o děj inách OP, č. 
19 609 ( jedná se o zápisy městské rady v Litoměřicích pro 1. 1641/43; Archiv měs ta Litoměřic) . 

402 Viktor PINKA VA, Geschichte der Stadt Gabel und des Schlosses Lämberg in Böhmen, s. 43. 

403 V. PINKAVA, Geschichte der Stadt Gabel, s. 64. 

404 Z. WINTER, Život církevní v Čechách, s. 203. Odkazuje na Heinricha GRADLA, Die Reformation im 
Egerlande, Eger 1893, s. 110, 113, 118-119, 125. 

405 Julius LIPPERT, Geschichte der Stadt Leitmeritz, Prag 1871, s. 460. 

406 Srov. K. BOROVÝ, Antonín Brus z Mohelnice, s. 168. 

407 F. KRÁSL, Arnošt, s. 230. 

408 A G O P Řím, sign. XIV, liber L, s. 1027: Leopold. Lieber getreve. A lß dem Einschluß ersehet Ihr mit 
mähreren Vmbständen , wass bey Vns der Würdige, Vnser andächtige, vndt lieber getrever. / Michael de 
Plsna, decanus Nimburgensis, nomine patres provinciae Bohemiae Ordinis Praedicatorum, gehorsambst 
anbringen, Vndt Vmbgnädigs te Einraumb- vndt Übergebung besagten Orden der Nimburg i schen 
Dechantay [!] bitte thuet. Befehlen euch hierauf gnädigst, dass ihr nach Vernehmung als Cardinais von 
Harrach [ . . . ] als Er tz-Bischoffen Prag, Vndt eihollung weiterer nottürsstigen Information, Vndt hierüber 
füer [ r ja thlüches guttachten gehorsambst einshücthn sollet. Hieran wirdt gehorsambst Vollbracht Vnser 
gnädigsten Wüllen vndt meinung. / Geben in Vnserer Stadt Wienn den 30. Monaths-Tag 8bris Anno 1660. 
Leopold. 

40<) Magistrát Nymburka si s těžuje česky. Ví, že se s Kolumbem neshodnou, chtějí j e j proto vyměni t , ale 
„wssak gak zádate swetskeho knieze, na ten [stolec?] dosaditi nemůžeme, nežli gyneho z dotczeneho 
Rzadu Kazatelou S. Dominika giz nam dobrze powedodomeho..." a odůvodňují dále, že z OP bude 
kazatel nejlepší , že s ním mají dobré zkušenosti etc. 30. Augusti 1661. 

410 Tomáš ČERNUŠÁK, Reforma, úpadek a zánik herburského kláštera v Brně (Analýza stavu kláštera 
v období po husitských válkách), In: Brno v minulosti a dnes 17, 2003, s. 123, odkazu je na MZA Brno, 
fond G 1 Bočkova sbírka, inv. č. 4957. 

4 , 1 J. KADLEC, Přehledl, s. 82. 

412 F. K R Á S L , Arnošt, s. 338-339. 

413 J. KADLEC, Přehledl, s. 82. 

414 V českých zemích hl. r. 1334. Srov. Zbraslavská kronika, vyd. Zd. Fiala, překl. Fr. Heřmanský, verše 
Rudol f Mertlík, Praha 1976, s. 399-400. Nepoko je mezi světským klérem a žebravými řády ohledně 
pohřbívání a zpovědí probíhaly více méně po celé 14. století v celé zemi (k Plzni srov. J. S T R N A D , 
Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300-1785), s. 6-7), i když Arnošt z Pardubic stál více než jeho 
předchůdce na straně řádu. Situace byla stejná v Praze j a k o v Ratiboři; v Opavě - zdá se - však byla 
situace bezkonfliktní (ktomu Dalibor PRIX, Počátky a rozvoj minoritského kláštera v Opavě ve 
středověku, In: Opava. Sborník k děj inám města 1, Opava 1998, s. 51-52; TÝŽ: Vývoj církevní 
organizace na Opavsku do poloviny 14. st. Stav a úkoly výzkumu a Kazimierz BOBOWSKI, Zwiqzki 
košcielne czesko-šlqkie w XII - XIII w., In: Slezsko v dějinách Českého státu, Opava 1998, s. 88-100, 
resp. 82-87). Ještě 4. 1. 1403 m á m e doloženo řešení takovéhoto sporu, kdy administrátoři pražského 
arcibiskupství nařizují plebánovi kostela v Sezimově Ústí, aby tamním dominikánům „nepřekážel" , neboť 
oni konaj í j en svou práci v rámci své pravomoci . Viz orig. listiny N A Praga, fond ŘD, č. inv. 30, sign. Ms 
VII 4. 

415 NA Praha, fond APA, M. Jakubička, č. kart 4507. 
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416 Vyplýva to ze zprávy o obsazených farnostech budoucí diecéze ze 30.-50. let 17. st. Z tzv. starých řádů 
tu působil především cisterciácký a f rant iškánský. Viz NA Praha, fond APA, I. 35/1 - aktový materiál , 
inv. č. 3349-52, sign. C 109/1-4, č. kart. 2038. Faráře tu nacházíme ojediněle j en do r. 1631. 

417 F. KRÁSL, Arnošt, s. 52. 

418 F. K R Á S L , Arnošt, s. 218-219. 

419 F. KRÁSL, Arnošt, s. 233. 

420 F. KRÁSL, Arnošt, s. 219. 

421 F. K R Á S L , Arnošt, s. 227-228. 

422 F. KRÁSL, Arnošt, s. 233. 

423 František ŠTĚDRÝ, Stavivo k podrobné historii církevní v Čechách, In: SHK 11, 1910, s. 3-5, 166, 
168-169, 173; 12, 191 l , s . 3 6 , 4 6 , 194; 13, 1912, s. 76-77, 82, 180-181; 14, 1913, s. 49-51, 165-166, 170; 
15, 1914, s. 4 1 , 4 3 . 

424 Kardinál Harrach to alespoň píše Píseckým. Proto musí odejít i písecký děkan bratr Martin Valaský. 

425 Josef V. B O U C H A L , Z farních matrik milešovských, In: SHK 5, 1904, k tomu s. 193-194. 

42(1 Vyplývá to z relace „ad l imina" biskupa Jana Bedřicha z Valdštejna. Viz A S V Vatikán, fond 5. 
Congregatio Concilii Relationes Diocesanum Regino-Gradensis, č. kart. 681 A, fol. 9: „Lomnicensis cum 
ftliali Kalmensi administrate modo a P. Martino Erckenberger ordinis Sancti Dominici ex singulári 
obtenta licentia, patronus Ecclesiae est comes Marzin". 

427 Např . bratr Jakub Petke z opavského konventu psal 6. 10. 1786 v odpovědi na povolení dlít m i m o 
konvent , který se právě úředně rušil, že v konventu v Uherském Brodě, kam mu byl doporučen vstup, by 
nedostal ani to, co nezbytně potřebuje k životu. Nakonec se mu vyšlo vstříc a stal se farářem 
v Linhartovech. Viz V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 523-
524. 

428 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 508. 

429 Stát zajistil farářům existenční min imum platem 150 až 600 zlatých ročně. 

430 J. KADLEC, Přehled2, s. 178. 

431 Josef V. BOUCHAL, Z farních matrik dlažkovických, In: SHK 13, 1912, s. 101. 

432 K po jmu srov. Dictionnaire de droit canonique, la direction de R. N A Z , T o m e I., Paris 1935, sl. 934-
948 (A. Amanieu) . Jistá móda v posledních 15 letech zapříčinila vznik mnoha prací. Pro s t ředověká 
bratrstva u nás souhrně Hana PÁTKOVÁ, Bratrstvie ke cti Božie. Poznámky ke kultovní činnosti bratrstev 
a cechů ve středověkých Čechách, Praha 2000; sborník Od středověkých bratrstev k moderním spolkům. 
Sborník referátů a materiálů ze 17. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve 
spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univezity Karlovy a Si ldosteuropa 
Institut Wien-Aussenste l le Brno ve dnech 5. a 6. října 1999 v Clam-Gal lasově paláci, Husova 20, Praha 
1-Staré Město, sestavil Václav Ledvinka - Jiří Pešek, Praha 2000; pro novověk souhrně Jiří M I K U L E C , 
Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha 2000; TÝŽ, Barokní náboženská bratrstva, šlechta a 
slavnosti, In: Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České 
Budějovice 2000, s. 345-358; TÝŽ, Členové a územní dosah venkovského barokního bratrstva 
(Myslkovice 1736-1760), In: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. 
Eduardu Maurovi , Praha 2003, s. 310-329; TÝŽ, Jezuitská bratrstva v Chomutově, In: Comotovia 2002. 
Sborník příspěvků z konference věnované výročí 750 let první písemné zmínky o existenci Chomutova 
(1252-2002) . Ústí nad Labem 2003, s. 102-114; TÝŽ, Pražská barokní bratrstva a smrt, In: Documenta 
Pragensia 20, 2002, s. 115-126; Miroslav NOVOTNÝ, Mariánské družiny na jihu Čech od konce 16. do 
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počátku 20. století, In: JSH 71, 2002, s. 5-42; Robert R. NOVOTNÝ, Náboženská bratrstva barokního 
období v Turnově, In: Z Českého ráje a Podkrkonoší . Vlast ivědný sborník 16, 2003, s. 9-59; (edd.): 
Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od 
středověku do moderní doby, edd. T. Jiránek, - J. Kubeš, Pardubice 2005. Pro definici srov. Všeobecný 
slovník právní zemí Koruny české, II. díl, vyd. František Xaver Veselý, Praha 1897, s. 31. 

433 J. MIKULEC, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha 2000, s. 5. 

434 Odpus tky představuj í prominut í úplné (tzv. p lnomocné odpustky) nebo částečné (odpustky lOOdenní, 
60denní a j . ) tzv. časného trestu za hříchy, které j i ž byly odpuštěny při zpovědi . V praxi to znamena lo 
odpuštění či zkrácení pokání, které měl katolík za své hříchy provádět zde na zemi či které ho čekalo po 
smrti v očistci. V době baroka j i ž obchodování s odpustky nepřipadalo v úvahu, věřící j e mohli získat 
pouze splněním různých náboženských povinností , které papežská kurie odpustky obdaři la . Členství 
v náboženském bratrstvu představovalo pro každého zá jemce mocný zdroj odpustků. Viz J. M I K U L E C , 
Barokní náboženská bratrstva v Čechách, s. 65. 

435 J. MIKULEC, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, s. 9. 

436 Hana PÁTKOVÁ, Středověká bratrstva v katedrále sv. Víta v Praze, In: SAP 47, 1997, č. 1, s. 4. 

437 Původ karmel i tánského škapulíře líčí legenda nápadně podobná legendě dominikánské . J. M I K U L E C , 
Barokní náboženská bratrstva v Čechách, s. 28. Sv. Dominikovi připsal toto vidění až bretoftský 
dominikán bl. Alan de Rupe ( t 1475). Viz A. W A L Z , Compendium, s. 196-198; M O R T I E R 4, s. 647. 

438 Stručně ale výstižně Angelus WALZ OP, De Rosario Mariae a Sixto IV ad S. Pium V Romae 1959. 

439 Z. WINTER, Život církevní v Čechách, s. 940 (společné číslování). 

440 J. MIKULEC, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, s. 28. 

441 J. MIKULEC, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, s. 79. 

442 J. MIKULEC, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, s. 30. 

443 Viz Bullarium Fratrum Ordinis Praedicatorum, ed. Thomas RIPOLLI, Romae 1729, sv. 1, s. 392; sv. 
4, s. 12, 392 a dále dle rejstříku. Viz A. WALZ, Compendium, s. 199: De confraternitatibus ordinis 
Praedicatorum notandum est, lnnocentium VIII die 26 iulii 1486 in bulla exordiente Sacer Praedicatorum 
ordo, praeter privilegia et gratias in genere concessa denuo roborata, guasdam gratias indulgentiarum 
specialiter conßrmasse et indulgentias novas confraternitatibus rosarianis tribuisse. 

444 Modl i tba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mari ině př ímluvě. Růženec j e 
především modl i tba rozj ímavá, niterná. Je to modli tba kristologická, směřu je ke Kristu, který j e ve středu 
růžence, a tedy i ve středu rozj ímání . Podkladem růžence j e uvažování o událostech z j e h o života. Ne jde 
tedy o jednot l ivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova. Modl i tba růžence má svůj kořen v 
modl i tbě žalmů. Křesťané hned od počátku přejali žalmy j a k o podklad pro svou modli tbu. V žalmech 
totiž každý člověk snadno poznává Boha, j a k o svého nejvyššího dobrodince a spasitele, ke kterému j e 
m o ž n o se obracet s díky a od něhož se může s důvěrou žádat milost, pomoc, milosrdensví a odpuštění 
hříchů. Zvláště poustevníci a řeholníci se hojně modlili žalmy. V je j ich společenství se každý zavázal 
alespoň j ednou týdně pomodli t se nad všemi 150-ti žalmy. Časem se vžilo, že se ke každému žalmu 
př idávalo j e d n o ta jemství z Ježíšova života. Tak vznikl soubor 150-ti ta jemství k jednot l ivým ža lmům. 
Protože ale někteří bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se mís to 150-ti ža lmů 150 
„o tčenášů" a „zdrávasů". Tato modli tba se prokládala velebením Nejsvětě jš í Troj ice ve zvolání: „Sláva 
Otci. . ." . Později se počet ta jemství snížil na 15, takže bylo možné s e j e naučit nazpaměť. Křesťanská víra 
začala později nahlížet na ta jemství Ježíšova života Mariiným pohledem, tedy pohledem té, která Boha 
plně přijala do svého života, j e h o slovo slyšela, uchovávala ho ve svém srdci a zachovávala ho (srov. Lk 
2,51; 11,28). Více viz Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae papeže Jana Pavla II. z 16. 10. 2002. 
Srov. také Józef O R C H O W S K I , Tryptyk róžaňcowy, Michalineum 2001. 
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445 Tzv. věčný růženec, který se neustále modli la růžencová bratrstva, j e vlastně neustálá pobožnost . 
Každý člen, který se do pobožnost i věčného růžence přihlásil, dostal od duchovního správce svého 
bratrstva lístek, kam mu kněz napsal den a hodinu, kdy má svou pobožnost vykonávat . T o h o dne byl 
dotyčný povinen přistoupit ke zpovědi a př i j ímání a v určenou hodinu se modli t celý velký růženec, 
p ř ičemž měl tento svůj obřad obětovat za umíraj ící bratry a sestry po celém světě. J. M I K U L E C , Barokní 
náboženská bratrstva v Čechách, s. 92. 

446 J. MIKULEC, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, s. 65. 

447 Např . PERETIUS, s. 54-55. Podobně také Oliberius s 15 kardinály udílí 1. 6. 1500 odpustky bratrstvu 
sv. Jakuba u kostela sv. Markéty. Viz Miloslav BĚLOHLÁVEK, Archiv města Plzně. Průvodce po 
fondech a sbírkách, Plzeň 1987, s. 197. 

448 Kronika dominikánského konventu v Ústi nad Labem (incipit: In Nomine sanctissime ac individuae 
Trinitatis. Incipit Liber continens nomina teatrum ad hune conventum Hustensem S. Alberti Martyris 
assignatum amotorum, et piae in domino mortorum. Sub Vicariatu patris fratris Innocentii Pii Gintler 
anno 1690 pro aterna sui apud J. Em. memoria Item filiorum conventus), sign. Z 979/57 [uložena 
v konventu sv. Jiljí v Praze], II. kronika, s. 22 (nová paginace; po s. 29 opět 20). 

449 A G O P Řím, sign. XIV, liber N, pars I., História conventus B. V. M. Thaumaturgae 
Boemo=Budsvicensis conscripta a fr. Cajetano Burger S. Theologiae lectorae a. 1715, caput IV, s. 44-46. 

450 Např. In ecclesia Poroch(iae) S. Crucis loci Gradlitz diaecesae Reginaegradencis institutus 
Confraternitas S. Rosarii 16. Marii 1768. AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 240, s. 1. 

451 Obě bratrstva V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 479, 481 
(odkazu je na StOA Opava, fond Královský úřad Opava, sign. 15/28 C, č. kart. 641). 

452 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 503. 

453 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 499-500. 

454 Vše viz M. BĚLOHLÁVEK, Archiv města Plzně, s. 197. 

455 Srov. Vladimír JEŘÁBEK, Čtení o Palladiu země české, Brno 1946; Vítězslav ŠTAJNOCHR, Panna 
Maria divotvůrkyně, Uherské Hradiště 2000. 

456 Viz Dagmar CULKOVÁ, Česká komora 1527-1749 (1807). Obsahový rejstřík kfondu 1. odd. 
Národního archivu, Praha 1975, č. 13 353 (k datu 1747) (ev. č. JAF 178, zn. Fondu ČK, č. pomůcky 
1611/02). 

457 Císař Karel IV. získal pro katedrálu sv. Víta j eden Ludvíkův zub a prst z j e h o ostatků. 

458 Veškeré následující informace j sou převzaté od Jany K O P E Č K O V É , „ F r a n c o u z s k ý p o ž á r Prahy 
v roce 1689 a jeho pozadí. In: Celostátní s tudentská vědecká konference Historie 2000, ed. J. Hrdlička, P. 
Král, České Budějovice 2001, s. 97-123; TÁŽ, Jako pavouk saje jed i z růže. O rektorské křeslo 

francouzské kongregace (1671-75), In: PSH 34, 2006, s. 145-60. Viz také internetové stránky 
ht tp: / /galadwen.wz.cz/ (25. 5. 2007). Za upozornění na problematiku děkuji Mgr. Kateřině Zilynské. 

459 Stál poblíž dnešního Malého náměst í v Linhartské ulici. Srov. Eduard ŠITTLER, Kostel sv. Linharta a 
dúm „U Černého orla" na Starém Městě pražském, In: Zprávy památkového sboru hl. města Prahy 3, 
1911, s. 75-111; 4, 1912, s. 99-146; 1931, 30-51, který má zprávy ke kongregaci samé. 

460 N A Praha, fond APA, sign. C 111/7, č. kart. 2053 označen „patris fratris Vincentii Lectoris de 
N ar bona". 

461 Za j i šťova lo to kongregaci papežské breve Urbana VIII. z 14. 8. 1628. Viz NA Praha, fond A PA , sign. 
C 111/7, č. kart. 2053 (opis breve a výtah ze stanov). 
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462 Ke sporům srov. NA Praha, fond APA, sign. C 111/7, č. kart. 2053. 

463 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 74, fol. 90r; č. 115, s. 113. 

464 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 37, 64. 

465 Pražský převor Bernard Barchinius psal například ve své relaci provinciálovi z r. 1613 výs lovně o tom, 
že j e h o konvent vděčí za vydatnější podpory j e n o m vysoké šlechtě u dvora. Nyní však se dvůr odstěhoval 
do Vídně a šlechta na , j e h o " konvent zapomněla . Provinciál proto do Říma předs taveným napsal, že j inak 
se bratřím vede za pří tomnosti dvora, jinak za j e h o nepří tomnosti . Viz A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, 
s. 18. 

466 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 57. AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 81, k datu 
3. 12. 1644. 

467 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 57. 

468 Ci tace a překlad dle A. A. N E U M A N N A , Římské zprávy, s. 58. A G O P Řím, sign. IV. Registra 
Magistrorum, Nr. 200, s. 53. 

469 P E R E T I U S , s. 73. 

470 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 64. 

471 Podrobně V. ŠTĚPÁN, Dejiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 377-398. 

472 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 59. 

473 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 57. 

474 K roku 1723 j e doložen případ assessora moravského královského tribunálu Karla Adol fa z Hertodtu a 
Totenfe lsu , který se obrátil na generálního magistra do Říma s žádostí, aby j e h o choť mohla vstoupit do 
noviciátu s odůvodněním, že prý s n í j i ž 10 let nežije. Nejvyšší představený žádost v tomto případě 
odmítl , j e ale otázkou, kolik podobných případů se událo. Viz A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 64. 
AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 63. 

475 B. ZLÁMAL, Příručka českých církevních dějin 7, Olomouc 1970, s. 57. 

476 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 65. AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 230, s. 2, 6. 

477 Kounicové si v Uherském Brodě natolik oblíbili bratra-laika Adama Taschera , že mu r. 1700 zařídili 
pouť do Soriána a nakonec speciální příbytek v konventu (r. 1709), kde mohl Adam trávit svůj čas až do 
smrti. A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 62. AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 192, s. 
365, 383, č. 200, s. 1. 

478 A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 62: „V roce 1675 děkoval generál [= řádový gen. magistr ; J. Z.] 
mís todrž íc ímu hraběti Martinicovi za dopis, v němž prý projevil takovou oddanost k fi losofii andělského 
doktora [= sv. Tomáše Akvinského; J. Z.], že ho to př ímo uchvátilo. N e m é n ě byl Mart incovi vděčen i za 
vystoupení na je j í ochranu proti j e j ím nepřátelům. Když později (1678) Mart inec ovdověl , vyslovil mu 
generál svou soustrast a zároveň i přislíbil, že nařídí, aby se bratří za zesnulou paní modli l i ." A G O P Řím, 
sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 140, s. 171-172; č. 160, s. 33. 

479 Knihovna u sv. Jiljí v Praze, Kronika dominikánského konventu v Ústí nad Labem, s. 202-204. Spolu 
s Lobkovici mají četnější odkazy ješ tě Lazanští a Pachtové. Nej vyššímu hofmist ru Kryštofovi Ferdinandu 
Popeloví z Lobkovic údajně jen smrt zabránila vystavět řádu nový konvent v Bílině u Mostu. 

480 y_ š j g p Á N Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 319. Posledním 
pohřbeným byl 29. 4. 1744 Václav Leopold Šíp z Bránice. 
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481 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 60. 

482 K. BOROVÝ, Martin Medek, s. 61. 

48 ' NA Praha, fond ŘD, inv. č. 27: Liber continens Fundationes perpetuas missarum 1508-1752, č. listiny 
6. 

484 Např. ohledně Bráníka 8 .4 . 1661. Viz NA Praha, fond ŘD, inv. č. 32: Opis různých listin týkajících se 
Bráníku 1548-1661, fol. 98-102. 

4 8 5 U c h o v á n o v N A Praha, fon ŘD, kn ihy , inv. č. 1. Rozbor díla J. Z O U H A R , Přehled dějepisectví 
dominikánského řádu v Čechách a na Moravě v 16.-18. století, s. 272-279. Biografické údaje Remigius 
COULON OP, Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, Lutetiae Parisiorum 1934, s. 122-123. 

486 Srov. Vlastimil BORŮVKA, Genealogie rodu pánů z Kolovrat, In: Heraldika a genealogie 25, 1992, č. 
1, s. 1 -120 ; Vlas t imi l B O R Ů V K A - Jo se f K R Á M - J akub P A V E L , Dějiny Rychnova nad Kněžnou a rodu 

pánů z Kolovrat, Praha 2000; František GRUNT, Počátky a vzestup pánů z Kolovrat v západních 
Čechách, In: Minulos t í Z á p a d o č e s k é h o k ra j e 37, 2002 , s. 7 -23 . 

487 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 27: Liber continens Fundationes perpetuas missarum 1508-1752, č. listiny 
1. 

488 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 27: Liber continens Fundationes perpetuas missarum 1508-1752, č. listiny 
31. 

4 8 9 Srov. Z d e n ě k P O K L U D A , Šternberkové, Praha 2006 ; Frant išek P A L A C K Ý (Zdeněk S te rnberg) , 
Dějiny rodu Sternbergů. = Geschichte der Familie Sternberg, překl. Dagmar Sysalová - Zdeněk 
Ste rnberg , M o r a v s k ý Beroun 2 0 0 1 . 

490 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 57, 74. AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 160, s. 
621. Genealogii rodu (História heroum de Stell is seu ... prosapiae Sternbergicae, 1674) vypracoval také 
s lavný j e s u i t a Jan T a n n e r (1623-1694) , a le vydal z ní pouze Vestigia Virtutis et Nobilitatis Sternbergicae 
(1661) . 

491 Srov. Inventá ř N A Praha , fond ŘD, č. inv. p o m ů c k y 4 9 I, s. 31-32 , inv. č. 48 , s ign. M S I 5. O da lš ích 
š lecht ic ích a boha tých měšťanech srov. listiny t amtéž , s. 33-35 pro roky 1638, 1640, 1645, 1647 a 1651. 

492 AGOP Řím, sign. XIV, Liber E: Monumenta varia de Conventibus Fratrum et Monasteriis Sororum S. 
Ordinis Praedicatorum in Hungaria, Bohemia, Austria, Moravia, Tyrolo, Germania, Helvetia, Flandria 
et Hibernia, s. 326. 

493 AGOP Řím, sign. XIV, Liber L: Monumenta varia de conventibus fratrum et monasteriis sororum 
Ord. Praed. in Bohemia, Moravia, Austria, Styria, Germania superiori et inferiori, Silesia, Polonia, 
Russia (et Hungaria), s. 105-107: Hos secutus est illus. Dominus baro de Kappler seu Kapplirs, qui a. 
1444 signanter pro vestitu et habitu fratrum nostrurum procurrando censum 20 sexagenarum anne, ex 
bonis Libiechovitz sive Dubkovitz /quem conventus modo accipit ex dominio Lovositz translatum nunc 
super villam Dubkovice [sie! ]/ persolvendum in testamento legavit. Vincam quoque supra vili am Obrezik 
sitam ac calices argenteos, in quibus arma inclitae familiae Kapplirzianae exarata conspiciuntur, 
donavit. 

4 9 4 O ce lé záleži tost i j i ž An ton F R I N D , Die Kirchengeschichte Böhmens, Bd. 3, Prag 1872, s. 3 3 8 - 3 3 9 ; 
dá le pak Jose f V. B O U C H A L , Z farních matrik milešovských. In: S H K 5, 1904, s. 193-194; T Ý Ž , 
Z farních matrik dlažkovických, In: SHK 13, 1912, s. 93-109; EČK, s. 341. 

4 9 5 F. K R Á S L , Arnošt, s. 577-578 . 

496 J. V. BOUCHAL, Z farních matrik milešovských, In: SHK 5, 1904, s. 193-194. 
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497 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 60-61. AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 
45-50 . 

498 NA Praha, fond Archivy zrušených klášterů za Josefa II., Inventář (Praha 1961), díl 5, zpracoval 
Rudolf Holinka, Archiv konventu dominikánek v Plzni, č. 5, 7; EČK, s. 430. AGOP Řím, sign. IV. 
Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 57. 

4 9 9 E M K , s. 147-150. 

500 AGOP Řím, sign. XIV, Liber L: Monumenta varia de conventibus fratrum et monasteriis sororum 
Ord. Praed. in Bohemia, Moravia, Austria, Štyria, Germania superiori et inferiori, Silesia, Polonia, 
Russia (et Hungaria), s. 72. 

501 EČK, s. 390. V této souvislosti j e třeba upozornit , že práce Josefa LEDRA, Děje panství a města 
Nových Dvorů, Kutná Hora 1884 (v našem kontextu zvi. s. 106-108, 111-121, 133, 144, 149, 197-199, 
2 1 3 a 227), která se v souvislosti s tématem stále hojně cituje, j e značně nespolehlivá, ba na mnoha 
místech zaváděj ící , čehož si byl vědom např. už M. Jakubička před r. 1918. V budoucnu bude muset být 
podniknut v této otázce zcela nový výzkum. 

502 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 61. AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 67. 

503 V. PINKAVA, Geschichte der Stadt Gabel, s. 43, 46. 

504 August Anton L E G I S - G L Ü C K S E L I G , Illustrierte Chronik von Böhmen, Bd. II, Prag 1854, s. 303, 
3 0 9 , 3 1 1 - 3 1 2 . 

505 V. PINKAVA, Geschichte der Stadt Gabel, s. 48. 

506 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s.19. 

507 J. H Á S - J. T O V A Č O V S K Ý , Genealogie Nosticů z Nostic, Praha 2002. Separát z časopisu Heraldika 
a genealogie 35, 2002, č. 1-2. 

508 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 64-65. AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 
458-459 k datu 21. 10. 1656. 

509 K j e h o působení v českých zemích srov. História Franciscana, (katalog výstavy), usp. Petr R. 
BENEŠ, Praha 2004; História Franciscana II, (sborník textů), red. Petr R. BENEŠ, Petr H L A V Á Č E K , 
Praha 2005 (srov. rec. Jiřího Žůrka v LF 129, 2006, č. 1-2, s. 231-233; na internetu http:/ / lf .clavmon.cz/ , 
k 6. 9. 2007); Petr HLAVÁČEK, Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha 2005; 
Martin ELBEL, Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích v 17. a 18. 
století, O lomouc 2001 (viz rec. Jana Kašpara v Miscellanea. N K ČR 18, 2003/2004, Praha 2005, s. 438-
442, na internetu h t tp : / /www.nkp.cz / f i les /ors t_miscel l8_3.pdf , k 6. 9. 2007) . 

510 NA Praha, fond Česká frant iškánská provincie, inv. č. 895. 

511 Z. WINTER, Život církevní v Čechách, s. 824 (společné číslování). 

512 N A Praha, fond ŘD, č. kart. 4507. 

513 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, s. 144. 

514 N A Praha, fond Kapucíni, inv. č. 210, č kart. 320. 

515 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 371-372. 

516 y ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 364, odkazuje na 
S t O A = Z A Opava, fond Pozůstalost J. Zukala, inv. č. 215. 
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517 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 16: Liber studii, s. 192: „1679 Ambr. Peretius discessit ad legendum 
Theologicam in monasterio Wellerad patrům cistereiensium [...] cum autem ilia lectio Theological [...] 
multum honoris et ut ilitat is nostrae Bohemiae confer at, promissum fuit ut domino [...] Lectori Insfrageri 
possit pro gradibus titulo lecture in or dine confer i [...] tanquam si intra or dinem legisset." Potvrzeno 
ještě v NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, fol. 
116, interlineární poznámka k 12. 8. 1679. 

Viz Tomáš ČERNUŠÁK, Reforma, úpadek a zánik herburského kláštera v Brně (Analýza stavu 
kláštera v období po husitských válkách), In: Brno v minulosti a dnes 17, 2003, s. 121, který odkazu je na 
M Z A Brno, fond E 25 Jezuité Brno, listiny č. 97, 101. 

519 Z literatury v českém jazyce j e dosud nejdostupnějš í Maurice-Ruben H A Y O U N , Židovské osvícenství 
mezi Córdobou a Berlínem, 2 sv., Praha 1998, 2000; k českým děj inám Židů pak v m n o h é m 
problemat ická kniha Tomáše P Ě K N É H O , Historie Židů v Čechách a na Moravě, 2. přeprac. vyd. Praha 
2001 (srov. recenze: Kosta Jiří, Bohemia. Zeitschrif t für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 
43, 2002, č. I, s. 240-243; Roj íčková Kamila, Jižní Morava 38, 2002, sv. 41, s. 266-267) . Podnětná j e 
rovněž práce Lenky VESELÉ-PRUDKOVÉ, Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Od středověku 
k počátkům emancipace, Praha 2003, která se zaměřila i na 16. až 18. st. (Die Juden in der böhmischen 
Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts. In: Bohemia. Zeitschrif t fü r Geschichte und Kultur der 
Böhmischen Länder 44, 2003, č. 1, s. 67-100). Z větších studií stojí za př ipomenut í j e š tě Alexandr 
PUTÍK, The Prague Jewish Community in the Late 17,h and Early 18" Centuries, In: Judaica Bohemiae 
35, 1999 [vyd. 2000], s. 4-140; Rudolf SANDER, Počty Židův Čechách v 18. a na počátku 19. století, In: 
SAP 52, 2002, č. 2, s. 521-590; František ŠMAHEL, Die Prager Judengemeinde im hussitischen Zeitalter 
(1389-1485). [Hrsg.]: Cluse, Christoph - Haverkamp, Alfred - Yuval , Israel J. In: Jüdische Gemeinden 
und ihr christ l icher Kontext in kulturräumlich vergleichender Betrachtung (5.-18. Jahrhundert) , Hannover 
2003 , s. 341-363. Menší studie Dušana Uhlíře (Brno), Martina Štindla (Velké Meziříčí) , Lenky 
Matuš íkové (hl. otázka židovských soupisů 18. st. a počtů Židů v obecných soupisech 17. st.), Pavla 
K o c m a n a (Morava) nebo Zdeňka Jaroše (Jihlava) zde musím nechat stranou. V obecné rovině se vztahu 
Židů a bratrů mendikantů do I. pol. 16. st. týká i sborník Friars and Jews in the Middle Ages and 
Renaissance, ed. by Steven J. McMichael and Susan E. Myers, Leiden ad. 2004. 

520 Srov. také V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 64. 

521 Pro systém výuky v dominikánském řádu srov. Viz Hedvika K U C H A Ř O V Á , Abriss der Organisation 
der Ordensstudien bei den Dominikanern in der böhmischen Provinz im 17. Jahrhundert und in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Acta Comeniana . Archiv pro bádání o životě a díle Jana A m o s e 
K o m e n s k é h o 14 (38), 2000, s. 133-160, která zopakovala různá oficiální nařízení ohledně řádových 
studií, nevěnovala se však hlouběji konkrétní situaci v české provincii . Pro podrobnějš í in formace 
ohledně často se v drobnostech měnících předpisů odkazuj i na tuto studii. 

522 Ve s tředověku byl volen na velmi dlouhou dobu, roku 1344 byl generální kapitulou stanoven limit pět 
let; dnes tři roky. Srov. Stanovy, HI. XIII, čl. IV./ § 326, odst. 1, 2. Pro středověk viz Heinrich DENIFLE, 
Die Constitutionen des Predigerordens vom Jahre 1228, In: ALKGM 1, 1885, s. 165-227. 

523 Srov. nejnověji M. M. MULCHAHEY, First the Bow is Bent in Study: Dominican Education before 
1350, Studies and Texts, 132, Toronto 1998, s. 219-350. 

~24 Ve Stanovách se o tom mj. praví: „1 když má intelektuální život vzkvétat v každém konventu, přesto 
ať j sou střediska, v nichž by se bratři zasvětili studiu zvláštním způsobem." HI. III, čl. II/ § 91, odst . 1 
O mimoprovinčn ích studiích srov. Stanovy, Zvláštní nařízení č. 234, odst. 1, 2, díl II. 

525 Srov. pro středověk Heinrich DENIFLE, Quellen zur Gelehrtengeschichte des Predigerordens im 13. 
und 14. Jahrhundert, In: A L K G M 2, 1886, s. 165-248, kde seznam řádových magistrů teologie z 1. 1226-
1360 a seznam bratří do r. 1400, kteří titul získali v Paříži. Obecně o disputacích ve středověku srov. Jiří 
KEJŘ, Kvodlitební disputace na pražské universitě, Praha 1971. 

526 Jedná se o známé Angelicum neboli Papežskou universitu sv. Tomáše Akvinského. Vznikla z koleje 
sv. Tomáše založené r. 1577 v Římě (doktorát z teologie neřádovým studentům od r. 1727, za Lva XIII. 
přibyla f i losofická fakulta a fakulta c í rkevního práva) z podnětu generálního magistra řádu Hyacinta 
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Mar ia C o r m i e r a (1832-1916) . S tavba dnešn í budovy byla d o k o n č e n a r. 1909 a papežem Janem XXIII . 
byla 7. 3. 1963 škola prohlášena za Papežskou universi tu . Od r. 1974 zah rnu je i fakul tu sociá lních věd. 
V iz Z. Č E R N Á , Dějiny řádu Kazatelského 2, 3, s. 458-459 , 791-792 , 880 a p ředevš ím Jiří Mar ia 
VESELÝ a kol., Znamení času. Blahoslavený Hyacint Maria Cormier OP, Area JiMfa 1997, s. 96-1 19. 

527 Viz Stanovy, Hl. III., či. 11/ § 92. 

528 Srov. Stanovy, Hl. XV, čl. VI/ § 427 , odst . 1 , 2 . 

529 K t omu pro s t ředověk srov. Vlad imí r J. K O U D E L K A , Karlova univerzita a dominikáni, In: 
F i losof ická revue 16, 1948, s. 82-91. Š. M. FILIP - R. T. Č E R N U Š Á K , Master Nicolaus Biceps OP and 
the relations between the Dominican Studium Generale of St Clement in Prague and the Prague 
University, In: KLOCZOWSKI, Jerzy - SPIEŽ, Jan Andrzej (red.): Dominikanie w šrodkowej Europie w 
XIII - XV wieku. Aktywnošč duszpasterska i kultura intelektuálna. Studia nad historie dominikanów w 
Polsce 3, W drodze , Poznaň 2 0 0 2 (dále j e n S H D P ) , s. 187-197. Za zapů jčen í této pub l ikace j s e m zavázán 
Mgr. Janu Hrdinovi. O studiu ve Slezsku viz J. KLOCZOWSKI, Dominikanie Polscy na Slqsku w XIII -
XIV wieku, s. 214-234 , o kázání , s. 234 -243 . 

5 3 0 Titul měl význam předevš ím ve 13. a první pol. 14. st., neboť tehdy j e š t ě plat i lo pravidlo , že každý 
kazatel měl svů j tzv. obvod te rminus , kde směl kázat. Držitel titulu Praedicator generalis, který byl 
udě lován generá ln ím magis t rem řádu nebo generá lní kapi tulou, směl kázat kdekol iv . Kaza te l ský úřad byl 
ve s t ředověku adeptu svěřován kolem 25. roku j e h o života, zmíněný čes tný titul dosáhl zpravid la ne jd ř íve 
o 10 let pozdě j i . 

531 MOPH 14, s. 358: „Provincia Bohemiae (...) 7. Ut praedicatores generates activa voce in capitulo 
provinciali et aliis gradus privilegiis gaudeant, tametsi in conventibus, pro quibus promoti sunt, actu non 
resideant."' 

532 MOPH 9, 1901, s. 324: „(...) Neminem posse assumer e gradům magisterii in theologia nisi prius actus 
exereuerit pro forma et gradu dicti magisterii per annos quatuor ad minus in aliqua universitate 
declarantes conventus universitatum in quibus dicti actus exerceri possunt, esse infraseriptos, videlicet in 
přimis conventum nostrum Parisiensem. Item in provincia Hispaniae conventum Salmantinum, 
Valleotanum, Segobiensem et de Trianos. In provincia Tolosana conventum Burdegalensem. In provincia 
Franciae conventum Bituricensem. In provincia Romana conventum Perusinum. In provincia Regni 
conventum Neapolitanum S. Dominici. In provincia Provinciae conventum Aquensem. In provincia 
Aragoniae conventus Barcinonensem et Valentinům. In provincia Trinacriae conventum S. Dominici de 
Panormo. In provincia Portugalliae conventum Ulixbonensem et de Bello. In provincia Baetica 
conventum Cordubensem et Hispalensem. In provincia inferiorii Germaniae conventum Lovaniensem. In 
provincia S. Thomae conventum Andriensem. In provincia Calabriae conventum Consentinum. In 
congregatione Franciae conventum Tolosanum. In provincia S. Crucis Indiarum conventum civitatis S. 
Dominici. In vicaria S. Dominici conventum Patavinum. In vicaria Romana conventum S. Mariae 
Novellae de Florentia. In vicaria S. Petri Martyr is conventum S. Eustorgii Mediolanensem." 

533 A. WALZ, Compendium, s. 321. 

534 Viz Tomáš ČERNUŠÁK, Klášterní škola dominikánů u .vv. Michala v Brně v novoveku, In: Brno 
v minulos t i a dnes 19, 2006 , s. 77-86, zvl. s. 82 odkazuj íc í na M Z A Brno, fond G 12 Cerroniho sbírka, 
s ign. 11-14, fol. 50 v-51 ' . 

535 M O P H 11, s. 357; 12, s. 104; 13, s. 282 -283 ; 14, s. 65-66. 

536 p j a D R A , Paměti klášterů dominikánských provincie české. Dle spisu bratra Ambrože Peretia řádu 
dominikánského. In: ČKD 30, 1889, sv. 7, s. 390. 

537 Otištěna in extenso u Augustina Aloise NEUMANNA, Nové prameny k dějinám husitství na Moravě, 
O l o m o u c 1930, s. 96-112 . 

538 Srov. Josef MACEK, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001, s. 225-226. 
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539 V. J. KOUDELKA, Geschichte 3, s. 81; František ŠIGUT, Postilla opavského dominikána Jiřího 
z Prostějova z počátku 16. století, In: Slezský sborník 59 (19), 1961, s. 133-134. 

540 K N M Praha, sign. 3749 (XVI G 17), fol. l -77v : Processionale z r. 1507, j e opatřeno hudebními notami 
a věnováno dominikánce sestře Magdaleně z pražského konventu sv. Anny. Na fol. 7 9 v - 88 j sou př ipsány 
české modli tby. N K Praha, sign. 2202 (XII F 15), fol. 1-296: Sermones diversi et seper Genesím z r. 
1513, patrně vlastnoručně autorem napsaná postila. 

541 N K Praha 196 (XVII E 20), fol. l -138 v . 

542 V. J. K O U D E L K A , Geschichte 3, s. 81 má chybně Václava z „Křepnice" , což korigoval j i ž Josef 
MACEK, Jagellonský věk 3, s. 57. 

K situaci ohledně j azyka srov. studie z r. 1965/66 Pavel TROST, Zur ehemaligen Stadtmunart von 
Leitmeritz, In: Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur, ed. B. Havránek a 
kol., Berlin-Ost 1965, s. 207-208 a TÝŽ, O kontinuitě německého živlu v Litoměřicích, In: Studie o 
j azyc ích a literatuře, Praha 1995, s. 143-144, kde i další literatura. Rovněž informativní not icka August in 
SCHERZER, Matthias Sittardus OP. Propst des Leitmeritzer Kollegiatkapitels, In: AFP 4, 1934, s. 258-
260 (o něm i Scriptores OP, T. II, 1721, s. 215-216). 

544 Josef STRNAD, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300-1785), In: Výroční zpráva c. k. 
českého státního vyššího gymnas ia v Plzni za školní rok 1895-1896, Plzeň 1896, s. 18-19. 

545 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 9, s. 218, k datu 22. 3. 1490. Také A. A. 
NEUMANN, Římské zprávy, s. 66. 

546 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 10, s. fol. 256 r - 257v , k datu 15. 4. 1492 a 6. 9. 
1492. Také A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 66. K němu systematicky Tomáš Č E R N U Š Á K , 
Reforma, úpadek a zánik herburského kláštera v Brně (Analýza stavu kláštera v období po husitský'ch 
válkách), In: Brno v minulosti a dnes 17, 2003, s. 115-128. 

547 Nizozemšt ina prožívá na přelomu 16./17. st. období vzestupu a v 17. st. se j i ž od německých dialektů 
podstatně liší. Srov. např. Dutch. The Language of Twenty Million Dutch and Flemish People, red. O. 
V A N D E P U T T E et a l„ Rekkem 1995. 

,48 Jakub ZOUHAR, Generální studium dominikánů u sv. Jiljí v Praze v 17. a 18. století, In: HISTORIE 
2002. Celostátní s tudentská vědecká konference (3. 12.-4. 12. 2002). Slezská univerzita v Opavě, 
Fi lozof lcko-př í rodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, Opava 2003, s. 114-137; TÝŽ, Přehled 
dějepisectví dominikánského řádu v Čechách a na Moravě v 16.-18. století, In: Úloha církevních řádů při 
pobělohorské rekatolizaci. Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve 
dnech 4.-5. 6. 2003, ed. Ivana Čornejová , UK - A UK - Scriptorium, Praha 2003, s. 267-291. 

549 Cit. Balbínovy parafráze z pera J. Hejnice. Viz Josef HEJNIC, Balbinova cesta za antikou, In: LF 97, 
1974, s. 221. 

55(1 J. HEJNIC, Balbinova cesta za antikou, s. 231. 

551 Např. I. ČORNEJOVÁ, Tovaryšstvo Ježíšovo, s. 27. 

552 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 6, k datu 13. 5. 1739. Také A. A. 
NEUMANN, Římské zprávy, s. 63. 

í 5 3 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 230, s. 15, k datu 22. 7. 1763. Také A. A. 
N E U M A N N , Římské zprávy, s. 63. M a r o n i t é j s o u příslušníci katolické církve žijící v Libanonu, Sýrii a 
Egyptě v čele s patr iarchou. Od 16. st. pod nadvládou Turků. 

554 St ředověké česko-polské vztahy shrnuje s bohatou literaturou Pavel KRAFL, Přehled česko-polských 
vztahů v 10.-15. st., In: Č M M 122, 2003, s. 147-180, k raně novověkým stykům srov. např. Josef 
MACŮREK, Čechové a Poláci ve druhé polovině XVI. století (1573-1589): tři kapitoly z česko-polské 
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politické vzájemnosti, Praha 1948; TÝŽ, Dozvuky polského bezkrálovlr. 1587: příspěvek k osvětlení snah 
rodu habsburského o získání koruny polské v letech 1588-94, Praha 1929; TÝŽ, Zápas Polska a 
Habsburků o přístup k Černému moři na sklonku 16. století, Praha 1931; TÝŽ, České povstání roku 1618-
1620 a Polsko, Praha 1937; Česko-polský sborník vědeckých prací 1, uspořádal Milan KUDĚLKA, Praha 
1955; Češi a Poláci v minulosti 1, ved. kolektivu Josef MACÜREK, Praha 1964; T. Z. ORLOŠ, Tysiqc 
lat czesko-polskich zwiqzków jqzykowych / Tisíc let česko-polských jazykových vztahů, Krakow 1993; M. 
POHLEIOVÁ, Česko-polské literární vztahy: Výběrová bibliografie prací z let 1945-1979, Praha 1980; 
Slezská barokní kultura, red. J. MALURA, Ostrava 1998; Jitka KENDÍKOVÁ, Bratrská výpomoc aneb 
působení polských a slezských kněží v Čechách v 16. a 17. století, In: Česká a polská historická tradice a 
j e j í vztah k současnosti (Pardubická konference 18.-20. 4. 2002), red. Dominik Hrodek, Praha 2003, s. 
77-87. 

555 Srov. studii Almut BUES, Sprachenerlernung in den Grenzgebieten der Rzeczpospolita. Deutsch-
polnische Gesprächsbücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert, In: Rußland, Polen und Österreich in der 
Frühen Neuzei t . Festschrift für Walter Leitsch zum 75. Geburtstag, Wien-Köln -Weimar 2003, s. 87-106. 

556 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 105. 

557 y šT£pÁN5 Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 224. 

558 N ě m e c k y psal především Řád německých rytířů, se kterým dominikáni ve Slezsku bojoval i . Viz V. 
ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 279. 

559 O užívání latiny v Polsku této doby srov. výbornou publikaci Lacina jako jqzyk elit, 
koncepc ja i redakcja naukowa Jerzy A X E R , Warszawa 2004, která shrnuje poznatky o užívání latiny 
v polské společnosti 16. a 17. st. Za upozornění na publikaci děkuji Mgr. Pavlu Hruboňovi z FF 
Ostravské univerzity. 

560 V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 328. 

561 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 55, k datu 25. 2. 1610. 

562 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 55, k datu 22. 1. 1610. Gen. magistr psal z Neapole 
č. provinciálovi . 

563 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 55. 

564 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 6-9. 

565 A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, např. s. 12-13 si na mnoha místech sám odporuje . Správně 
zachycu je mnohé konfl ikty mezi různými národnostmi řeholníků, j ak j e zachyti la registra generálních 
magis t rů , avšak jedn ím dechem může napsat: „Poláci se bezpochyby [r. 1608] dobře upla tn i l i . . . " 

566 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 26. 

567 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 42. 

568 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 52, fol. 132r. 

569 Srov. E. J I N D R Á Č E K , Dominikánský' klášter ve Znojmě, Z n o j mo 2001, s. 62-63. 

570 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 36. 

571 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 495-497, k datu 10. 3. 1657. 

572 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 429, k datu 29. 8. 1656. 

573 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 51, k datu 31. 8. 1658. 
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574 K j e h o osobě existuje prakticky nepřehledná literatura. Uvádím proto pouze reprezentat ivní The 
Westminster Handbook to Thomas Aquinas, ed. Joseph P. Wawrykow, Westminster 2005. 

575 Od soupisu děl o scholastice záměrně upoušt ím, neboť i reprezentat ivních prací j e příliš mnoho. 
Nef i losof icky školenému zájemci doporučuj i na první seznámení práci Josefa PIEPERa, Scholastika. 
Osobnosti a náměty středověké filosofie, Praha 1993. K historiografickým názorům na scholastiku srov. 
LThK 9, 2000, sl. 822-824. 

576 Názory, do j aké míry vděčí obnovený zá jem o scholastiku humanis tům, se různí; především starší 
literatura j im výraznější vliv upírá. V česky psané historiografii f i losofie se pro silný vliv humanistů 
vyslovil S. S O U S E D Í K , Filosofie v českých zemích, s. 63, který se opírá o práci Paula O. 
KRISTELLERa, Le thomisme et lapensée italienne de la Renaissance, Paris 1967. 

577 K tomuto františkánovi srov. Stanislav SOUSEDÍK, Jan Duns Scotus - doctor subtilis a jeho čeští 
žáci, Praha 1989. 

578 Car lo G I A C O N , La seconda scolastica, sv. 1, Milano 1944, s. 47-52. 

579 Ze zahraniční literatury bych rád upozornil na následující tituly: štandartní přehled o tématu podává 
Frederick COPLESTON, A History of Philosophy, 3. díl, Late medieval and renaissance philosophy, New 
York 1993 (původně 1953), s. 335-405; základní práce j e Car lo G I A C O N , La seconda scolastica, 3 sv., 
Mi lano 1943-1950, která j e však v českých podmínkách prakticky nesehnatelná, resp. ani v Itálii příliš 
rozšířená, třebaže podává nejzevrubnějš í poučení . Na druhou stranu j e třeba říci, že se za j ímá převážně o 
jesu i t skou scholast iku, ve shodě s autorovou příslušností k tomuto řádu. Z novějších prací uvádím pouze 
Erika RUMMEL, The Humanist-Scholastic Debate in the Renaissance and Reformation, London 1995; 
Jan CZERKAWSKI, Humanizm i scholastyka. Studia z dziejow kultury filozoficznej vv Polsce w XVI i 
XVII wieku, Lublin 1992; Frank GRUNERT - Kurt SEELMANN (Hgs.), Die Ordnung der Praxis. Neue 
Studien zur Spanischen Spätscholastik. (Frühe Neuzeit), Tübingen 2001. Základní příručkou je pak Die 
Philosophie des 17. Jahrhunderts (Grundriss der Geschichte der Philosophie), Bd. 1/1, Hrsg. von Jean-
Pierre S C H O B I N G E R , Basel 1998, zvl. s. 367-375, kde se čtenáři dostane stručného, ale kva l i f ikovaného 
poučení o tomismu především ve Španělsku z pera Enriqua Rivery de Ventosa; Bd. 4/1, Hrsg. von 
Helmut H O L Z H E Y - Wilhelm S C H M I D T - B I G G E M A N N , Basel 2001, s. 372, kde j e heslovitě Paulem 
Richardem Blumem nast íněna dominikánská f i losofie učená na universitách Svaté říše ř ímské národa 
německého . 

Stanislav SOUSEDÍK, Technika filosofické disputace v 17. století, In: Filosofický časopis 15, 1967, s. 
132-152. Pozdní scholastice se věnuje i několik internetových stránek, z nichž upozorňuj i alespoň na 
belgickou ht tp: / /www.ulb.ac.be/phi lo/scholast icon/ index.html. (1. dubna 2007) . 

580 Srov. všeobecně práce Petra Dvořáka, Stanislava Sousedíka a Milana Mráze. Souhrnná práce Stanislav 
SOUSEDÍK, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997 (autorova i jiná 
dosavadní literatura) j e na svou dobu vynikající , leč dnes s n í j i ž nevystačíme. Podrobněji se podíval na 
problém Milan MRAZ, La critica di Soares al concetto di injinito in De Arriaga, In: Barocco in Italia. 
Barocco in Boemia. Uomini , idee, fo rme d 'a r te a confronto a cura di Šante Graciotti e Jitka Křesálková, 
Roma 2003, s. 179-191 a nejnověji Petr D V O Ř Á K , Jan Caramuel z Lobkovic, Praha 2006. Práce se 
sous t řeďuje především na logickou tvorbu autora, ale pro postižení filosofie doby přináší jen málo. 

581 S. SOUSEDÍK, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, s. 63. 

582 Martin G R A B M A N N , Die Geschichte der katholischen Theologie, Darmstadt 1961 (1. vyd. 1933), s. 
161-172. 

583 S. SOUSEDÍK, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, s. 63. 

584 Srov. Jaime Brufau PRATS, La Escuela de Salamanca ante el Descubrimiento del Nuevo Mundo, 
Salamanca 1989; Ulrich HORST, Die Lehrautorität des Papstes und die Dominikanertheologen der 
Schule von Salamanca, Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens , N e u e Folge, 
Bd. 11, Berlin 2003. 
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585 V teorii poznání s tanovisko, podle něhož nelze dosáhnout absolutní j is toty poznání , nýbrž j en určitého 
s tupně pravděpodobnost i . Jako určitý druh skepticismu se objevoval už v antice. V etice učení, dle něhož 
j e č lověk v př ípadech, kdy daná norma jednání není zře jmě a spolehlivě použi te lná nebo zcela chybí, 
oprávněn jedna t na základě vlastního rozhodnutí podle normy pravděpodobně účelnější a prospěšnějš í . 
Viz Filosofický slovník, O lomouc 1995, s. 332 (Ivan Blecha). 

586 M. GRABMANN, Die Geschichte der katholischen Theologie, s. 163. 

587 J. SCHALLER, Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag, Bd. 2, Prag 1795, s. 
200. 

588 S. SOUSEDÍ K, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, s. 67. 

589 Srov. A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 160, s. 257, k datu 28. 6. 1682. 

590 Jacques Q U É T I F - Jacques É C H A R D , Scriptores Ordinis Praedicatorum, Tom. II, Lutetiae 
Parisiorum 1721, s. 622b: „...ab eximia linguae suae Bohemiae puritate non parum emicuit, ideoque in 
actis cap. gen. Romae 1646 [správně 1644] commissa ill i fuit Histor iae SS. ordinis in linguam 
Bohemicam translatio: quod utrum opere compleuerit mihi incompertum, sed si ita est hic addent sui 
symmystrae. In actis veco cap. gen. Romae 1651 pro conventu Pilznensi praedicatoriis generalis titulum 
obtinuit et honor es, cui et anno 1666 prior praeerat, quo etiam lucubrationes suas in re paraevetica 
edidit." Jeho práci se mi bohužel nikde nepodaři lo nalézt. Srov. M O P H 12, s. 142: „Committimus 
translationem historiae sanctorum ordinis nostri in linguam Bohemicam p.fr. Raphaeli Laminetz". 

591 Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, ed. R. Coulon, 1934, s. 196-197: „Natione Bohemus, 
natus Stennovitii XII Maii MDCXL, or dinem ingressus est Pilsnae ad S. M ar gar it ae, habitům scil. Indutus 
die VII. Martii MDCLVll et sequenti anno die X. ejusdem mensis solemni religionis sacramento 
obligatus. Anno MDCLXIII, scholasticarum doctrinarum jam rudiment is imperitus, Praga ad Italiam, 
iisdem perficiendus disciplinis, Viterbienseque coenobium ad S. M. ad Gradus evocatur. Anno 1669 
adhuc inter Italos perseverantem et in coenobio Nicaeensi degentem reperimus, unde per provinciám 
transiens, quo S. Magdalenae sepulcrum et specum inviseret, in patriam reversus est. A capitulo generali 
romano anni 1677 ad praesentati gradům evectus; Magisterů vero Litteris pat. Magistri Ordinis Antonii 
de Monroy die 5. Febr. 1683 rude donatus, cujus insignia Pragae die 15. Julii sol em n it er accepit. Ad 
regendum haud minus quam ad docendum natus. Mox ubi ex Italia rediit, Litomericensi coenobio 
praeponitur, quo se anno 1675 munere abdicavit. Pragensis ad S. Aegidii die 22. Maii prior electus. 
Expleto legitimo hujus magistratus tempore, anno 1678 sui Pilsnenses eum sibi praefecerunt, quod munus 
secunda Julii inauguravit. Capitulo generali anno 1686 Romae celebrati adfuit diffinitor. Immovero 
universae provinciae Bohemicae praefuit, in comitiis videlicet Budovicii, vulgo Budweis, anno 1686 
celebratis electus, et a Magistro Generali die 5. Oct. confirmatus. Deposito post triennium munere, 
Pragae in Minor i coenobio ad S. Mar iae Magdalenae secessit, et vixit ad annum saltem 1703 
praeterquam quod Romam bis accesserit, primum anno 1693 quo iter usque Insulam Melitam instituit, et 
iterum anno 1701. Pragae tamen haud obiit, sed defunctum invenio Pilsnae, die 7. Octobris 1714, aetatis 
suae anno 74, religiosae profess ion is 57." 

592 Podle R. Coulona uložený v Litoměřicích (bez signatury), ale informaci se mi nepodaři lo potvrdit. 

591 Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, ed. R. Coulon, 1934, s. 158-159: „Hic fuit Silesita, die 23. 
Jun. 1642 Schonwaldae natus. Znoymo in Moravis in Ordinem cooptari elegit, cujus insignia die 14. Aug. 
1661 induit; positoque ex lege tirocinio, sequenti anno, die 16. Aug. se voto religionis in perpetuum 
nexuit. Anno 1674 die 29. Apr., e minori Pragensi coenobio a S. Maria Magdalena dieto in alterum majus 
ad S. Aegidii Superiorum jussu transit, lectoris theologiae simulque paedagogi officio functurus; ibique 
anno 1678 dialecticam adhuc praelegebat, magistrique studiorum munus obibat. Anno 1683 die Sept. 
praesentati gradu decoratur. Hoc anno prior Budvicensis assumitur, suaeque electionis a priore 
provinciali die 26. Martii confirmatione accepit, magistratum vero die 12. Aprilis auspicatur. Legitimum 
tamen ejusmodi muneris tempus haud explevit. Subsequenti enim anno die 9. Sept. Generali studio 
Pragensi baccalaureus addicitur.A romanis tandem comitiis generalibus anno 1686 celebratis S. 
Theologiae magister creatur, diplomate a magistro generali Fr. Antonio Cloche recens electi die 13. Julii 
subscripto; et die 26. Aug. apice solemniter Pragae decoratur. Apud suos Znoymenses pie defunctus die 
17. Januaris anno 1712 aetatis annorum 71 religiosaeprofessionis 50". 

211 



5,4 Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, ed. R. Coulon, 1934, s. 217: „Ambrosii, quem ad annum 
1712 laudavimus natu major et ipse fuit Silesita, Schönwaldae etiam natus die 3. Dec. 1639 eidemque 
Znoymensi conventui adscriptus, indutus, die 31. Maii 1657 et die 3. Junii subsequentis anni solemni 
religionis voto mancipatus. Scholasticas insigni laude et fructu praelectiones e superiori loco tradidisse 
binum videl(icet) philosophiae curriculum, alterum nimirum in Generali studio ad S. Aegidii, ac 
theologiam pluribus annis; immovero insignem Verbi Dei praeconem extisse costat, etsi singula ejus 
gesta persequi monumentorum inopia non patitur. Proinde anno 1674 die 2. Dec. Praesentati gradu 
decoratus, petentibus anno jam praeterito provinciae comittis, magisterii tandem rude donandus, quod 
anno 1677 consequutus est, litteris patentibus Magistri generalis fr. Antonini de Monroy, die 15. Sept. 
Romae subscript is. Pragae die 16. Sept. solemniter inauguratus. Quibus aliis coenobiorum praefecturis 
functus sit atque Litomericensi, ad quem die 16. Maii 1672 admotus fuerat, non habeo etsi eum nonnulla 
suae provinciae praecipua rexisse compertum sit. Ad universae autem provinciae clavum regendum a 
comitiis vocatus Brunae die 6. Sept. anno 1682 congregatis, earn quadriennio sapienter administravit. 
Obiit pie in suo Znoymensi coenobio, die 10. Februarii 1715, aetatis annorum 66, a relig. Profes. 57". 

595 Scriptores Ordinis Praedicatorum, Tomus III, ed. T. Bonnet, Lutetiae Parisiorum 1934, s. 703-705: 
„Bohemus, Nepomuci i natus, habitům nostrum induit in Coenobio Pilsnensi a. d. III. Kal. Augusti 1699, 
seque, anno revoluto, religionis sacramento solemniter obstrinxit. Mediolani, ad S. Eustorgii, scholasticis 
egregie disciplinis impertitus, lectorisque titulo ornatus, in suam Bohemiae provinciám anno 1710 nonis 
Junii dimittitur, sibi earumdem scientiarum profession! subinde admovetur. Quibus tarnen in coenobiis 
primum docuerit nullibi adnotatum invenii; Budovitii tantum S. Theologiae praelectiones conjector anno 
1715 tabuisse... Praesentati gradu anno 1722 decoratum invenio litteris magistri generalis datis 9. 
Martii, baccalaureum in studio Generali Pragensi institutum a. d. 12. Kai Sextiles 1725; annoque 
insequenti auctum in regentem postridie Kai. Februarias; quo functus est officio usque ad ferias anni 
1728. Fuerat interea magisterii apice coronatus III. Nonas Sextiles 1726. Pragense coenobium majus 
annis sex continenter rexit ab anno nempe 1728 ad annum 1734. Immovero Magister Generalis, 
interpelante Provinciali Bohemiae, concessit, aegre quidem, quum id esset praeter Majorům morem, ut 
tertio eligi potuerit. Quod re effectum eo magis credo, quo N oster anno 1736 in comitiis Provinciae, 
Pragae, ad S. Aegidii a. d. 11. Kai. Maii celebratis, universae provinciae cunctis suffragiis praefectus sit. 
Ea quadriennio laudabiliter recta, vixque deposito munere, de vita etiam discessit, anno 1740, a. d. V. 
Kai. Decembris.". 

596 Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. III, ed. T. Bonnet, 1934, s. 143-144 a Scriptores Ordinis 
Praedicatorum recensiti, ed. R. Coulon, 1934, s. 143-144 (náhodně stejná paginace): „Gente Bohemus, 
Egrae natus 30. Junii anno 1643, et in patri Ordini nostro adscriptus ad S. Wenceslai die 5. Oct. 1655 
exactoque anno religionis voto solemniter obligatur. Sedulam scholasticis eruditionibus Pragae ad S. 
Aegidii oper am navavit; ibique conclusionibus de more theologicis egregie propugnatis, Bononiam 
deputatur, qui in ilia percelebri omnium doctrinarum palestra iisdem perßceretur. Eum anno 1674 adhuc 
ibi degentem invenio. In patriam reversus, Philosophiam Pragae in altero ad S. Mariae Magdalenae 
Coenobio aliquando tradidit; an vero etiam Theologiam non inveni Brunae, vulgo Brünn, Monialium 
Ordinis nostri ad S. Annae conscientiarum arbitrům egit; Egrensi suo conventui prior praefuit, ab anno 
videlicet 1678, ad annum, nifallor, 1683. Suppriorisque munere ibidem fungebatur, quum vita concessit 
die 30. Junii anno 1711 aetatis suae 68". 

597 Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. III, ed. T. Bonnet, 1934, s. 307-308 a Scriptores Ordinis 
Praedicatorum recensiti, ed. R. Coulon, 1934, s. 307-308 (náhodně stejná paginace): „Alias Prendl, 
Bohemus, natus Gaplitii d. 10. Maii anno 1655; Budovicii, vulgo Budweiss, Or dinem amplexatus est, 
anno videlicet 1676 indutus die IV. Decembris, eodemque anno insequenti recurrente die solemniter 
professus. Verbo Dei e sacro suggestu populis explicando potissimum intendit, et probabilis praedicator 
apud suos evasit. Ex quo anno 1694 Uteris patentibus magistri generalis d. 5. Jun. Praedicator generalis 
est institutus, coenobii Pilsnensis titulo ei atributo; et ob haec et alia nova hujusmodi merita per annos 
20. adquisita S. Theologiae Magister creatus d. 10. Septemb. 1712. Muniis atque honoribus apud suos 
saepius auctus. Praeterquam enim quod tironibus instituendis annis octo praefuit, et socii Provincialis 
officio functus est, variis coenobiis jam anno 1710 per annos 18. prior praefuerat, ut Pilsnae saltem ter, 
videlicet ab anno 1691 ad 1694; Herum a 1694 ad 1697 quo anno rersus d. 9. Martii ut tertio posset eligi 
Magister Ordinis licentiam concessit. Znoymae d. 16. Augusti prior etiam electus, onus et honorem 
deprecatus est. Suum tarnen Budovience coenobium anno 1719 gubernantem invenimus, in quo sequenti 
anno defunctus est die 29. octobris 1720, aetatis suae anno 65, professionis vero 46." 
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598 Liber continens authentica Instrumenta vidimata omnium Fundationum conventus B. V. Thaum. 
Budvicensis Fr. Ord. Praed., ab anno 1265 usque ad annum 1720. Item capitalia fundationum; ubi ilia 
(?) et quibus interesse elocata, atque illorum onera, aliaque necessaria specificantur ad quod posteris 
indubie placebit apponere advenientes cum tempore fundationes et capitalia. [Ms. in fol. pp. 270; 
productus est ad annum 1768], 

599 Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, ed. R. Coulon, 1934, s. 110: „Gente Bohemus, quem 
Pragensi minor i ad S. Mariae Magdalenae coenobio conjector adscriptum, et in provincia Lombardiae 
studiorum curriculum absolvisse. Coeterum nil amplius de hoc sodali mihi rescire licuit, praeterquam 
quod Pragae obi it die 3. Febr. anni 1708." 

600 Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, ed. R. Coulon, 1934, s. 349-350: „Forsitan melius Kottol. 
Sic enim se ipse subscribit in Reg, Studii Generalis Pragensis ad S. Aegidii, tom. I., pp. 349, 350, 351 
praesent. et Magr. Studii Moravus, Sereskovitii natus die 13. Augusti 1667. Anno 1684 inter nostros 
Pisecenses, vulgo Pissek, adnumeratus, Ordinis habitu indutus d. 30. Octobris; die vero 6. Novembris 
insequentis anni Religionis voto solemniter obligatus. Incoepta apud suos scholastica studia Bononiae 
absolvit. Unde in patriam anno 1693 reversus docendi muneri addicitur ita feliciter eo perfunctus, ut per 
omnia scholae officia, academicosque gradus ad apicem Magisterii pervenerit. Siquidem an. 1707 S. 
Theologiae Praesentatus d. m. Junii salutatur, inter 1705 et 1709 officio Magistri Studii functus in Studio 
generali Pragensi, sed tempus cerium non habeo. Anno 1709 die 29. Sptembris Bruna, ubi theologiae 
primarium lectorem agebat, Viennam generalis illius Studii Baccalaureus evocatur, et anno insequenti 
die 20. Septembris augetur in Regentem; mox Literis Magistri Generalis die 22. Novembris datis 
Magisterii rude donatus. Exeunte anno 1714, nostri eum lglavienses sibi una voce praefecerunt, quam 
electionem jam a provinciali Bohemiae confirmatam Magister Ordinis ratam habuit die 13. Januarii 
1714, quo expleto regimine Brunensi etiam coenobio videtur praefuisse ann. 1718-1721. Obiit Iglaviae 
tympanitide oppressus die 21. Decembris 1722." 

601 Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. III, ed. T. Bonnet, 1934, s. 768-769: „Bohemus, Litomericensi 
conventui, ad S. Michaelem Archangelum, adscriptus. Pauca de hoc sodale mihi innotuerunt. Apud 
nostros Italos, et quidem Romae, in Collegio S. Thomae, ad S. Mariam super Minervám, studiis 
scholasticis finem Leopoldům Erbeni imposuisse conjector, quod anno 1724, die vero 25. mensis 
Novembris, de Studentatus, ut barbare dicunt, formalis tempore consueto obtenta ab Ordinis Generali 
Magistro, reverendissimo P. Fr. Augustino Pipia, remissione quinque mensium, una, ut saepius fiebat, 
licentiam habuit Romam veniendi, et die 14. mensis Aprilis insequentis anni 1725 in suam Bohemiae 
provinciám revertendi. Tametsi S. Theologiae lectoris auctus diplomate, haud videtur scholae stadium, 
nec in Col legi is familiae nostrae, nec extra Or dinem, decurrisse, sed potius v er bo Sacrae Scrip tur ae 
populis e sacris suggestibus tradendo indulsissae. Concionatoris officium Pragae, in templo S. Mariae 
Magdalenae, prope conventum Ordinis nostri, sacro, diu gessit, annis scilicet 1727-1739. Idemque 
muneris obibat Znoymae, in ecclesia S. Cruci D. N. J. C. dicata, cum morti immature concessit, die 9. 
mensis Decembris anni 1743, aetatis suae 46, professionis autem in Ordine Praedicatorum 27." 

602 Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. III, ed. T. Bonnet, 1934, s. 729: „Natione Bohemus, patria et 
professione Pragensis, natus est die 24. Octobris 1683 conventui Aegidiano adscriptus est, habitu Ordinis 
nostri indutus die 15. Julii 1699; positoque Litomericii, ad Sancti Jacobi Majoris, uti mos fuit, tirocinia, 
anno exacto, ea ipsa die Praedicatorum Religionem solemniter professus est. Is, postquam apud suos 
scholasticis eruditionibus aliquot annis operam dedit, in Italiam jussu praelatorum, Bononiamque venit 
qui in ilia tunc percelebri Thomisticae doctrinae palaestra, magis in ea confirmaretur. Quod ita feliciter 
absolvit, ut anno 1710, Lectoris diplomate donatus, licentiam in suam Bohemiae provinciám revertendi 
obtinuerit, ubi haustas Bononiae disciplinas ipse caeteris impertiret. Quam partem egregie exegit; ex quo 
jam anno 1716, die 6. Junii, a Magistro Generali, fratre Antonino Cloche, praesentati gradu decoratum 
invenio. Die vero 7. Martii, Angelico Doctori sacro, 1722, Studii generalis Pragensis baccalaureus 
renuntiatus, anno autem insequenti 1723, die 20. Maii, eidem Studio regens datus, ac tandem, die 13. 
Maii 1724, magisterii in Sacra Theologia rude decoratus. Absoluto Regentis munere, anno 1728, Romam, 
litteris Magistri Generalis, fratris Thomae Ripoll, die 1. Maii datis, evocatur qui Socii Moderatoris 
Supremi Ordinis in Borealibus provinciis administrandis munere fungeretur. Quod annis quatuor 
laudabiliter explevit. Sed cum anno 1732 in capitulo provinciae Bohemiae die 3. Maii, Znoymae 
celebrato, prior provincialis esset electus, et a Magistro generali die 21., ejusdem mensis confirmatus, in 
patriam mense Augusto insequenti regreditur. Quam provinciám sapienter, atque ex omnium sententia, 
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praesertim vero Magistri generalis, quadriennio administravit; nec ullum postea aliud officium videtur 
admisisse. Frater Thomas Elias Beran obiit Pragae, in suo Aegidiano coenobio, die 30. Augusti anni 
1742, aetatis suae quinquagesimi octavi, religiosaeprofessionis quadragesimi secundi." 

6 0 3 S r o v . J a r o s l a v K A D L E C , Profesor Maxmilián Millauer. Jeho přinos české vlastivědě, In : A U C - H U C P 
1974, Tomus 14, Fasc. 1-2, UK, Praha 1975, s. 19-38, z d e s . 19. 

604 Srov. Jakub ZOUHAR, Generální studium dominikánů u sv. Jiljí v Praze v 17. a 18. století, In: 
H I S T O R I E 2002. Celostátní s tudentská vědecká konference (3. 12.-4. 12. 2002) . Slezská univerzita 
v Opavě , Fi lozof icko-př í rodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie , Opava 2003, s. 114-137. 

60 Srov. Jaroslav KADLEC, Řeholní studia při Univerzitě Karlově v době předhusitské, in: História 
Universi tat is Pragensis 7, 1966, s. 63-108; Vladimír J. K O U D E L K A , Karlova univerzita a dominikáni, 
in: Filosofická revue 16, 1948, s. 82-91; TÝŽ, Heinrich von Bitterfeld (f c. 1405), Professor an der 
Universität Prag, in: AFP 23, Roma 1953, s. 5-65; TÝŽ, Rajmund von Capua und Böhmen, AFP 30, 
I960, s. 206-226; Miloslav JAKUBIČKA, Styky řádu kazatelského s Karlem IV. a pražskou univerzitou, 
Pamětní spis, Praha 1916, s. 39-48; Pavel SPUN AR, The literary legacy of Prague Dominicans and the 
university of Prague, In: Societe et Eglise. Textes et discussions dans les universités d ' E u r o p e centrale 
pendant Ie Moyen Age tardif , ed. S. Wlodek, Turnhout 1995, s. 91-100. K J. z Bitterfeldu nejnověj i ediční 
práci Jindřich z Bitterfeldu, Eucharistické texty, ed. Pavel Č E R N U Š K A , Brno 2006, kde j e shrnuta 
veškerá starší literatura o dané osobě, a to včetně disertační práce V. J. Koudelky, s níž editor pracoval 
j a k o jeden z mála našich historiků. A proto se na rozdíl od Martina Nodla (Literární noviny 26, 2007, s. 
16) domnívám, že reprodukce názorů starší literatury není v žádném případě „nadbytečná" , zvláště pokud 
se j e d n á o tak málo známou osobnost j a k o j e J. z Bitterfeldu. O pražské universitě obecně Dějiny 
Univerzity Karlovy, sv. I (1347/8-1622) , ed. Michal Svatoš, Praha 1995. 

606 Dosud nejpodrobněji o něm Augustin SCHERZER, Der Prager Lektor fr. Kolda und siene mystischen 
Traktate, in: A F P 18, 1948, s. 337-396. Tato ne zcela vyhovuj íc í edice j e h o díla byla nahrazena edicí 
novou, latinsko-českou viz Dana MARTÍNKOVÁ (ed.), Frater Colda ordinis praedicatorum - Tractatus 
mystici-Mystické traktáty (De strenuo milite, De mansionibus celestibus), předmluva Pavel Spunar, Praha 
1997. O j e h o působení také C D M 3, č. 131, s. 101/102; RBM 3, č. 438, s. 178-179. 

607 Blíže V. J. K O U D E L K A , Geschichte 3, s. 81, resp. J. M A C E K , Víra a zbožnost, s. 231-232. 

í>08 AGOP Řím, sign. XIV, Liber L: Monumenta varia de conventibus fratrum et monasteriis sororum 
Ordinis Praedicatorum in Bohemia, Moravia, Austria, Styria, Germania superior i et inferiori, Silesia, 
Polonia, Russia (et Hungaria), s. 18. 

609 MOPH 10, 1901, s. 243; 11, s. 77: 8. „!n provincia Bohemiae promovemus ad magisterium rev. p. fr. 
Dominicum Stolhofer de Nimburgo." 

610 Srov. T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 110-111 z pera fr. A. P R O K O P A . Zdá se, že „generální s tud ium" u 
sv. Jiljí tehdy nebylo úplné, neboť ješ tě roku 1635 j e kolem j e h o zřízení m n o h o zmatků. 

6,1 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 32. 

612 A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 37; T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 107 z pera fr. A. P R O K O P A . 

613 Doloženi v listině ze 16. 4. 1640. Orig. listiny NA Praha, fond ŘD, sign. M S V 7. Autor inventáře 
fondu Karel Beránek oba t i tuluje „doktor teologie" , ale takový titul se v řádu neuděloval , museli by j e j 
tedy obdržet na některé zahraniční teologické fakultě! 

614 Dějiny UK, s. 142; V. J. KRATOCHVÍL, .SV. Jiljí, s. 36nn; F. TISCHER, Kostely, kláštery a duchovní 
správa katolická za vpádu saského v Praze 1631-1632, In: ČKD 77, 1936, s. 440-454, kde i starší 
literatura. 

615 Více o stavebních úpravách srov. EČK, s. 538n. 

616 T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 107 z pera fr. A. P R O K O P A . 
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617 A. A. NEUMANN, Římské zprávy, s. 44. 

ř'18 AGOP Řím, sign. XIV, Liber O, (pars IIa): Monumenta conventus Pragensis Ordinis Praedicatorum 
ad S. Aegidium, s. 1034 (potrženo v originálu): „Ab ipsa regia locuplete fundatione prima ad S. 
dementem fratres ordinis inter Celebris regiae Pragenae universitatis splendorem, studia gloriose 
coluerunt per erectionem ibidem studii ordinis, hujus in Primům regentem institutus fuerat, vir in ordine 
Celebris: magister Joannes de Tambauo; Transmigratione deinde facta ad S. Aegidium, studium quoque 
generali ordinis secum eo transtulerunt, ejusdemque per institutos semper a reverendissimo p. t. generali 
regentes continuatio anno 1656 sub [výčet titulů] P. Joanne Baptista de Marinis in celebrato Romae 
capitulo generali, pro provincia Bohemiae numero quarto confirmata fuit sequenti tenore: Declaramus: 
Studium nostrum Prasense in conventu S. Aegidii fuisse hactenus et esse Studium generale, ac proinde 
saudere communibus privilesiis, juribus & gratiis reliquorum studiorum eeneralium nostri ordinis: et sic 
usque hodie in has omnibus studiis et facultatibus florentissima metropoli Bohemiae, studium generale 
tanquam universitatibus ordinis legitime annumeratum perseverat f elicit a." Autorem zápisu je Vavřinec 
Brückner , převor, datace 3. března 1721. 

619 Srov. např. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-
1670, Pragae ab 1653, s. 57 (k r. 1656, 19. ledna). 

6 2 0 T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 109-111 z pera fr. A. P R O K O P A . 

621 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 78: „Hoc mense Septembris factus est noster socius Antonius Hermann S. Theologiae Lector 

filius conventus Pragensis S. Mariae Magdalenae qui iam in conventu S. Aegidii absolverat laudabiliter 
totum cur sum studii sui Theologie i." 

622 Srov. A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 50-51. 

(>2, Titulu magistra teologie dosáhl 31. ledna 1671. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 16: Liber studii generalis 
Pragae 1677-1734, Pragae 1677-1734, s. 5. 

624 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 81v . 

625 O j e h o činnosti ve funkci zno jemského převora blíže srov. Ř. M. K A P L A N , Paměti, s. 49-53, dále viz 
s. 122-123, 135. 

626 Srov. Daniela BROKEŠOVÁ, Život v koleji svatého Bernarda v Praze. Příspěvek k dejinám 
generálního studia cisterciáků v 17. a 18. století, In: Porta Bohemica. Sborník historických prací I, SOA 
v Litoměřicích, Litoměřice 2001, s. 43-59. 

627 Srov. S u m m a totius anni facit 1000 fl. et hoc pr imo anno habetis interesse ex hoc capituli 60 fl, 2 anno 
erunt 2000 fl. interesse 120 fl.; 3 r . - 3 0 0 0 fl,.4r.-4000 [atd.] interesse 180 fl.; 4 - 240; 5 - 300; 6 - 360; 
. . . 10 - 600 fl. Capitale per se 10 000 fl. per 10 annos portat interesse succesive multiplicatum 3300 facit 
simul 13 300 11. (ex 3300 fl.). Zaznamenáno v NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae 
ordinis praedicatorum 1693-1721, Pragae 1693-1721, fol. 632. 

628 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 132. 

6 2 9 O něm blíže v kapitole o zahraničních studiích členů řádu. 

630 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 461. Datace 1 .10 . 1667. 

631 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 140, s. 78. Datace 12. 8. 1673. 

632 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 16: Liber studii generalis Pragae 1677-1734, Pragae 1677-1734, s. 15 Inn, 
192. A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 166, s. 39. Podepsáno j i ž 23. 5. 1680. 
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633 Viz NA Praha, fond Jesuitica, sign. 115/2, fol. 7: „...Retulit notarius, quod [...]fr. Tranquillo, regens 
studiorum ad S. Aegidium, ibidem ipsi responsum dederit, quod a Magistro studiorum pridie acceperat, 
videlicet quod rogati tres vel quatuor externos doceant, nec se intendere Academiam vel Collegium 
erigere, immo nec ob paupertatem posse, interim tamen se habere jus docendi ac suas lectiones 
admisisse." K j e h o jmenován í regentem srov. A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 182, s. 3 
(orig. paginace): „Eodem die et anno [13. 7. 1686] dantur patentes P. fr. Thomas Tranquillo provinciae 
Bohemiae pro praesentatura simulque institutur in Regentem Studii generalis Pragensis." 

634 Constitutiones papales et de studio, fol. 145v. 

635 Hugh FENNING, The Irish Dominican Province 1698-1797, Dublin 1990, s. 172. 

636 N A Praha, fond ŘD, Liber studii, s. 9 (podtrhl J. Z.):... abbas tamen praevio examine, eo quod praeter 
alias lectionis [sie!] scholasticas, quas in Conventu Parvo-Partensiper quinque lectiones habuit, in hoc 
Studio Generali officium Lectoris philosophiae, Magistri studentium et Baccalaurei gloriose firmaverit, 
ut proinde ad sub eundem examen pro gradu magisterii obligatus non fuerit, juxta odrinationem [= 
ordinationem] 16 Romae Anno 1629factas [sie!], in qua sie declaratum: Qui vero in Studiis Generalibus 
[...] leger int, ceterisque omnibus requisitis omnino satisfacerint, ad aliud examen pro eradibus 
assequendis non amplius teneant, juxta ordinationem Romae 1601. 

637 K tomu srov. j e h o obsáhlý list, který j e přepsán v NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae 
Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 1670, fol. 81 v-84r. 

6,8 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 81v. K datu 23. 3. 1677. 

639 Bratr Ambrože Peretia, účastnil se provinční kapituly z 23. dubna 1695, viz Acta capituliprovincialis 
(23. Apr. 1695), in: A. HLOŽEK, Sacrae memoriae provinciae Bohemiae ordinis praedicatorum 
collectae, Pragae 1695 (NA Praha, fond ŘD, inv. č. 1). 

640 Roku 1682 chystal j akož to lektor od sv. Jiljí do tisku své f i losofické these, ale „zapomně l " si vyžádat 
přís lušné potvrzení z provincie a poslal spis rovnou do Říma. Tam mu odpověděl i 13. 6. t. r., že povolení 
j e záležitostí provincie a spis mu j ednoduše vrátili. Obdobný problém měl i regent řádového studia (?), 
který vydal r. 1720 oslavný spisek na sv. Tomáše Akvinského a poslal j e j darem magistrovi řádu do 
Říma. Viz A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 73-74 Náhodné příklady ukazují , že cenzura byla 
záležitostí provincie a nezasahovali do ní ani představení v Římě, jak j i ž bylo vyloženo výše. 

641 Srov. Acta capituli provincialis (23. Apr. 1695), In: A. HLOŽEK, Sacrae memoriae, závěr knihy; a 
dále Nomina et cognomina, nečís lováno, k říjnu (= fol. 74 r), ze které vyplývá, že sliby složil r. 1682. 

ň42 Životní data se zdá potvrzovat pramen Nomina et cognomina, nečíslováno, k září (= fol. 70 r). 

643 N A Praha, fond ŘD, Liber studii, s. 6-7, 10-11. 

644 Byl j í m od r. 1747. A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 218, s. 19. Datace 10. 6. 1747. 

645 Stal se j ím 4. 9. 1776. A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 240, s. 6. 

646 H. FENNING, The Irish Dominican Province 1698-1797, s. 137. 

647 NA Praha, fond ŘD, Liber studii, s. 158. 

648 N A Praha, fond ŘD, Liber studii, s. 27-42 a zvi. s. 75-107. 

649 NA Praha, fond ŘD, Liber studii, s. 51-67. 

650 NA Praha, fond ŘD, Liber studii, s. 155, I59nn; pro Brno od r. 1709 svědectví viz Constituiones 
papales et de studio, fol. 137nn. 
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651 Constituiones papales, 1699, fol. 83': Professores primarii Studiorum formalium tradebant easdem 
materias, quas in Studio generali tradebat fr. baccalaureus. Professores autem secundarii Studiorum 
formalium et omnes studiorum materialium tradebant juxta dispositionem... Studium u sv. Maří 
Magdaleny doloženo tamtéž, fol. 82v. 

652 Viz Liber studii, s. 429-430 ... anno 1706 23. Maii celebratum Generale Bononiae capitulum pro hac 
alma Bohemiae provincia in specie ordinationem 4'am posuit: Ut nullus perminatur [= permitatur] 
publicas condones favere, nisi completo studio theologiae prius examinatus in aliquo Studio generali. 
Invaluit in provincia consuetudo [...], nullum absolvendum esse a studiis, nisi examen, quod ex Summa 
partium qualibet [...] constet et condone in auditorio nostro declamanda ad thema sibi ab Eximio 
Regente assignandum pro concionatione provinciae subeat, si capax ad praedicationis munus judicetur. 
Quia autem haec ordinatio distinctum Jiném, ut per se palet, habet, ab ea quatrinum [= quaternum?; 
poškozeno] pro confessionibus saecularium exequendis requisitus examen. ldcirco ad aliquorum [= 
aliquam?] in hoc difficultatis praetensionem [= protensionem] tollendam [. . .] /Vaeňr[icatores] 
Moderatores, suae coram Deo obligationis memores, circa approbationem confessariorum pro 
saecularibus, advertendum et specialissime notandum judicarunt examen pro concionatore provinciae 
non debere nei [= nec] posse computari pro aliquo ex omnibus examinibus, quae quivis non graduatus 
tenetur sabire [... ]; ad hoc ut simpliciter et pro semper habeatur approbatus ad exipiendas fedelium [= 
fidelium] confessiones. 

653 Blíže viz S. SOUSEDÍK, Technika filosofické disputace v 17. století, In: FČ 15, 1967, s. 132-152. 

654 Bakalářem byl tehdy Jordán Dominik Rogl, magistr studia Konstantin Lemmichen , který zároveň 
vykonával funkci prvního profesora teologie na formálním studiu v Brně, a profesorem f i losofie byl 
Tomáš Beran. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-
1721, Pragae 1693-1721, fol. 393-394. 

655 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 421-422. 

656 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 510-511 (r. 1716), 522 
(r. 1717), 540 (r. 1718), 549 (r. 1719). V pramenu j sou přesně zapsána j m é n a všech profesorů i s tudentů. 
A dále tamtéž, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, Pragae ab 1721, 
fol . 23-25. 

657 NA Praha, fond ŘD, Liber studii, s. 115-117 studenti f i losofie; s. 192-216 studenti teologie. 

658 Výroční den, úmrtí světce 7. března byl v důsledku doby postní později přeložen na 28. leden, na den 
přenesení j e h o ostatků do Tolouse 28. 1. 1369. 

659 Srov. Liber studii, s. 357nn, kde j sou zaznamenána j m é n a a názvy jednot l ivých panegyriků. 

660 Ne j lépe zpracované encyklopedické heslo o disertacích v raném novověku v českých zemích s bohatou 
bibliografi í podává Petr VOIT, Encyklopedie knihy, Praha 2006, s. 214-215. 

661 Cit. dle Inventáře NA Praha, fond ŘD, s. 20-65, č. 1-260 s vynecháním děl neodpovídaj íc ím kriteriu 
teologickému, f i losof ickému a his torickému, t j . breviářů, hodinek, li turgických knih, korespondence, 
úředních záznamů všeho druhu. Je pochopitelné, že následující nástin j e nanejvýš stručný, v budoucnu 
bude zapotřebí jednot l ivá díla podrobně analyzovat , a tak například posoudit a porovnat j e s produkcí 
jesui tů . To však j i ž nemohlo být obsahem této studie. 

662 Srov. S. S O U S E D Í K , Filosofie, s. 246, pozn. 4. Tato práce však není J e d i n á " svého druhu, i když 
prací k tématu sv. Tomáše Akvinského j e vpravdě poskrovnu. 

663 O b a viz Nomina et cognomina, nečíslováno, k únoru (= fol. 12r) a k prosinci (= fol. 96v) . 

664 Tamtéž , nečís lováno, k červenci (= fol. 52 r). 
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665 Přehledně srov. I. Č O R N E J O V Á - A. F E C H T N E R O V Á , Životopisný slovník, s. 463-465, příp. I. 
Č O R N E J O V Á , Tovaryšstvo, s. 158-159. 

666 B. ZLÁMAL, Příručka českých církevních dějin 7, Olomouc 1970, s. 59. 

667 Srov. T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 123, 149, pozn. 23, 24, 25, 26. 

668 Ve Varšavě bylo generální studium založeno až 28. 8. 1700. Viz A G O P Řím, sign. IV., Registra 
Magistrorum, Nr. 182, s. 389-390. Schválené bylo na generální kapitule v Bologni 1706, viz M O P H 13, 
s. 357: „Conßrmamus et approhamus studium generale in conventu nostro s. Hyacinthi Varsaviae a rev. 
magistro ordinis erectum et ex decreto generalis capituli ultimo celebrati Romae 1694 huic provinciae 
concessum." A r . 1721 potvrzené na generální kapitule v Římě, viz M O P H 13, S. 405: „ C o n ß r m a m u s 
studium generale in conventu Varsaviensi s. Hyacinthi in Polona provincia erecti et concessi per 
generale capitulum provincialium Romae celebratum et per subsequens capitulum generale dijßnitorum 
Bononiae anno 1706 approbatum et conßrmatum." 

669 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 6; M O P H 13, s. 406-407: „Conßrmamus 
studium generale Vratislaviense a magistro ordinis p. mem. Antonino Cloche anno 1707 in hac provincia 
erectum et institutum, cum hac diserta clausula professorum et moderátorům indiscriminatim sive ex 
natione Bohema sive Silesitica sive Moravica designandorum." 

670 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 227v: „Bernardus Neugebauer 
baccalaureus Generalis Studii Vratislaviensis ad instantiam capituli provincialis, Pragae in conventu S. 
Aegidii nuper celebrati, instituitur in regentem profati Studii generalis. 18. Julii 1710" 

671 Podrobně srov. Krystyna ZAWADSKA, Biblioteki klasztorne dominikanów na Šlqsku (1239-1810), 
Wroclaw 1999. 

672 Např. s Olomoucí. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 253 
( k r . 1707). 

673 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, s. 67. 

674 NA Praha, fond ŘD, inv. ě. 10: Liber provinciae Boemiae f...J 1693-1721, fol. 522 (k r. 1717). 

675 Srov. NA Praha, fond ŘD, inv. ě. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, s. 
243-244. 

676 Stručně, ale výstižně viz Tomáš ČERNUŠÁK, Dominikánské řádové školství na Moravě v 17. a 18. 
století ve světle pramenů z Moravského zemského archivu v Brně, In: VVM 58, 2006, s. 42-48; TÝŽ, 
Proměny řádového školství dominikánů v českých zemích (nástin vývoje v 13.-18. století), In: Sborník 
prací PedF MU v Brně, řada společenských věd, 21, 2006, s. 3-10. K tomu srov. alespoň tyto zmínky 
v provinčních knihách: NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 
135, 152, 192/193, 251, 393-394; NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis 

praedicatorum 1721-1738, s. 23-25. 

677 Pasáž ze zápisu gen. kap. týkající se této problematiky j e rovněž přepsána NA Praha, fond ŘD, inv. č. 
9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 1670, fol. 36-37. V Brně se 
podle Tomáše Černušáka dá hovořit o soustavné škole až „v poslední čtvrtině 17. století". K r. 1679 j sou 
doloženy spory světských studentů této školy se studenty jesui tskými. MZA Brno, fond E 25 jesuité Brno, 
sign. 48 O. Srov. T. ČERNUŠÁK, Klášterní škola dominikánů li sv. Michala v Brně v novověku, In: Brno 
v minulost i a dnes 19, 2006, s. 77-86, zvi. s. 81, 82, pozn. 12: „Anno 1696 14. Septembris, qua die lecta 
fuerunt ordinationes Capituli Generalis a. 1694, per quas studium Brunense declaratum fuit prima více 
esse studium formale [...]" Viz MZA Brno, fond G 12 Cerroniho sbírka, sign. 11-14, fol. 3V. 

('78 Např . f i losofické studium v Litoměřicích m á m e doloženo j i ž k r. 1666. Dá se předpokládat , že vzniklo 
nejpozději při založení noviciátu. Viz NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis 
praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 1653, s. 252, k 29. 9.: „... lectori Antonio Peretio expeditae 
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patentes, quibus ex conventu Brunensi Lithomericium assignatus et in eodem philosophiae lector 
institutus est." 

679 M Z A Brno, Cerroniho sbírka G 12, sign. 11-14, fol. 8 ľ - 1 3 0 r . 

('80 Např. srov. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 135. 

681 Srov. T. ČERNUŠÁK, Klášterní škola dominikánů u sv. Michala v Brně v novověku, In: Brno 
v minulosti a dnes 19, 2006, s. 77-86. 

682 M Z A Brno, Cerroniho sbírka G 12, sign. 11-14, fol. 45 r . 

683 T. ČERNUŠÁK, Klášterní škola dominikánů u sv. Michala v Brně v novověku, s. 83. MZA Brno, fond 
G 12 Cerroniho sbírka, sign. 11-14, fol. 2 r-22v , 62 r-66v . 

684 MOPH 14, s. 259: „Pro provincia Bohemiae. (...) Ut utilissima studia cum iuris canonici tum 
linguarum graecae et hebraicae excitemus et foveamus, concedimus harum disciplinarum professoribus, 
ut anni, quos in Ulis tradendis cum laude insumpserint, si magistro ordinis placuerit, ita ab ipso, ac si illi 
per eosdem annos theologiam docuissent, acceptentur." 

685 Srov. základní práci Stanislav S E G E R T - Karel B E R Á N E K , Orientalistík an der Prager Universität, 
Teil I. 1348-1848, Prag 1967, zvl. s. 85-127. 

686 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 522. 

687 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 6. Tuto změnu nezaznamenal Tomáš 
ČERNUŠÁK, Dominikánské řádové školství na Moravě v 17. a 18. století ve světle pramenů 
z Moravského zemského archivu v Brně, In: VVM 58, 2006, s. 42-48. 

' Václav ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, Olomouc 1975 
(nevyd. DP), s. 487. 

689 M Z A Brno, Cerroniho sbírka G 12, sign. 11-14, fol. 7 9 r a dále. 

690 K počátkům novověkého studia v Olomouci , kdy se hovoří o f i losof ickém kurzu, cursus artium, srov. 
NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 61-63. O osobě Valentina Uherského z Brna, který náležel do uherské provincie (konvent 
v Kar lovském, tj. Stoličném Bělehradě- / í /6a Julia v Sedmihradsku) a po studiích v Perugii byl r. 1484 
p romován Sixtem IV. na magistra, 19. 1. 1488 jmenován inkvisitorem pro uherskou a českou provincii , 
srov. V. J. K O U D E L K A , Zur Geschichte 1, s. 84-85. K povýšení studia srov. A G O P Řím, sign. IV., 
Registra Magistrorum, Nr. 10, fol. 256v . Pozůstalost fr. Valentina j e zachována v A G O P Řím, sign. IV., 
Registra Magistrorum, Nr. 12, fol. 145-146. 

691 Gabriel M. LOHR, Breslauer Dominikaner des 15. Jahrhunderts auf auswärtigen Hochschulen, In: 
A F P 13, 1943, s. 176, resp. V. J. K O U D E L K A , Zur Geschichte 2, s. 141. 

692 T. ČERNUŠÁK, Dominikánské řádové školství na Moravě v 17. a 18. století, s. 45. 

693 T. ČERNUŠÁK, Klášterní škola dominikánů u sv. Michala v Brně v novověku, s. 80. 

694 M i m o dnes j i ž klasickou práci, obsahuj ící však nemálo omylů, Ferdinand T A D R A , Kulturní styky 
Čech s cizinou až do válek husitských, Praha 1897, pro studenty s. 232-309, srov. Michal S V A T O Š , 
Studenti z českých zemí na univerzitě v Sieně (1573-1738), In: Zprávy Archivu Univerzity Karlovy 4, 
1982, s. 29-63. Kavalírské cesty české šlechty do Itálie, resp. do zahraničí j e dnes tématika, j í ž se věnuje 
zvýšená pozornost . Zde ji však ponechávám záměrně stranou, neboť s naším tématem souvisí j en volně. 

695 Pro podrobné informace srov. vynikaj ící práci Peter SCH MID T , Das Collegium Germanicum in Rom 
und die Germaniker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552-1914), Tübingen 1984, kde 
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zá j emce nalezne i seznam všech studujících, tedy i studentů z českých zemí (zvi. s. 216-346) . Studia a 
působení těchto a lumnů nebyla pokud vím podrobena žádnému výzkumu. 

696 Vše shrnul Vladimír J. KOUDELKA, Zur Geschichte der böhmischen Dominikanerprovinz im 
Mittelalter, Teil I. Provinzialprioren, Inquisitoren, Apost . Pönitentiare, In: Arch ivům Fratrum 
Praedicatorum 25, Roma 1955, s. 75-99; - Teil II. Die Männer- und Frauenklöster , In: tamtéž 26, Roma 
1956, s. 127-160; - Teil III. Bischöfe und Schriftsteller, In: tamtéž 27, Roma 1957, s. 39-119 a po něm 
zopakoval s upřesněním Tomáš Černušák v Tomáš Č E R N U Š Á K - August in P R O K O P - Damián 
NĚMEC, Historie dominikánů v českých zemích, Praha 2001. 

697 Tento konvent patří k nej význačnějš ím konventům celého řádu, protože se zde r. 1220 konala I. 
generální kapitula za účasti sv. Dominika, na které byla ustanovena řehole i řádová pravidla. Konala se 
zde r. 1221 i II. generální kapitula, taktéž za účasti zakladatele řádu, který zde 6. 8. 1221 zemřel . 
Pochován byl původně v bolognském chrámu sv. Mikuláše (dle bl. Jordána Saského, který j e j z tohoto 
hrobu osobně vyzvedl) , ale j i ž 24. 5. 1233 byl pochován v kostele S. Dominico. R. 1267(?) byl j e h o hrob 
v rámci kostela přemístěn do 6 kaple zprava, kde spočívá dodnes. Nádherný náhrobek zhotovený Nicolem 
Pisanem v I. 1264-67 byl později ješ tě zkrášlen výtvory slavných umělců, mj . i Michelangelem 
Buonarrot im (3 sochy - anděl se svícnem napravo, sv. Petronius a sv. Prokul). Srov. A l fonso D ' A M A T O , 
1 domenicani a Bologna, Bologna 1988. Dějiny zdejš ího generálního studia nejstručněj i shrnuje A. 
WALZ, Compendium, s. 220-221: „Bononiense studium generale anno 1248 ab ordine decretum eo 

famosius esse debuit, quod in notissima civitate academica exsisteret. Anno 1360 erecta facultate 
theologica in universitate, scholae Mendicantium universitarießebant. A tempore schismatis occidentalis 
momentum studii generalis Bononiensis in ordine valde crevit, inter annos 1364-1500 Dominicanis 109 
laureatis". K ženskému konventu v Bologni viz Giovanni C A M B R I A , II Monastero Domenicano di S. 
Agnese in Bologna, Bologna 1973. 

698 Raimondo CREYTENS, 11 registro dei Maestri degli studenti dello Studio domenicano di Bologna 
(1576-1604), In: A F P 44, 1976, s. 25-114, zvl. s. 56 (orig. folio 31) a s. 78 (orig. f. 37v). Je totožný se 
svým j m e n o v c e m uváděným A. A. N E U M A N N E M , Římské zprávy, s. 27 v nepř íznivém světle, o němž 
prý český provinciál ani nevěděl , kdy vstoupil do noviciátu. O j e h o gen. vikářství tamtéž, s. 30. Taktéž 
Efrém J IN D R Á Č E K , Dominikánský klášter ve Znojmě, Z n o j mo 2001, s. 16-17. 

699 Posud nepřekonaný přehled o působení dominikánů ve Věčném městě podal Alberto Z U C C H I , Roma 
domenicana: note storiche, 4 sv., Firenze 1938-1945. 

700 A l fonso D ' A M A T O , / domenicani a Faenza, Ozzano E[mi!ia] 1997. 

701 Pro středověk srov. vynikající práci Daniel R. LESNICK, Preaching in medieval Florence. The social 
world of Franciscan and Dominican spirituality. Attitudes of Catholic Church, University of Georgia 
Press 1989. 

702 Stručně k italským studiím srov. A. W A L Z , Compendium, s. 434-435. K případné Padově viz Cesira 
GASPAROTTO, / domenicani a Padova, b. m. 1965. 

703 M O R T I E R 5, 191 l , s . 97. 

704 Srov. hi. A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 6-30. 

705 MOPH 9, 1901, s. 185: „(...) fans vivus, quo universus ordo noster aquis sapientiae irrigari solet, est 
conventus noster Parisiensis, ...A. Walz, Compendium, s. 432 ještě dodává: „Adhuc et anno 1551 pariter 
primům locum tenet". Viz Regula S. Augustini et constitutiones fr. Ordinis Praedicatorum, Romae 1690, 
kap. 14, část 3. 

7("' NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 128. 

707 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 14r. 
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7,18 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 64v . 

709 Tamtéž, tj. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-
1693, Pragae ab 1670, fol. 64v. 

710 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 140, s. 160. 

711 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 108r. 

712 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 108r. 

711 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 192. 

714 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 182, s. 143, resp. Scriptores Ordinis praedicatorum 
recensiti, ed. R. Coulon, 1934, s. 110. 

715 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 182, s. 142, resp. Scriptores Ordinis praedicatorum 
recensiti, ed. R. Coulon, 1934, s. 349. 

716 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 127. 

717 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 188. 

718 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 202. 

719 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 251. 

720 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 222v . 

721 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 223 r . 

722 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 313. 

723 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 313. 

724 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 375. 

725 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 375. 

726 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 240v . 

727 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 24 ľ a 247 r . 

728 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 244v . 

729 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae [...] 1693-1721, fol. 561. 

730 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 246 r /v. 

731 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 2 4 6 r a 2 4 7 v . 

732 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 247 r . Pleiner j e 8. 3. 1721 v Bologni 
p romován na lektora a žádá o návrat do české provincie. 

733 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 247v . 
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7'4 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, s. 41. 

735 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 250v . 

73í> NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, s. 60. 

737 Scriptores Ordinis Praedicatorum, Tomus III, ed. T. Bonnet, 1934, s. 768-769 odkazuje na Regestum 
Litterarum Rev. P. Fr. Augustini Pipia, Mag. Gen. OP, Provinciae Bohemiae: 1724, die 25. 11. et 1725, 
die 14. 4. Nepodař i lo se mi údaj ověřit. 

738 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 255 r . Jeho životní osudy j sou podrobněj i 
vylíčeny na j iném místě této práce. 

739 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 257 r . 

740 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 260v . 

741 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 4. 

742 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 3. 

743 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 3. 

744 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, s. 166. 

745 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, s. 171. 

746 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, s. 187. 

747 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, s. 223. 

748 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 34. 

749 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 35. 

750 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 36. 

751 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 41. 

752 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 43. 

753 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 218, s. 8. 

754 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 218, s. 8. 

755 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 218, s. 17. 

756 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, nr. 218, s. 31. 

757 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 218, s. 35. 

758 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 230, s. 9. 

759 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 230, s. 34. 

7<'° Příhoda j e nepřesně uvedena j i ž u A. N E U M A N N A , Římské zprávy, s. 85-86. Zde podávám upřesněný 
výklad s využít ím dalších římských a ze jména českých pramenů. 
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7íl1 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 132. 

762 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 305 k datu 28. 7. 1663. 

763 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 305 k datu 9. 12. 1663. 

764 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 305, k datu 15. 12. 1663. 

765 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 115, s. 305, k datu 22. 12. 1663. 

766 Tvrzení Hyacinta Stixy, História provinciae Bohemiae Ordinis FF. Praedicatorum..., díl II., kap. VI, 
s. 223 opírající se o Fontánu (s. 557), že k r. 1592 byl jakýsi Jan Pavel Nazar ius Cremonens is poslán do 
české provincie učit na zdejš ím generálním studiu, se jeví j a k o nanejvýš nepravděpodobné , dle m é h o 
soudu nesprávné. 

767 K ruské provincii srov. J. M. A. GIŽYCKI (WOLYNIAK), Wykaz klasztorów dominikanów Prowincji 
Ruskiej, Kraków 1923; M O R T I E R 6, 1913, s. 37, 129, 192, 249, 431; Jeroným M. J U R Á K , Apoštolská 
činnost dominikánské provincie svatého Hyacinta na Rusi 1595-1650, Zvláštní otisk z časopisu Růže 
dominikánská , ročník 50, Praha 1936; Valeri K O C H E V E R S K I , Dominikanie Klasztorów ruskich w 
prowincjipolskiej w drugiejpolowie XV-XV1 wieku, Lublin 2000 (rkp. disertační práce, viz italsky psanou 
recenzi DHN 9, 2000, s. 27-31). 

768 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 86. Datum příchodu na území české provincie chybí, ale bylo to po 22. září 1656. Viz s. 78: 
„Venit Hunnobrodam ex Italia, ubi studuerat cum debitam licentiam Vincentius Ferrerius de Polonne 
filius conventus Leopoliensis Sanctissimi Corporii Christi provinciae Russiae, dui de nostra licentia ad 
petitionem P. vicarii Hunnobrodensii mansit Hunnobrodae". 

NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 110: 10. 3. 1658 „Sunt expeditae patentes dimissoriae, quibus ad suam nativam Russiam 

provinciám (pro ut petit) est remissus Fr. Dominicus Scribazewsky Jilius conventus Nestarvariensis in 
Russia Pilsnae hactenus organista. Qui in hac provincia mansit fere per 7 annos integros 

770 K děj inám litevské provincie srov. J. M. A. G I Ž Y C K I ( W O L Y N I A K ) , Wiadomosci dominik. 
prowincyi Litewskiej, Kraków 1917; 

771 AGOP Řím, sign. XIV., liber L: Memorabilia quaedam de Conventu Oppaviensi S. Wenceslai 
M(arthyri) OP, s. 53-60. 

772 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 78. 

773 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653 , s . 131. 

774 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 136: 16. 9. „Mandatum est P. priori Olomucensi ut in archo carcere bene custodiret, et aliis 

paenitentiis subiiceret fr. Ambrosium Tukaszowiz Lithvanum fugitiuum et turpiter ac sordide e sua 
provincia hue advolantem venit Olomutium die 3tia huius mensis Septembris ". Nazpět byl vrácen 19. 11. 
1659. 

775 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 110r. 

l l b NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 
1670, fol. 5V: „Fr. Dominico a Tridento, ordinis tertiarii, missa in licentia ad Italiam, ut veniat in 
Bohemiam, pro novitiatu et anno probationis subeundo, ad conventum quem illi pro tunc dignissus 
asignabiŕ. 
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777 Srov. rukopis Metoděj D A N I E K - August in P F E N T N E R , Kronika dominikánského konventu 
v Uherském Brodě, 1741-1788, s. 287. 

778 Viz např. Dějiny UK 2, s. 87; j i ž na poč. 18. st. fr. A m b r o ž Peretius, viz F. T A D R A , Pamětní spis, s. 
408. 

779 F. KRÁSL, Arnošt, s. 409. 

780 Srov. Summa Theologiae, Textům Leoninum Romae 1888 editum ac au tomato translatum a Roberto 
Busa SJ in taenias magnet icas denuo recognovit Enrique Alarcón atque instruxit, Pars I l ľ q. 27 a. 2 arg. 
2: „Praeterea, conveniens fuit, sicut Anselmus dicit, in libro de conceptu virginali, ut ilia virgo ea puritate 
niteret qua inaior sub Deo nequit intelligi, unde et in Cant. IV dicitur, tota pulclira es, arnica mea, et 
macula non est in te. Sed maior puritas fuisset beatae virginis si nunquam fuisset inquinata contagio 
originalis peccati. Ergo hoc ei praestitum fuit quod, antequam animaretur caro eius, sanctificaretur." K 
postoji hlavních tomist ických teologů 15. st. srov. Ulrich HORST, Nova Opinio und Novelli Doctores 
Johannes de Montenigro, Johannes Torquemada und Raphael de Pornassio als Gegner der Immaculata 
Conceptio, In: Studien zum 15. Jahrhundert . Festschrift für Erich Meuthen, Bd. I, Hrsg. von Johannes 
Helmrath, Heribert Müller, Helmut Wolf f , München 1994, s. 169-191 s rozsáhlou literaturou k celé 
problemat ice . 

781 Srov. např. spis Traktát o početí přečistém a neposkvrněném Panny Marie (1509) observanta Jana 
Vodňanského (cca. 1460-1530). 

782 K celému složitému vývoji názorů na tuto teologickou otázku srov. také česky Václav W O L F , 
Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie, Praha 2005, resp. Antonín PODLAHA, Učení o 
neposkvrněném početí Panny Marie v Čechách před prohlášením učení toho za dogma, In: ČKD 45, 
1904, s. 642 a Č K D 46, 1905, s. 39-45, 135-144, kde podává autor výčet spisů zaobíraj ících se t ímto 
tématem, sepsaných v Čechách před pol. 19. st. Do 50. 1. 20. st. podává detailní bibliografii Reginald 
MASSON OP, De Immaculata Conceptione apud Fratres Praedicatores. Bibliographia, In: Angelicum 
31, 1954, s. 358-406; 32, 1955, s. 52-82. 

783 I. ČORNEJOVÁ, Tovaryšstvo, s. 117. 

784 Srov. I. Č O R N E J O V Á , Tovaryšstvo, s. 143-166; I. Č O R N E J O V Á - A. F E C H T N E R O V Á , Životopisný 
slovník, dle abecedy, taktéž S. S O U S E D Í K , Filosofie, s. 95-242; Dějiny UK, díl 2, dle obsahu. 

785 K materiální stránce dominikánů v oné době j e j i ž na tomto místě možno říci, že se po roce 1600 stále 
z lepšovala . Po roce 1621 dostal řád zabavené statky Helvikovský a Henychovský, vesnici Malý Bášť i 
dům Rygrův na Újezdě, darem pak statky Vrážkov a Strážkov, farní chrám sv. Jiljí s 35 000 kopami 
míšeňských na zal. noviciátu v Litoměřicích a s filiálními kostely sv. Štěpána Menšího v hradbách a sv. 
Jana na Zábradlí na břehu u Vltavy (dnes zaniklý). Do své správy dostávaj í kostel sv. Kříže menšího. Přes 
toto všechno to nemohlo na jesui ty zdaleka stačit. Řád zůstával stále chudý. Srov. F. KRÁSL, Arnošt, s. 
260, k j e s u i t ů m např. s. 341-363. 

78í' Viz Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus I., 
pars 1, ed. I. Kol lmann et al., Praha 1923, s. 249; I. Č O R N E J O V Á , Tovaryšstvo, s. 115; S. S O U S E D Í K , 
Valerián Magni, s. 45 a především pak N A Praha, fond Jesuitica, sign. 115/1, fol. 2; zamítavé s tanovisko 
tamtéž, fol. 3 (německy) , další pojednání pro a proti povolání j iných řádů na universitu tamtéž, fol. 7 ve 
stylu Akvinského Teologické sumy (argumenty zdánlivě „pro", ale nakonec rozhodná odpověď „proti") . 

787 K jejím dějinám srov. Sacra Congregationis de Propaganda Fide 1622-1972, ed. Josef METZLER et 
al., 3 sv. (1/1, 2 pro léta 1622-1700; II 1700-1815; I I I / l , 2 1815-1972), Rom-Freiburg-Wien 1972-1972. 

788 NA Praha, fond Jesuitka, sign. č. 115/1, fol. 2: „In Januario Anno 1623/ Inter alia, quibus religiones 
omneš maxime vero mendicantium Pragae et in toto Boemiae Regno Sublevari et pristino decori restituti 
possent, primům ac potissimum videtur vel saltem postremum non est, si occasio detur, publice pro more 
omnium orbi(s) universitatum docen(d)i et sacras pro statu et professione eorum interpretandi litteras. 
Cum igitur divino auxilio universitas Carolina Pragensis e semper rebellium aeatholicorum [sic!] 
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manibus erepta s i t f j humillime supplicamus V. C. M. nomine totius religionis dominicanae et 
franciscanae quae primae sunt inter mendicantes toto orbe ßorentissimae ecclesiae dei valde utiles, et 
quae Pragae toto rebellionis tempore ßdem catholicam defensarunt, dignetur prodictarum duarum 
religionům et omnium aliarum in ipsis exaltatione duas cathedras pro more omnium aliarum orbis 
universitatum erigi eurari alteram Angelici et S. Ecclesiae doctori(s) D. Thomae Aquinatis et alteram 
subtilissimi et nunquam satis pro meritis laudati Scoti et illam religioni dominicanae, hanc ve(ro) 
Franciscana literám [sic!] dono suae munißcentiae, et authoritate Caesareae tradere. Ita enim fiat, ut 
nedum dictae religiones verum et omnes aliae in ipsis promoveantur, ipsa universitas diversitate 
professorum magis splendeat, ingenia acuantur, et studia frequentioribus contrariis congressibus magis 
promoveantur. Speramus benignum et favorabile S. C. M. responsum, quam Deos Opt. Max. salvam ab 
omnium hostům tueatur incursu./S. Vestrae Caes. Maiestatis Humillimi Sacellani/ Provincialis et priores 
OP/ Pragae nomine totius religionis." 

7K'' Císař píše v této věci mís todržíc ímu v Čechách Karlu z Lichtenštejnu: „Ferd inand der Ander etc./ 
Hochgeborner [...], fürst lieber getrewer, Was beide des Dominikaner und Frantiscaner, Minorum 
Conventualium Ordens provinciales, bey und wegen Zweyer Cathedram, im unserer Carolinischer 
Universitet zu Prag, auff welche Sy, neben denen Patrib(us) Societal is zur Theogischen professur, der 
Catholischen Religion, dann dem gemeinen Weisen zum besten, zue gelassen werden mächten, bei uns 
demiettigist angebracht und gesuecht, gibt dr. L. der Einschluss mit mehrere Umbständen zue vernehmen. 
Wann wir dann gedachte unsere Universitet, widerumb in besten standi erhoben, genedigist gerne sehen 
wollen, bemelte beide Orden auch den Patribus Societatis diß(puls) an ihrem Privilegio eintrag zu ehren 
gar nicht gemeint, Ja hierdurch ihre conventualen auch ad studia zu halten, und das auditorium zu 
vermehren ursach haben werden, als wirdt D. L. erwehnte Patres Societatis hierüber auch vernehmen, 
und nach der sachen fleißigen berathschlagung, unß dero bericht und guetachten fördersamb zue 
phicken, (Ge)bleiben D. L. im übrigen mit Rag(...) und königlichen Gnaden wol gewogen./ Geben in 
unser und des heiligen Reichsstatt Regenspurg den Sechzehenden Monatstag Januarii, in 1623 etc. 

79(1 Fond Jesuitica, sign. 115/1, fol. 39-42, za dominikány podepsal tehdejší provinciál Petr Canadil la a 
Petr Martyr, doktor teologie a převor, oba národností Španělé. V stížnosti se praví: „lllustrissime Caesar 
Domine Domine Clementissime [...]... videremus tamen ne dum vendicari sed rursus a veteri ilia in 
novám veluti captivitatem adduci: quinimo (ignoscat Imp. Clementia Vestra veritatem dicentibus) perire 
indictus, solam nominis sui vacuo quodam relicto vestigio, solos SJ Patres, quos alioqui veneramur, in 
omnimodam eius possessionem vocari. Nos artiquiores, cQuterumque, rerum ab eius participatine 
excludi. Et quidem iam tunc Clementissime Caesar non omisimus, qua et ubi licuit inclamare ac 
interpellare desuper, neque quo ad honeste licebit, poterimus desistere; alibi autem temporum habita 
ratione, silvimus tantisper./ Hunc vero eum aduc res tota non uno titulo, satis superque integra est, 
concepta novis auspiciis recuperalaque humiliter interpellandi fiducia, ad Mtis. Sedes ac lustitiae 
Thronum, nostro singuli Ordinumque nostrorum nomine supplices abiicimur, eandem per Christi viscera, 
per SSmarum. cum eo regnantium Patriarcharum nostrorum, per ipsius Caroli Quarti, quondum Carolini 
Fundatoris mentem sane repugnantem Patrum Thi. Intentioni, obsecrantes, quatenus Mtas. Vestra in re 
tanti in omne praesens ac futurum momenti, consilia tutissima," [...] Řád se tedy stále dovolává 
rozhodnut í Karla IV. ohledně plurality vyučování teologie na pražské universitě. A pokračuj í 
„...Academia Carolina (ut patet ex Chronica Martini Boreczki Wratislaviensis impresso Wittenberga A. 
D. 1589, fol. 343 et 344) libera nata, et fundata est, omnibusque etiam exteris nationibus participatione 
communis. Itam inquit ibi praefatus Autor et aliunde satis constat, Universitas Pragensis fundata per 
Carolum Quartum Imperatorem, ut Colonia ex Pariensi Universitate ibidem id est Pragae fuit erecta; et 
ideo idem Imperator in fine Privilegiorum apponi iussit, quod regeretur prout regitur Parisiensis [...]." 
Rovněž se odvolávaj í na své generální učení při universitě ve 14. st. „...Dato et non concesso quod 
glorios: mem: Ferd(inandi) II quantum in ipso fuit id optarit volueritque. Miramur RR SS Th(eologia)e 
quomodo attentis et non obstantibus ipsius Th(eologia)e (s)pecularibus votis et constitutionibus sc 
special iter Uteris Apostolicis Vnl. SS 8 sub datum Romae apud S. Petrum die 25 Januarii 1632 ubi 
loquitur in haec verba. Insuper cum a sacris canonibus prohibitum sit omnibus personis ecclesiasticis et 
presertim regularibus, ne Qicia saecularia acceptent et exerceant, negotiisque saecularibus se 
immisecant: tenore praesentium nedum praelationes seu dignitates ecclesisticas extra ipsam Societatem 
existentes, sed multo magis saeculares quascunque, et quaecunque officio quorum officiates iuridictionem 
ecclesiasticam vel laicalem de Inre, usu, vel consuetudine habent, seu quomodolibet extra societatem 
exercent sub praedicto nolo et prohibitione huiusmodi comprehensa esse, ac comprehendi debere, 
similiter declaramus et decernimus etc. Miramur, inquimus, quomodo praefati SS nulla praesertim habita 
a sede Apostolica licentia vel confirmatione eredere potuerint ac usque inQodiernum (dini) modicus 
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defendere non solum cancellariatum Carolinae, sed etiam Rectoratum eiusdem cum omni olim 
iurisdictione et ecclesiastica, quorumcunque privilegiorum etiam Apostolicorum vigcicema nata de facto 
in ipsos iure transiisse errant [sic!] enim de piano teste Roma Clementisse Caesar. Hinc secuta Pragae 
scendala ilia ac tumultus nuperi, contra Eminentissimum Archiepiscopum faxit Dins ut ne ulteriora 
(sumciant)." Tvrdí také, že nauka sv. Tomáše Akvinského j e plně v souladu se stavem poznání a 
upozorňuj í na zásluhy starých řádů o vzdělání v českých zemích. „...Cum item SS Th(eolog)iam alibi 
passim per odiem plurimas insigniores scholas et academicas obtineant, quibus professores continuo 
suggerant, facile successu temporis eveniet, sublata praesertim aemulis occasione ut non optimos in 
Boemia suppeditere curent, aut suppeditent: quod incommodum utique non a(mi)det, si praebitio 
apertoque exteris quoque eampo magistris, erit eur timi(/c)ant omneš praeripi sibi doctrinae ac 
sufficientiae laudem a competitoribus. Vetus est scitum. Amulationem in scientiis animos ingeniaque 
acuere solvere.'" Př ipomínaj í i své vlastní zásluhy při boji proti husitství a celý spis pak zakončuj í : 
„Clementissime Caesar utalia omittamus clarum est em mem Universitatem Studiorum Catholicam habere 
pro (scopo) propagationem salutaris doctrinae, hanc autem qualiter ac per quos propagari expediat in 
ecclesiae Dli ac quovis Regne, sedis Apostolicae esse(m) (rZ)vecernere. Apostolica Sedes ista post 
maturam causae discussionem improbat per solos Jesuitas in Boemia propagari, quiequid [sic!] sit igitur 
de jure bonorum temporalium ad Carolinam spectartium (quae bona respectu magisteriorum habent 
proportionem m(agistr)a ad fra(tru)m) inferimus ex praedictis etiam praetensam Rum per SS Theologis 
Carolinae possessionem, si non quod omnia saltem quoad eiusdem Universit(at)is magisteria intrucinam 
et jure nullam esse et hactenus fuisse, adeoque planerem integram esse. " 

791 Ne jpodrobně j i spor kardinála s jesui ty viz F. KRÁSL, Arnošt, s. 364-412; Ivana R A K O V Á (= 
ČORNEJOVÁ), Cesta ke vzniku Karlo-Ferdinandovy univerzity (Spory o pražské vysoké učeni v I. 1622-
1654), In: A U C - H U C P 24, 1984, fasc. 2, s. 7-40; I. Č O R N E J O V Á , Tovaryšstvo, s. 116-117; Dějiny UK 
2, s. 30-39; A. CATALANO, La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach e 
la Controriforma in Europa centrale (1620-1667), Roma 2005; také srov. Alois KRÖSS, Geschichte der 
böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, Bd. 3 (1657-1773), s. 95, pozn. 592. 

792 Srov. S. S O U S E D Í K , Valerián Magni. Praha 1983. Valerián Magni byl přítelem dominikánského řádu 
celý svůj život, což dokládá mj . i fakt, že ješ tě v 50. letech 17. st. při svých zahraničních cestách využíval 
pohost inství nejen kapucínských konventů, nýbrž i dominikánských. Viz tamtéž, s. 77. Jakým byl 
pří telem dominikánů, takovým byl odpůrcem jesui tů , se kterými bojoval až do konce svého života, 
přestože věděl, že vítězství j e téměř nemožné . Tamtéž , s. 86-88. Srov. taktéž N A Praha, fond Jesuitica, 
sign. 115/1, fol. 24, kde se k r. 1637 staví proti Valeriánovi i císař Ferdinand III.; jesui tské výpady proti 
němu srov. fol. 47-50. 

793 Datum úmrtí pochází až z r. 1720, kdy j e j takto zapsali bratři. Viz Nomina et cognomina, nečís lováno, 
k lednu (= fol. 3V). Zaznamenáno je ale v NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis 
praedicatorum 1653-1670, s. 50: t 24. 11. 1655 v Litoměřicích. 

794 Generální magistr však radil k opatrnosti , k sehnání všech potřebných právních dokladů a teprve pak 
k požádání o pomoc Harracha nebo dokonce císaře. Zkrátka radil neunáhlit se, j i s tě si vědom špatné 
si tuace celé provincie. Viz A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 236, 263. 

795 F. K R Á S L , Arnošt, s. 405-406; A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 46-47. Ten také tvrdí, že 
k zamí tavé odpovědi chybí v ř ímském řádovém generálním archivu jakékol i doklady. T. Č E R N U Š Á K , 
Historie, s. 109 z pera fr. A. P R O K O P A . Doklady se mi opravdu nepodaři lo nalézt. 

796 Viz N A Praha, fond Jesuitica, sign. 115/2, fol. 1-6, 14-15, opětovný stížný list řádů císaři, fol. 18-19. 
K Josefu I. srov. fol. 32-65, 68-69; srov. rovněž Dějiny UK 2, s. 39; Alois KRÖSS, Geschichte der 
böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, Bd. 3 (1657-1773), s. 96, pozn. 597. 

797 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 230, s. 6 k datu 14. 3. 1761. 

798 Srov. k němu Ivana Č O R N E J O V Á - Anna F E C H T N E R O V Á , Životopisný slovník pražské univerzity, 
s. 214-215. Fr. Köpfert byl skutečně dominikán, nikoli augustinián jak omylem uvádí I. Č O R N E J O V Á , 
Tovaryšstvo, s. 204-205 a TÁŽ, Kapitoly z dějin pražské univerzity 1622-1773, Praha 1992, s. 49. 
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799 Ne jp rve přišel 2. 8. 1728 ke sv. Václavu do Chebu. Viz N A Praha, fond ŘD, inv. č. 14: Liber 
notabilium pro provinciám Bohemiae, erectus anno 1767-1782 et 1802-1803, Pragae ab 1767, s. 67-68. 
Roku 1750 (od 8. 9.) přišel j a k o nový převor do Ústí nad Labem. Viz Kronika z Ústí nad Labem (u ložená 
v barokní knihovně u sv. Jiljí v Praze), kn. 1., fol. 35v. 

800 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 230, s. 28. 

801 Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654-1773, s. 17-18, kde další 
literatura. Ke sv. Jiljí v Praze přišel 13. 8. 1740 do funkce magistra studia, viz NA Praha, fond DŘ, inv. č. 
14: Liber notabilium pro provinciám Bohemiae, erectus anno 1767-1782 et 1802-1803, Pragae ab 1767, 
s. 37. Magistrem teologie j e j m e n o v á n 6. 1. 1770 na místo Godef r ida Rollepatze. Viz A G O P Řím, sign. 
IV. Registra Magistrorum, Nr. 240, s. 2. 

802 Jeho hudební skladby nebyly dosud nalezeny, pravděpodobně se vůbec nedochovaly. 

803 Srov. Ceterum, cum, ubi Nobis exponis, [...] Archi-Episcopus, in Universitatis Pragensi rei litterariae 
praeses, velit R. P. Praes. Godefridum Bäck propraemiae conatuum suorum litterariorum promotum 
habere in dieta Univ. Doctorem, et finito quadriennio professurae P. Mag. Norberti Göpkert 
professorem, menti Celtiss. h. Primae satisfacere volentes ad utrumque nostram licentiam, Tibi nostro 
pat. n. bened. impartimur. Vale 20. Oct. 1764. AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 230, s. 
26. K j e h o kontaktům j a k o provinciála např. srov. Sebastian B R U N N E R , Mysterien der Aufklärung in 
Österreich 1770-1800, Mainz 1869. 

804 Ned louho před zrušením jesu i t ského řádu sepsal rozvláčnou repliku Tractatus speculativo-dogmaticus 
de Deo Uno et Trino ad mentem D. Thomae Aquinatis (Pragae 1771) namířenu proti jesuitskému učení o 
vztahu milosti k svobodné vůli. Rudolf Z U B E R , Osudy moravské církve v 18. století, 2. sv., O lomouc 
2003 , s. 66. 

805 Srov. bohatý fond NA Praha, fond Jesuitica, sign. IIIo-458, č. kart. 187: Vztah Jesuitů olomoucké 
koleje k jiným řádům. Nadace koleje v Olomouci 1637-1732. O řádovém školství na Moravě stručně, ale 
přehledně Tomáš ČERNUŠÁK, Dominikánské řádové školství na Moravě v 17. a 18. století ve světle 
pramenů z Moravského zemského archivu v Brně, In: VVM 58, 2006, s. 42-48. 

806 MZA Brno, fond Jezuité Brno (E 25), sign. 48 0 a fond Dominikáni Znojmo (E 17), sign. B 9a, b, č. 
kart. 47; Alois KRÖSS, Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, Bd. 3 (1657-1773), s. 
97, pozn. 602; s. 134-135, pozn. 812. 

807 MZA Brno, fond Dominikáni Jihlava, (E 73), sign. 1/3, 1/4, č. kart. 1. 

808 Slavné sliby složil 13. 8. 1737. Srov. Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973, hl. red. Jan 
N A V R Á T I L a kol., Ostrava - O lomouc 1973, s. 296; PATRIK: Řád kazatelský a studium, In: Pamětní 
spis, s. 116, pozn.*. Resp. Catalogus aplphabeticus fratrum ordinis Praedicatorum provinciae Bohemiae 
etc. pro anno 1746, In: Monumen ta varia etc., A G O P Řím, Sign. XIV, Liber E, s. 823. Jeho promotorem 
byl Samuel Hafner. AGOP Řím, sign. XIII 81620: Documenta varia foliaque adversaria, saec. XVII 
[1655] - XX [1934]\ také AGOP Řím, sign. XIV, Liber E: Monumenta varia de Conventibus Fratrum et 
Monaster i is Sororum S. Ordinis Praedicatorum in Hungaria, Bohemia, Austria, Moravia, Ty rolo, 
Germania, Helvetia, Flandria et Hibernia, s. 921. Celkově o situaci doby srov. Velké dějiny zemí Koruny 
české, sv. 10, s. 72-109; na s. 77 j e uveden i fr. I. Světecký, ale rejstřík j e j chybně zaměňu je s rytířem 
Světeckým z Černčic! 

809 K j e j ich rodině srov. Wurzbachův Lexikon, sv. 31, 1876, s. 290, resp. Erwin G A T Z (Hgs.) , Die 
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990, s. 
448. 

810 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 230, s. 7. 

8 " Eduard WINTER, Der Josefinismus, 1943, s. 53: „Der Dominikaner Siedecky [tj. Světecký; chybně 
v celé práci Siedecky] weigerte sich übrigens, das von den Jesuiten für Doktoren der Theologie 
eingeführte eidliche Gelöbnis abzulegen, die Lehre von der unbefleckten Empfängnis zu verteidigen. 
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Deswegen lehnten die Jesuiten es ab, Siedecky und Burkinje zu Doktoren der Theologie zu promovieren, 
obwohl sie dazu den ausdrücklichen Auftrag der Kaiserin erhalten hatten." 

812 K tématu srov. Peter H E R S C H E , Der Spätjansenismus in Österreich, Wien 1977; Char les H. 
O'BRIEN, Jansenists and Enlightenment. The Attitude of'Nouvelles Ecclésiastiques" Toward Josephinist 
Religious Toleration, In: Theologische Zeitschrif t 33, 1977, s. 393-407. 

813 R. Z U B E R , Osudy moravské církve v 18. století, 2. sv., s. 65 (Univ. Archiv, kniha č. 14, zápis 24. 12. 
1760, o posluchačích kn. 15, zápis k r. 1761, císařovna kn. 15, k 22. I I . 1760). 

814 R. Z U B E R , Osudy 2, s. 69. 

815 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 3: Nomina fratrum et sororum ab anno jubileo 1701 in provincia 
Bohemiae defunctorum, Pragae ab 1701, f. 125r: „+ 1778, 4. 9., Olomouc: P. Joannes Gualbertus 
Reidinger, th. mgr. in univers. Olomucensis doctor et actualis profesor reg./Budvic/55 + 3 mensis aet./34 
+ 7 mensis profeus." Viz také Wurzbachův Lexikon 25, 1868, s. 192-193. Datum j e h o úmrt í se 
v pramenech různí. 

816 Srov. k tomu rkp. kroniku Metodě j DAN1EK - Augustin P F E N T N E R , Kronika dominikánského 
konventu v Uherském Brodě, 1741-1788, s. 228-229: „Sub initium anni 1774" in Universitate Olomucensi 
accrevit numerus doctorum et professorum ex Ordine nostro assumptorum. Praeterquam enim, quod in 
hac Universitate, viguerit doctor et professor theologiae, examinatorque regius ordinandor, Pr. Mgr. 
Joannes Gualbertus Reidinger, sua Caesareo-Regia Majestas Maria Theresia duos adhuc determinavit 
doctores et professores ex eodem Ordine nostro nempe Patrem praesentatum Damianum Czerny 
Bohemum Nimburgensem, conventualem Glattoviensem, et Patrem lectorem Leopoldům Pischel Silesium 
Nissensem, conventualem Oppaviensem. Uterque horum pro priori fuerat promotus doctor Universitatis 
hujus, postea autem Decreto Majestatis primus eorum institutus erat professor Sacrae Scripturae, alter 
vero interpres Patrum regius, publicus et Ordinarius. In Universitate Pragensi mansit ut ante fuit doctor 
et professor regius publicus et Ordinarius Pater praesentatus Cajetanus Haffenneker Bohemus Pragensis, 
conventualis Pragensis Sancti Aegidiľ. 

817 Viz František Martin PELCL, Abbildungen Böhmischer und Mährischer Gelehrten und Künstler nebst 
kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken, Bd. 4, Prag 1782, s. 173-180, resp. již Josef 
DOBROVSKÝ, Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779, část III, Prag 1779, s. 196. 

818 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 3: Nomina fratrum et sororum ab anno jubileo 1701 in provincia 
Bohemiae defunctorum, Pragae ab 1701, fol. 162v: + 1801, 16. 11., Nizamlicij: P. Damianus Czernii, th. 
dr., professor emer. in univers. Olom. jubil, professor actualis curatus Nezamislicii in 
Moravia/Clatovi/68 aet./50 + 3 mensis. 

819 R. Z U B E R , Osudy 2, s. 73, 75. 

820 Byl pověřen řízením o lomoucké university po zrušení Tovaryšstva Ježíšova a těšil se přízni Marie 
Teresie. R. Z U B E R , Osudy 2, s. 44, odkaz Univerzitní archiv Olomouc , kniha č. 24 k 15 .2 . 1775. 

821 R . Z U B E R , Osudy 2, s. 76. 

822 R. Z U B E R , Osudy 2, s. 80. K maur inům srov. J. U. B E R G K A M P , Dom Jean Mabillon and the 
Benedictine Historical School of Saint-Maur, Washington 1928 a nověji Blandine B A R R E T - K R I E G E L , 
Les historiens et la monarchie, sv. \,Jean Mabillon, Paris 1988. 

82 ' N A Praha, fond ŘD, inv. č. 3: Nomina fratrum et sororum ab anno jubileo 1701 in provincia 
Bohemiae defunctorum, Pragae ab 1701, fol. 151v: + 1758, 25. 10. Brunae: P. Cyrillus Riga, th. mgr. in 
univers. Wiennensi th. dr., profesor et concionator theologus item Casanatensis emeritus 

jubilarius/Brun./69 aet./50 + 7 mensis profesus. 

824 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 249r: „Cyrillo Riga dat Rmus. licentiam, ut 
in Alma Universitate Vienensi doctoratum Theologiae recipere valeat, 30. Maii 1722. " AGOP Řím, sign. 
XIII 81620 Documenta varia foliaque adversaria, saec. XVII [1655] -XX[1934], documenta varia. 
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825 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, Pragae 
ab 1721, s. 57: 2. 2. [1723] expesita sunt patentes pro lectione biblica in studio formali Brunensi ... P. 
lectori fr. Cyrillo Riga. 

82(1 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, Pragae 
ab 1721, s. 82: 25. 5. [1724] Ad petitionem (...) magistri provincialis Hungariae missus est pro 
baccalaures Viennensi... Theologiae lector fr. Cyrillus Riga. 

827 Srov. A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 77, pozn. 28. 

828 Alois KRÖSS, Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, Bd. 3 (1657-1773), s. 91, 
pozn. 561. 

829 K situaci zrušení j esu i t ského řádu a situaci na universitě v Olomouci srov. Jaroslav Š O T O L A , Zrušení 
jezuitského řádu a olomoucká univerzita, In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fakulta 
Philosophica. Historica 31-2002, Sborník prací historických 19, 2003, s. 165-178. 

830 NA Praha, fond ŘD, inv. Č. 16: Liber studii generalis Pragae 1677-1734, s. 224-225. Pro zajímavost 
uvádím posudek na Karla Stengla. „Anno 1699 die 14. Augusti, quo tempore Universitas Pragensis et 
maxime Patres Societatis Jesu, fundantes se in decreto Caesaro anno 1694 edito, conabantur saeculares 
a frequentatione nostrarum scholarum impedire, fr. nobilis ac ingenuus juvenis Carolus de StenglL 

rhetoricae studiosus, volens in nostro Conventu Brunensi philosophiae studere, sequentem a suo 
Professore fr. Carolo Basenheim Soc. Jesu accepit recommendationem:/ [...] a fr. [...] Carolo de Stengl, 
Silessio Graecensi, ut pro impetrando faciliore apud Reverendos Patres Sacri Ordinis Praedicatorum ad 
audiendam anno sequente philosophiam accessu. Vitae hoc anno in rhetorica transactae, studiorum 
suorum attestationem faverem: peticioni ejusdem perlibenter annuens testor praedictum fr. nobilem 
juvenem, eo tempore, quo in rhetorica sub cur a instructioneque mea versatus est, [...] ita se gessisse, ut 
discipuli et ingenui nomen semper apud me aliosque retinuerit." 

831 Také jesui té , pokud j s em měl možnost je j ich argumenty sledovat, na dominikány nikdy neútočili j inak , 
než teologicky, i když je j ich „a rgumenty" byly začasté z jevně vykonst ruované. Dominikáni na druhou 
stranu hájili se mnohdy „historickými fakty", které vyčetli z Hájka a kterým - j ak j s e m měl možnost se 
přesvědčit - v j iných souvislostech sami nevěřili , n icméně j a k o argument se j i m zajisté hodily. K tomu 
srov. NA Praha, fond Jesuitica, sign. 115/1, fol. 33-36, 43-46. 

832 A. KRÖSS, Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, Bd. 3 (1657-1773), s. 310. 

833 ZA Opava, fond Jesuité Opava, inv. č. 50a, s. 51 a fond Sbírka mikrofilmu - diář opavských jesuitů od 
r. 1634, jak uvádí V. ŠTĚPÁN, Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, s. 312-
314. 

834 No rman N E W T O N , Thomas Gage in Spanish America, London 1969. Srov. také internet: Hether 
SEBENS, Thomas Gage, In: http://historicaltextarchive.com/sections.php?op=viewarticle&artid=451 (k 
datu 20. 4. 2007), resp. j e h o portrét ve Wikipedii ht tp: / /en.wikipedia.org/wiki /Thomas Gage (c lergyman) 
(k datu 20. 4. 2007). 

835 Výsledky své mnohale té práce shrnul Eduardo Javier Alonso R O M O , Dominicanos peninsulares 
amigos de los Jesuitas: gestos y textos (1540-1580). I. En Portugal, Castilla y Europa, In: Archivio 
Dominicano 26, 2005, s. 75-101; II. En Aragéon, Andalucía y en el Oriente Portugués, In: Archivio 
Dominicano 27, 2006, s. 117-142. 

836 Pro popis systému a dějin těchto ústavů srov. sborník Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního 
vzdělávání, sborník z konference konané ve dnech 24. - 25. června 1999 v Jičíně, red. Ivo N A V R Á T I L , 
Semily, Státní oblastní archiv 2000; Josef K O L E J K A , Z dějin gymnaziálního vzdělávání na Moravě a ve 
Slezsku v 16.-18. století. (Období řádových gymnázií.) In: Časopis Matice moravské (dálejen ČMM) 113, 
1994, č. I, s. 115-127; TYŽ, Organizace a učební programy řádových škol 1566-1773. Z dějin 
gymnaziálního vzdělávání na Moravě a ve Slezsku. IL In: ČMM 115, 1996, č. 1, s. 97-114; Kateřina 
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BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha 2006, kde je 
věnována pozornost především divadlu a klementinské koleji let 1650-1730. 

8,7 Josef SVÁTEK, Profesoři a učitelé na minoritském gymnasiu a na minoritské hlavni škole v 
Pardubicích v letech 1728-1786. In: Informační zpravodaj Klubu přátel pardubického muzea a kronikářů 
okresu Pardubice 1990 [vyd. 1991], č. 1-3, s. 35-37. 

838 Petra SUKOVÁ, Studenti benediktinského gymnázia v Broumově v letech 1775-1810. In: HISTORIE 
1998. Sborník prací z celostátní s tudentské vědecké konference, Praha 2000, s. 183-199; TÁŽ, 
Benediktinské gymnázium v Broumově v letech 1775-1810, In: Minulost, současnost a budoucnost 
gymnaz i jn ího vzdělávání . Sborník referátů z konference konané ve dnech 24.-25. června 1999 v Jičíně. 
Semily, Státní okresní archiv 2000, s. 151-157. 

839 J A K S C H , sv. 5, s. 608-609. 

840 Festschrift zur 300-jährlichen Gedenkfeier der Gründung des Gymnasiums in Komotau 1891... vom P. 
Clemens Salzer, Komotau 1891, s. 57-63; nově Lada S O U K U P O V Á , Učitelé a duchovní chomutovské 
jezuitské koleje a gymnasia v letech 1654-1773 (1780), In: Památky - příroda - život. Vlastivědný 
čtvrtletník Chomutovska 28, 1996, č. 4, s. 116-121; TÁŽ, Učitelé a duchovní chomutovské jezuitské 
koleje a gymnasia v letech 1654-1780. (Pokračování). V letech 1701-1780, In: Památky - příroda - život. 
Vlast ivědný čtvrtletník Chomutovska 29, 1997, č. 1, s. 23-25. 

84 ' V l e t e c h 1780-1785 byl prefektem P. Leopold Kuttner rozený z Popic, kdysi vychovatel u hraběte 
Hržana v Milešově. Z Chomutova odešel do Kladska. Po něm byl v 1. 1786-1787 prefektem P. Dominik 
Piitzl z C h e b u , v I. 1780-1785 profesor rétoriky; r. 1787 se stal farářem v Krombachu . Profesory byli: 
Reginald Koch z Prahy (1780-87); Rudolf Förster (1780-87); Placid (!) Wedl z Polaň na Moravě (1780-
85); Vavř inec Schroeter z Liberce (1780-87); Honorius Kraus z Jablonce (1785-87); Diviš John 
z Ja roměře (1786-87). 

842 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 3: Nomina fratrum et sororum ab anno jubileo 1701 in provincia 
Bohemiae defunctorum, Pragae ab 1701, fol. 10r: „...actualis scrientiarum grammaticalium professor in 
gymnasio Teschinensi, quondam concionator et Zelosus sacramenti paenitentiae minister, Oppavien./ 43 
aet./ 22 professus." 

843 Viz Stanovy, HI. XIV, čl. V/ § 381, 382 o archiváři, HI. XV, čl. VII/ § 437, odst. 1, 2 o archivu. Viz 
také Josef SVÁTEK, Organizace řeholních institucí v českých zemích, str. 541, 606 - 607. O řádovém 
archivnictví 18. až 20. st. u nás taktéž Václav DAVIDEK, Inventář dominikánského archivu z roku 1941, 
Pořádání archivů, Praha - dominikánský archiv, rkp., NA Praha, I. odd., inv. č. 250. O V. Davídkovi viz 
Jaroslava HOFFMANNOVÁ - Jana PRAŽÁKOVÁ, Biografický slovník archivářů českých zemí, Praha 
2000, dle abecedy. K současnému generálnímu archivu srov. Jan A D Á M E K , Archiv Řádu bratří kazatelů 
v Římě, In: A Č 51, 2001, s. 256-257, kde uvedena i archivní pomůcka zhotovená V. J. Koudelkou, In: 
A F P 38, 1968, s. 100-147. Zapotřebí j e zmínit i Adámkem neuvedený / / fondo Libri nell'Archivio 
generale delľOrdine domenicano II. Liber AA-MMM, In: AFP 39, 1969, s. 173-217. Oba články jsou 
součástí nového inventáře celého archivu: Fr. Ramón H E R N Á N D E S , O P - Fr. Reginald FORTINI , OP, 
Novus catalogus Archivi generalis Ordinis Praedicatorum in sancta Sabina existentis I.-IV. Vol., Romae 
1999. 

844 Viz August in Alois N E U M A N N , Předhusitské kláštery a věřejné blaho, Příloha revue „Pax" , Praha 
1939, s. 22-23, srov. M O P H 2, s. 421. 

845 M O P H 2, s. 442. 

846 Viz Z. ČERNÁ, Dějiny řádu Kazatelského 1, s. 232. 

847 Srov. Anežka V I D M A N O V Á , Laborintus, Praha 1994, s. 187. 
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848 Ke knižní kultuře domin ikánského řádu ve středověku srov. např. Thomas KAEPPELI , Inventári di 
libri di San Domenico di Perugia (1430-1480) a Antiche bibliotecke domenicane in Italia, In: AFP 36, 
1966, s. 5-80. Pozornost vzbuzuje i práce Ambros ius del GIUDICE, dictus de Altamura, Bibliothecae 
dominicanae primo ab ordinis constitutione usque ad annum 1600 productae ... incrementum ac 
prosecutio, Romae, N.A. Tinassius 1677. K řádovým knihovnám ve Slezku, kde se dochovaly knihovní 
katalogy z r. 1476 (Vratislav), r. 1602, 1609 (Osvět im, Opole) , nejnověj i Krystyna Z A W A D S K A , 
Biblioteki klasztorne dominikanów na Slqsku (1239-1810), Wroclaw 1999. 

849 M O P H 3, s. 413-414. 

850 M V B 1, s. 517. 

851 Cit. dle A. A. NEUMANN, Předhusitské kláštery, s. 8-9, jinak Antonín PODLAHA, Soupis rukopisů 
knihovny metropolitní kapituly pražské 1, Praha 1910, s. 13, rkp. A, 17, 1. 

852 A. A. N E U M A N N , Předhusitské kláštery, s. 17, odkaz na M O P H bez udání čehokoli bližšího; údaj se 
mi bohužel nepodaři lo ověřit . 

853 Srov. L i stář královského města Plzně a druhdy poddaných osad, díl I. (léta 1300-1450), ed. Josef 
S T R N A D , Plzeň 1891, s. XIII-XIV Úvod. Doslova se zde praví: Anno domini 1467 Georgius 
Podiebradius in Pragensium rebelium potentia confisus, bellum Friderico ejusque confederatis movit, 
Joanne de Rokyczan, episcopo Pragensi, haeresiarcha, instigante, plurimas civitates et oppida iuvasit, 
tola Boemia in maximis disturbis constituta, conventus noster metuendone thesaurus ecclesiae s. 
Margarethae et ecclesiae s. Spiritus hostili sufferetur manu, cum locus in conventu ejus ocultationi ac 
protectioni non fuisset, eundem de mandato Friderici regis ad depositam ecclesiae parochialis, sicut et 
originalia fundorum ac possessionum conventus, pater Mathias de Longano prior, solum reservatis 
calicibus necessariis pro usu ordinario, consecravit. Viz Kronika Epitome sive historica conventus S. 
Margarethae Plsnensis, s. 31 v Archivu města Plzně, č. inv. 165. 

854 Vladis lav D O K O U P I L , Knihovna dominikánů ve Znojmě, In: Dějiny moravských klášterních knihoven 
ve správě Universitní knihovny v Brně, Universi tní knihovna, Brno 1972, s. 224-243; Dalibor B A L C A R , 
Soupis prvotisků dominikánské knihovny v Praze - Catalogus incunabulorum bibliothecae ordinis 
praedicatorum Pragae, Národní knihovna v Praze, Praha 1963. Dle něj (s. 3) j e klášterní knihovna 
v Praze př ipomínána prvně až r. 1653. Jen na okraj dodejme, že ze 131 prvotisků j e pří tomen pouze lx 
Aristoteles, 3x sv. August in , a - nepočítáme-l i 7x sv. Tomáše Akvinského a 4x sv. Alber ta Vel ikého - j en 
2x j iný řádový autor. Pro Opavu viz Václav ŠTĚPÁN, Osudy archivu a knihovny dominikánského 
kláštera v Opavě, In: SAP 53-2, 2003, s. 525-549. 

855 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 
1653, s. 238-240: visitace knihovny v Olomouci (27. 2., 4. 3. dosazen knihovník Hyacint Reisni), Z n o j m ě 
(19. 4.; knihovník Leonard Hutsholt) , J ihlavě (26. 4.), Českých Budějovicích (6. 5.), Klatovech (12. 5.), 
Chebu (19. 5., knihovník lektor Raymund Sobssatz) a Plzni (22. 5., 24. 5. dosazen knihovník Reginald 
Heyde) . Další visitace knihoven tamtéž, s. 253. 

856 Srov. Augustin Alois NEUMANN, Příspěvky k mladšímu církevnímu archivnictví a knihovnictví 
v Čechách a na Moravě (1500-1832), O lomouc 1939, s. 20. O řádovém archivu se autor vůbec 
nezmiňuje . Dominikáni na tom byli od sklonku středověku nesrovnatelně hůře než ku příkladu 
frant iškáni , j e j i chž knihovny oplývaly mnoha vzácnými svazky. Srov. Petr H L A V Á Č E K , 
(Anti) intelektuální postoje v české františkánské observanci na sklonku středověku, ln: ČČH 100, 2002, č. 
I, s. 1-32, zvi. s. 16-26. 

857 O tématu obecně pro dobu 16. st. srov. výborný sborník La censura libraria nelľEuropa del secolo 
XVI, a eura di Ugo R O Z Z O , Udine 1997; další literatura LThK 10, 2001, sl. 1425-1429. Zvi . viz 
Hermann G A U , Die Zensur unter Joseph IL, Strassburg i. E. und Leipzig 1911; Oskar S A S H E G Y I , 
Zensur und Geistesfreiheit unter Joseph 11. Beitrag zur Kulturgeschichte der Habsburgischen Länder, 
Budapest 1958; nověji Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy, Ed. by Gigliola Fragnito; 
trans, by Adrian Beton, New York: Cambr idge University Press 2001, sborník 9 předních italských 
historiků čerpaj ících z r. 1998 otevřeného archivu Kongregace pro šíření víry, kteří se zaměřili na 1. 1550-
1610; Jane T. TOLBERT, Peiresc and Censorship: The Inquisition and the New Science (1610-1637), In: 
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The Cathol ic Historical Review 89, č. 1, 2003, s. 24-38; Hubert W O L F , Index. Der Vatikan und die 
verbotenen Bücher, München 2006 (také italský překl.). Obecně pro Moravu 18. st. viz R. Z U B E R , 
Osudy 2, s. 353-372 se starší literaturou. Z právnického hlediska J A K S C H , sv. 1. (A-D), s. 421-448, 
heslo „Bücherzensur" , kde látka podrobně pro 1. 1750-1800 a rovněž tamtéž, s. 411-412, heslo 
„BUcherverboth". 

858 Roku 1682 chystal do tisku své f i losof ické these lektor od sv. Jiljí Antonín Pfrenger , ale „zapomně l " si 
vyžádat přís lušné potvrzení z provincie a poslal spis rovnou do Říma. Tam mu odpověděl i 13. 6. t. r., že 
imprimi potest (u světských kněží imprimatur) j e záležitostí provincie a spis mu j ednoduše vrátili. 
Obdobný problém měl i regent řádového studia (?), který vydal r. 1720 oslavný spisek na sv. T o m á š e 
Akvinského a poslal j e j darem generálnímu magistrovi řádu do Říma. Viz A G O P Řím, sign. IV. Registra 
Magistrorum, Nr. 160, fol. 257. Trochu nepřesně také A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 73-74. 

859 Srov. Stanovy, Zvláštní nařízení č. 139, odst. 1-3, díl II. (s. 131). O obecné církevní úpravě cenzury 
a to i řádové srov. Ignác Antonín H R D I N A , Kanonické právo. Zvláštní část, skripta PF ZU, Plzeň 1996, 
s. 55-56 aj. R. TRETERA, Konfesní právo a církevní právo, s. 208, zde i bohatý souhrn domácí a 
zahraniční literatury. Souhrnně pak např. Č S B 2, s. 785-795. 

860 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 18-20, k datu 7. 3. - 7. 4. 1731. Také A. A. 
NEUMANN, Římské zprávy, s. 70-71. 

861 O tématu existuje téměř nepřehledná literatura. Srov. alespoň Emile van der V E K E N É , Bibliotheca 
bibliographica historiae Sanctae Inquisitionis I-III, Vaduz 1982-1993; v ČR rozšířenou marxistickou 
práci Josifa Romualdoviče G R I G U L E V I Č e , Dějiny inkvizice, Praha 21982; klasické dílo Jean G U I R A U D , 
Histoire de ľlnqusition au Moyen-Áge, I-II., Paris 1935-1938; Miroslav H R O C H - A n n a S K Ý B O V Á , 
Ecclesia Militans. Inquisition im Zeitalter der Gegenreformation, Leipzig 1985; Henry A. F. KAMEN, 
The Spanish Inquisition: A Historical Revision, Yale Univ. Press 1998; Henry A. KELLY, Inquisition 
and Other Trial Procedures in the Medieval West, Ashgate 2001; pro středověké Čechy Alexander 
PATSCHOVSKY, Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen, Berlin 1975; TÝŽ: Quellen zur 
böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert., Weimar 1979; Gerd SCHWERHOFF, Die Inquisition. 
Ketzerverfolgung im Mittelalter und Neuzeit, 22004; Inquisition, Index, Zensur: Wissenkulturen der 
Neuzeit im Widerstreit, Hg. H. WOLF, Paderborn 2001; L'Inquisizione. Atti del Simposio internazionale: 
Cittä del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, a eura di Agostino BORROMEO, Cittá del Vaticano 2003; Kim 
SIEBENHÜNER, Bigamie und Inquisition in Italien (1600-1750), Paderborn-München -Wien-Zürich 
2006, která j e však úzce zaměřena na problém bigamie. Pro 19. st. existuje záslužná č tyř jazyčně (N, I, A, 
Šp) vypravená práce Römische Inquisition und Indexkongregation. Grundlagenforschung 1814-1917, 6 
sv., Hg. von Hubert WOLF, Paderborn-München -Wien-Zürich 2005; Joseph PEREZ, The Spanish 
Inquisition. A History, trans, by Jonet Lloyd, New Haven & London: Yale University Press 2005. 

862 Z obrovské literatury srov. alespoň Anne-Mar ie L A M A R I G U E , Bernard Gui (1261-1331). Un 
historien et sa méthode, Paris 2000 (viz rec. In: Heresis 2000, č. 33, s. 129-132). Jeho příručku edičně 
vydal Gui l l aume M O L L A T , Bernard Gui, Manuel de ľinquisiteur l-II., Paris 1926-1927 (I. díl úvod, II. 
díl edice + f rancouzský překlad). 

863 Srov. francouzský překlad Louise SALA-MOLINS Nicolau Eymerich - Francisco Peňa, Le manuel 
des inquisiteurs, Mouton, Paris - La Haye, 2 2001; Claudia HEIM A N N , Nicolaus Eymerich (vor 1320-
1399), praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius: Leben und Werk eines Inquisitors, 
Münster 2001. 

864 Moderní edice s angl ickým překladem Malleus Maleficarum, I.-II., Edited and translated by 
Chr is topher S. M A C K A Y , Universi ty of Alberta, Cambr idge 2006, příp. moderní německý překlad 
Heinrich Kramer (Institoris), Der Hexenhammer, Malleus Maleficarum. Neu aus lateinischen übetragen 
von W o l f g a n g Behringer, Günter Jerouschek und Werner Tschacher , Herausgegeben und eingeleitet von 
G. Jerouschek und W. Behringer, München 2000. K neodbornému a mnohdy chybnému českému 
překladu Jitky Lenkové Malleus maleficarum - Kladivo na čarodějnice, Praha 2000 srov. rec. Petra 
Kreuze Dva překlady „Kladiva na čarodějnice", In: LF 125, 2002, č. 1-2, s. 139-149. 
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865 Napos ledy přehledně pro středověk Tomáš Č E R N U Š Á K , Historie, s. 84-90. Tam také některá 
upřesnění starších výzkumů R. Holinky, V. J. Koudelky a I. Hlaváčka na základě výzkumů Alexandra 
Patschovského. Rok 1315 j e pak teoreticky možný j a k o počátek vstupu dominikánů j a k o pomocníků 
b iskupské inkvisice v pražské diecézi, ale výzkum se nepodaři lo zpřesnit. 

866 Srov. A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 3, fol. 245 r ; Nr. 4, fol. 245 r . V. J. 
KOUDELKA, Zur Geschichte 1, s. 82, 90. 

867 V. J. K O U D E L K A , Zur Geschichte 1, s. 84-85, 90. Byla o něm j i ž řeč v souvislosti se založením 
„generá ln ího s tudia" v Olomouci v 90. letech 15. století. 

868 Listinář města Plzně, II. díl, ed. Josef STRNAD, 1905, s. 337. 

869 V. J. K O U D E L K A , Zur Geschichte 1, s. 85, 91. Pro jmenován í inkvisitorem srov. A G O P Řím, sign. 
IV. Registra Magistrorum, Nr. 11, fol. 150. 

870 Z obsáhlé literatury k j e h o osobě srov. pozapomenutý článek Antonín K U B Í Č E K , Jindřich lnstitoris, 
papežský inkvisitor v Čechách a na Moravě, In: ČKD 43, 1902, s. 20-26, 115-121, 222-226, 320-325, 
372-378, 491-500, 521-525, zvi. s. 21-25, 116-117, kde j sou uvedeny četné citace z j e h o děl. 

871 V. J. K O U D E L K A , Zur Geschichte 1, s. 91: „Während die letzgenannten Inquisitoren ihr A m t 
anscheinend eher als eine mit beträchtlichen Privilegien verbundene Würde betrachteten, fasste es der 
deutsche Dominikaner Henricus lnstitoris ernster a u f . 

872 Přepsal ji ve svém díle Hyacint Stixa. Viz A G O P Řím, sign. XIV. Liber EEE: S T Y X A , Hyacinth: 
História provinciae Bohemiae Ordinis FF. Praedicatorum. Collectanea Historica rerum Provincia 
Bohemiae Sacri Ordinis Praedicatorum Chronologice digesta. Et ad triplicem ejus Epochám: Originis, 
Desolationis, Instaurationis, trifariam partita [originál 1749], díl II, s. 77-79, v přepisu uloženém v NA 
Praha, fond ŘD, inv. č. 11a, s. 186-187. Breve podávám dle A. K U B Í Č K A , Jindřich lnstitoris. In: Č K D 
43, 1902, s. 118-120: „Dilecto jilio fratri Henrico lnstitoris, sacrae theologiae magistro, per Germaniam 
et Bohemiam inquisitor i haereticae pravitatis et nuntio nostro, ordinis Praedicatorum... Cum ad 
exstirpandam damnatam et pestiferam haeresim Waldensium, marchionatum Moraviae regni Bohemiae 
occupantium, mentem et animum nostrum pro Dei laude et animarum salute penitus adjecerimus 
intelligamusque quemdam librum seu codicem, quem Copita ipsi nominant, multos errores non minores 
illis, qui vulgatissimi sunt, continentem assidue lectitari, praeopportunum, quinimo necessarium 
arbitramur, huiusmodi codicis seu libri et aliorum quorumcunque errorum venenum de medio tollere, ne 
ex ipsorum lectione piae et catholicae mentes infici possint. Quocirca volumus et tibi committimus et 
mandamus, ut huiusmodi libros diligentissime procures et ubicunque inventi fuerint, ad venerabiles 
fratres nostros episcopos locorum et praecipue ad fratrem nostrum Stanislaum, episcopum 
Olomucensem, cuius diocesim manifeste in magnum fidei detrimentum occupant, deferri et delatos 
publice cremari et igni tradi facias, inhibendo sub excommunicationis poena latae sententiae omnibus et 
singulis impressoribus et librariis, ne illos aut alios quoscunque post haec imprimere aut transscribere 
quoquo modo praesumant, etiam si catholici forent tractatus, nisi praehabita discussione et consensu 
suorum ordinariorum, fratrum nostrorum, episcoporum aut tui (?) in speciali: Quae singula nos tenore 
praesentium sic inhibemus et mandamus. Ut autem sanam et catholicam doctrinam fidelium animis 
tradere et inserere possis, volumus, ut impressoria seu alia etiam scripturae arte tractatus et sermones 
contra quoscunque perfidorum errores a te vel ab aliis per sanam doctrinam collectos, hoc anno etiam 
contra perversa dogmata Antonii Rosellis, dudum per sedem apostolicam condemnata, nobis 
praesentatos, undique per dioeceses et provintias Germaniae dudum a praedecessore nostro Innocentio 
VIII. tibi commissas distribuas et distribuere pro informatione praedicatorum facias. Verum quoniam 
propter distantiam et discrimina viarum non semper tibi ad sedem apostolicam patet accessus, volumus, 
ut adjunctis tibi duobus aut tribus in eadem [v Salzburku; J. Z\facultate theologica magistris, tractatus et 
libri a te vel ab aliis collecti discuti et approbari valeant, acsi ad sedem praesentati fuerint. Nos minus in 
exstirpationem faciliorem errorum quorumcunque concedimus facultatem, ut saecularibus in ipsa 
facultate theologica studiis operam dantibus, quos si adhibitis tecum duobus vel trinus in eadem facultate 
magistris, praevio tamen diligenti ac rigoroso examine, vita et doctrina ad hoc idoneos esse compereris -
super quo tuam et ipsorum magistrorum conscientiam oneramus - ad effectum, ut lingua bohemica 
contra haereticos praedicare et illis lumen verae fidei ostendere valeant, gradum et insignia magistratus 
in eadem theologia conferre possis, tenore praesentium concedimus facultatem, volentes ac decernentes, 

233 



quod hi quatuor (?), qui, ut praefertur, gradum et insignia huiusmodi a te fuerint consecuti, omnibus et 
singulis gratiis, privilegiis, antelationibus, praerogativis atque indultis potiri possunt, quibus alii in 
theologia magistri, gradum et insignia huiusmodi in quacunque universitate privilegiata consecuti 
potiuntur, gaudent aut potiri et gaudere in futurum valeant, constitutionibus et ordinationibus apostolicis 
ceterisque contrariis non obstantibus quibuscunque. Datum Romae ... die V. Februarii Millesimo 
quingentessimo". 

m Bohuslav BALB1N, Miscellanea historica regni Bohemiae, Decadis I., Liber VI, Pragae 1684, s. 195. 

874 Sanctae Romanae ecclesiae fidei defensionis clippeus adversus Waldensium seu Pickardorum 
haeresim, Olmiitz 1501; Sermones apostolicae sedis contra haeresim Waldensium marchionatum 
Moraviae, regni Bohemiae occupantium, Olmiitz 1502; Adversus Pickardorum, Waldensium in S. 
Romanam ecclesiam horrendam blasphemiam, Olomucii 1501-1502. 

875 A G O P Rim, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 13, fol. 156-157 (k 24. 4. 1500). Viz také A. A. 
NEUMANN, Římské zprávy, s. 9. 

876 A. WALZ, Compendium, s. 477. 

877 F. K R Á S L , Arnošt, s. 32. Bližší údaje Krásí neuvádí . Jeho převorství plyne z žádosti datované k 31. 3. 
1638 arcibiskupovi , aby zabránil Pavlánům v Praze pohřbít Rudolfa ze Šternberka, j e h o ž Landher 
zaopatři l , neboť Šternberk si před smrtí přál být pohřben u sv. Máří Magdaleny. NA Praha, fond APA. 

878 N A Praha, fond APA 1, C 80, Recepta 1624, bez data. 

879 F. KRÁSL, Arnošt, s. 56-57: „Mit betrübtem Gemiithe schreibe ich diese Zeilen. Ich bin hier in 
Joachimsthal in viel Verfolgung und Lebensgefahr. Zwar hat der ganze Rath mich aufs freundlichste 
empfangen, aber der wiithende Pöbel hat mich fast bis in den Tod verfolgt. Ich ging meinem Auftrage 
gemäss in die Kirche, ich wartete daselbst wohl zwei Stunden; doch niemand erschien als eine Menge 
ungezogener Buben, diese schrien, fielen mich mit Worten und Schlägen an auf eine fürchterliche Art, 
Steine flogen überall um meinem Kopf und das war höchst auffällig. Dies boshafte und verwünschte Volk 
blieb auch immerfort da, und warf Staub von oben. Mögen der erlauchte Fürst diesen Aufiauf ja nicht 
unbestraft lassen und der Fürst Statthalter ersucht werden, diesen Ungehorsam gebührend zu strafen. Sie 
nannten mich einen Satan, Teufelsknecht, bösen Buben und mit zahllosen Schimpfnamen. Hätte doch 
meine Commission in diesen bösen Orten unter diesen Ketzern ein Ende! Gott weis, was ich gelitten 
habe! Mit diesen wenige Zeilen empfehle ich mich Ew. Hoheit. Eiligst zu Joachimsthal am 4. September 
1624". Také tamtéž, s. 63. 

880 E. ČÁŇOVÁ, Vývoj správy pražské arcidiecéze, s. 518. 

881 Neprávem zapomenutá postava pobělohorských Čech. K j e h o osobě srov. Josef J IREČEK, Rukověť 
k dějinám literatury české do konce XVIH. věku ve spůsobě slovníka životopisného a knihovědného, sv. 1, 
Praha 1875, s. 249-250; OSN 11, 1897, s. 495; Josef VOLF, In: Č Č M 1909, s. 152, 156; 1910, s. 146; 
Miloš Bohuslav VOLF, Český exulant Jiří Holík, vynálezce moderního štěpařství, Praha 1940, "1949 (70, 
resp. 89 s.; také fr. George Holík, inventeur dugreffage modeme, 1937). 

882 Rozchod s vírou u duchovních všech denominací nebyl tak neobvyklý, j ak by se snad mohlo zdát. 
Stávalo se to ne jednou i dominikánům. Srov. Klement B O R O V Ý , Akta konsistoře utrakvistické, Praha 
1868, s. 248, č. 425: [25. 6. 1549] „Kněž Martin Rusek z Bránska, který byl prvé mnichem ordinis 
Dominici praedicatorum, poznav pravdu zákona Páně, jakž pravil a vyznával, i žádal, aby byl přijat 
v počet kněžstva jiného pořádného. I tu pan administrátor a pánové konsistoriálové vážíce jeho žádost a 
věříce jemu, že z upřímného srdce a s dobrým oumyslem, jakž praví, poznav pravdu zákona Páně to činí a 
že chce při té pravdě poznalé pevně a stále státi, ji vyznávali a hříchům předešlým srdečně želeti, když 
jest slíbil obedienciam primům deo deinde consistorio, přijali ho v počet kněžstva jiného řádného. " Znám 
j e také případ luteránského kazatele Alberta Tarascia z Násilého, který se stal dominikánem v Opavě, což 
se mu však nevyplati lo, neboť dánští vojáci , kteří zrovna okupovali v letech 1626/27 město, j e j při svém 
odchodu v létě 1627 tak zbili pažbou pušek a holemi, že z toho 27. 9. zemřel. Viz A G O P Řím, sign. XIV, 
liber L. 
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8 8 ' K děj inám české náboženské emigrace po r. 1620 vzniklo v poslední dekádě několik zásadních prací. 
Sluší se zmínit sborníky Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku: sborník z konference 
konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998, uspořádala Michaela HRUBÁ, 
Ústí nad Labem, Albis international 2001; Historie emigrace z českých zemí. Sborník referátů ze 
semináře, který se konal při příležitosti Setkání krajanů v Mladé Boleslavi 22.-25. 6. 2000. Mladá 
Boleslav, Okresní muzeum v Mladé Boleslavi 2001; Lenka B O B K O V Á , Exulanti z Prahy a 
severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639, Praha 1999; Jolanta DWORZACZKOWA, Z dziejów 
braci czeskich w Polsce, Poznaň 2003; Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. 
století, Praha 1999; Táž, Pozvání do Slezska: vznik prvních českých emigrantských kolonií v 18. století v 
pruském Slezsku, Praha 2001; Táž, Zelów. Česká exulantská obec v Polsku, Praha 2002; Táž, Exulantská 
útočiště v Lužici a Sasku, Praha 2004; Táž, Stručně o pobělohorských exulantech, Praha 2005; Wulf 
WÄNTIG, Zwischen Böhmen und Sachsen, zwischen Religion und Alltagswahrnehmung - die 
Mikrogeschichte frühneuzeitlicher Konfessionsmigration als Geschichte von Grenzerfahrungen und 
Grenzüberschreitungen. In: Comparat iv . Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden 
Gese l l schaf t s forschung 14, 2004, č. 4, s. 17-27; Viera Ž B I R K O V Á , Kapitoly o pôsobení českých 
exulantov na západnom Slovensku koncom 17. a začiatkom 18. storočia. Nitra, Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 2001; Táž, Moravskí emigranti na západnom Slovensku v 17. storočí. 
In: Studia Comeniana et Historica 34, 2004, č. 71-72, s. 89-101. 

884 Z obsáhlé literatury k tématu srov. obecně Carlo G I N Z B U R G , Noční příběh. Sabat čarodějnic, překl. 
Josef Hajný, Praha 2003; Peter DINZELBACHER, Světice nebo čarodějky, Osudy „jiných" žen ve 
středověku a novověku, překl. Petr Babka, Praha 2003; Rudolf Z U B E R , Osudy moravské církve v 18. 
století, 2. sv., O lomouc 2003, který se problému taktéž věnuje a dle mého správně upozorňu je na 
(záměrně?) zkreslené podání v knize Bedřicha Š INDELÁŘE, Hon na čarodějnice: západní a střední 
Evropa v 16. a 17. století, Praha 1986. 

885 AGOP Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 180, fol. 311. 

886 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, fol. 77. Srov. také Rudolf Z U B E R , Osudy 
moravské církve v 18. století, 2. sv., Olomouc 2003. 

887 Apelační soud (Rada nad apelacemi) vzniknuvší v Praze 20. 1. 1548 byl institucí výlučně královskou, 
organizovanou na základě ř ímského práva, kterým se také řídil při svém rozhodování . Všechny členy 
soudu jmenova l od počátku král nezávisle na stavech. Jednalo se o presidenta a 13 radů (2 páni, 3 rytíři, 4 
pražští měšťané a 4 doktoři práva). Soud zasedal pondělí/úterý, čtvrtek/pátek každý týden, proto skýtal 
stálé zaměstnání . V 16. st. se prosadil j a k o odvolací soud pro města, nakonec ze všech českých zemí. Jeho 
vliv vzrostl r. 1644, kdy byla j e h o působnost instrukcí rozšířena na všechny soudy českého státu, pokud 
neměly, j a k o např. zemské soudy, privilegium inapelačnosti . R. 1651 pod sebe získal i agendu zrušeného 
hej tmanství německých lén a stal se centrální institucí České koruny. Další p roměna přichází až v pol. 18. 
st., kdy proměnou královského tribunálu vzniká druhý apelační soud - v Brně, kam přísluší i Slezsko. 
Srov. Václav ZDENEK, Dějiny královského apelačního soudu na Hradě pražském, nyní vrchního soudu 
v Praze od r. 1548-1933, Praha 1933; Karolína ADAMOVÁ, Apelační soud v českém království v letech 
1548-1651, In: Pocta akad. V. Vaněčkovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 101-112; Marie 
RYANTOVÁ, Ladislav IL Popel z Lobkovic jako I. president apelačního soudu, In: Stavovský odboj 
roku 1547, Pardubice 1999, s. 185-204; Jaroslava H A U S E N B L A S O V Á , Počátky apelačního soudu 
v Čechách a jeho personální obsazení 1548-1627, In: Paginae historiae. Sborník Národního archivu (v 
Praze) 13, 2005, s. 5-31. 

Vratislav BUŠEK, Historický vývoj poměru státu k církvím v zemích Koruny české, In: 
Českos lovenská vlast ivěda 5. Stát, Praha 1931, s. 260. 

889 Např . Jiří Maria VESELÝ, II secondo ordine di S. Domenico, Bologna 1943. André D U V A L , 
Dominicaines moniales de l'Ordre des Précheurs, Paris 1993. Výmluvný je i rozsah věnovaný II. řádu 
v celořádových dějinách A. W A L Z E , Compendium, s. 659-677, tj . 18 stran v 733 stránkové publikaci . 

890 Zdis lava Č E R N Á , Mnišky řádku Kazatelského, Z n o j mo 1992, s. 136. V tomto odstavci parafrázuj i 
s lova uvedené knihy. 

' ' Český překlad převzat z Z. Č E R N Á , Mnišky řádku Kazatelského, s. 6. 
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892 Dominik k nim připojil j e š tě 2 katolické dívky z Fanjeaux, Messanu a Vilemínu. 

893 Z. ČERNÁ, Mnišky řádku Kazatelského, s. 8. 

894 Viz Vladimír J. KOUDELKA, L e „Monasterium Tempuli" et la fondation dominicaine de San Sisto, 
In: A F P 31, 1961, s. 5-81. 

895 Hans Christopher SCHEEBEN, Die Anfänge des zweitten Ordens des Hl. Dominikus, In: AFP 1, 1931, 
s. 284-315. 

896 Bullarium Fratrum Ordinis Praedicatorum, sv. 1, ed. Thomas RIPOLLI, Romae 1729, s. 481. 

897 J. M A C E K , Víra a zbožnost jagellonského věku, s. 225-226; k poslušnosti srov. Herbert M c C A B E , 
Dominikánská poslušnost, In: Salve 12, 2002, č. 2, s. 24-32. 

898 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 170-171, k datu 1 .11 . 1653. 

899 Srov. Tomáš ČERNUŠÁK, K počátkům herburského kláštera v Brně. Okolnosti vzniku a srovnání 
s vývojem v Německu, In: Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery 
v zemích Koruny české konané ve dnech 24.-25. května 2001 v Třebíči, k vyd. připravili Libor Jan a Petr 
Obšusta , Brno 2002, s. 113-121. 

900 T. Č E R N U Š Á K , Historie, s. 54-55. 

901 Speci f ika II. řádu v oblasti hospodaření viz následující kapitola. 

902 T. ČERNUŠÁK, Historie, s. 57. 

903 
Srov. tuto listinu arcibiskupa Karla z Lambergu (1607-12) převorce u sv. Anny: „19. Jun. 1610./ 

Karel etc./ Velebná, nábožná a nám v Pánu Buohu milá!/ Učinili sme Vám již několikero psaní v příčině 
Filipa Brosamersa JCM dvoru lékaře, ale špatnou platnost a téměř žádného při Vás ušetřeni sme 
nezej skali; neb netoliko dotčeného Filipa ne(u)spokojili, ale ani nám na tolikeré připsání naše žádné 
odpovědi nedali. Což zajisté nemůžeme než těžce snášeti, že nás, souce k tomu osoba řeholní na 
znamenitý ouraz důstojenství našeho tak chatrně odbejváte. Docházejí nás sice takové zprávy, že vy to vše 
cizím nabádáním a posilou díti a někteří o jurisdikcí naší dosti lehce smejšleti a Vás tudy rozpakovali 
měli, ale abychom se my ničeho nového a prvé za pánů předků našich tu nebejvalého ujímati chtěli, toho 
se nikoliv nenajde, aniž my tu co jiného neobmejšlíme nežli prospěchu a vzdělání toho záduší a abychom 
jednu i druhů stranu dle spravedlnosti podělíce dalšího nabíhání vzniknouti mohli. On na nás vždy 
nabíhali nepřestává a poněvadž on (jak toho zprávu dává) některé věci v tom domě na gruntech 
klášterských ležícím, který by se požívali neb před zkažením a porušením v tato horka opatřili měly a na 
kteréž nemalý náklad pracovitě vynaložil složené a od Vás obstavené má. Protož pokudž tomu tak jest, 
Vás napomínáme, že ty věci (...) tak opatřit i, nás pak o všem zase zpravit i i dalšího zbytečného 
zaneprázdnění zbavili neopominete. Dt. v sob. po panu z Víta 1610." NA Praha, fond APA, Emanata 
1600-1610, s. 280; j inak opis NA Praha, fond APA , č. kart. 4507 Jakubička č. 9601. 

9114 Např . u sv. Anny v Praze. V 17. století však j i ž zase platí. Viz N A Praha, fond APA, Emanata 1635-
1637, s. 68; opis NA Praha, fond APA, č. kart. 4507, Jakubička č. 9602: 28. 6. 1636 dovolu je arcibiskup 
panu Václavu z Lokšan, aby j e h o manželka s 2 služkami směla vstoupit do klausury sv. Anny a odvést si 
své věci, j e ž si tam před 3 lety schovala. 

905 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 12, fol. 1 4 5 r - 146r, k datu 10. 7. 1497. 

906 MZA Brno, fond Cerroniho sbírka, II., rkp. 280. Přetištěny in extenso August in A. N E U M A N N , Nové 
prameny k dějinám husitství na Moravě, O lomouc 1930, s. 96-112. K j e j í osobě viz Herbert W I L M S , 
Geschichte der deutschen Domikanerinnen, Dülmen 1920, s. 137-150. O situaci taktéž Tomáš 
ČERNUŠÁK, Reforma, úpadek a zánik herburského kláštera v Brně (Analýza stavu kláštera v období po 
husitských válkách), In: Brno v minulosti a dnes 17, 2003, s. 119. 
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907 Nebo j i ž je j í předchůdkyně Kateřina Pechrerová, j ak se domnívá T. Černušák, Reforma, úpadek a 
zánik herburského kláštera v Brně, s. 120. Ta také mohla ovlivnit i brněnské konventy sv. Michala a sv. 
Anny. MZA Brno, fond Cerroniho sbírka, II., rkp. 280, fol. 9': „...miietter Katharina Pechrerin sell, dye 
eyn anfengerin ist gewesen der revormaczen hynnen und zu sant Michel und zu sant Anna". 

908 Po vypálení a opakovaném poničení konventu byly sestry vyzvány, aby se sloučily s domin ikánkami 
na Starém Brně, což však odmít ly. Nakonec j im olomoucký b iskup Jan u papeže a císaře Rudol fa II. 
vyjednal přechod do benedikt inského kláštera v Pustiměři u Vyškova, ale s podmínkou , že do roka 
zamění svou řeholi za benedikt inskou. Přesídlení se uskutečnilo r. 1578 a je j ich dřívější konvent byl 
odevzdán jesu i tům. 

909 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 9, s. 218 k datu 9. 6. 1487. 

910 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 160, s. 133, k datu 15. 6. a s. 146, k datu 27. 7. 1680. 
K morové ráně r. 1680 v Praze srov. Eliška Č Á Ň O V Á , Mor v Čechách v roce 1680, In: SAP 31, 1981, s. 
265-337. 

911 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 120, s. 317-318, k datu 6. 10. 1663. 

912 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 160, s. 613, k datu 10. 3. 1685. 

911 Pokud j e mi známo, nebyla v českých zemích napsána žádná studie zabývaj íc í se skladbou příslušnic 
II. řádů v novověku. Pro Polsko srov. Malgorzata B O R K O W S K A , Córki chlopskie w polskich 
klasztorach epoki potrydenckiej, In: Nasza przeszlošč 101, 2004, s. 315-330; TÁŽ, Sklad osobowy 
polskich klasztorów cysterek w XVH-XVII1 wieku, In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich dawnej 
Rzeczypospol i te j i Európy Srodkowej , ed. Andrze j M. wyrwa et al., Poznaň 2004, s. 62-79. 

914 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 3: Nomina fratrum et sororum ab anno jubileo 1701 in provincia 
Bohemiae defunctorum, Pragae ab 1701, fol. 8 ľ , 123v, 161r. 

915 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 3: Nomina fratrum et sororum ab anno jubileo 1701 in provincia 
Bohemiae defunctorum, Pragae ab 1701, fol. 12lr. 

916 NA Praha, fond A P A C 121 4, č. kart. 2114. 

917 Viz např. František CUŘÍN, Vývoj spisovné češtiny, Praha 1985, s. 68-70. Nicméně otázka j e 
v současné době předmětem odborné diskuse. 

918 N A Praha, fond APA C 120 5, č. kart. 2108. 

919 Např. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, s. 
141: sestra Kateřina Příchovská (Przichowskyana) , převorka u sv. Anny v Praze, zemřela 27. 4. 1660. 

920 Na místo Příchovské byla převorkou 9. 5. 1660 zvolena Sofie Ludmila Mladotová, dlouholetá 
podpřevorka. Konvent kdysi doslova zachránila svým bohatým věnem před úpadkem, a proto o je j í volbě 
nemoh lo být pochyb. Převorský úřad vykonávala 15 let. Srov. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber 
provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, s. 143. 

921 Všechny v NA Praha, fond Archivy zrušených klášterů za Josefa II., Inventář (Praha 1961), díl 5, 
zpracoval Rudolf Holinka, Archiv kláštera dominikánů u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě 
pražském, č. 63. K rodu z Hartigu srov. OSN 10, 1896, s. 916-917 (Martin Kolář), k rodu Hýzrlů z Chodů 
srov. O S N 11, 1897, s. 1065 (Martin Kolář). 

922 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, s. 166. 

923 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 140, s. 123-124, k datu 29. 6. 1675. 

924 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 201, k datu 26. 1. 1731. 
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925 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 218, s. 41, k datu 13. 11. 1756; s. 42, k datu 22. 1. 
1757; s. 45-46, k datu 13. 8. 1757 a 13. 11. 1758; s. 48, k datu 17. 6. 1758. V pramenech provinční 
povahy informace také není, nejspíše bude uložena ve fondu dominikánů v M Z A v Brně. 

926 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 215, s. 18-20. 

927 Svědčí o tom samy zápisy v pramenech, z nichž vyplývá, že pisatelé zápisů byli blízcí príbuzní osob, o 
kterých píší. Ne jedná se zde o oslovení „matka" , „sestra" v řádovém smyslu slova. Např . NA Praha, fond 
ŘD, inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, fol. 81r: „ t 1765, 8. 6. 
Praga: Domina Barbara Starekin nata Kratochwilin, mater mea dilecta, aetatis annorum 70. senio et 
tabe consumpta sepulta ad S. Martinům in crypta caemeterii'." Tamtéž, fol. 123v: „i 1787, 31. 8.: domina 
Catharina, vidua Höfferin et Rökin, nata Starekin, soror mea dilecta, subitaneo iectu apoplexiae deleta, 
aetatis annorum 58., vidu it at is secundae anno quarto." 

928 NA Praha, fond A P A C 136 10-12, č. kart. 2197. 

929 NA Praha, fond ŘD, inv. Č. 10: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-1721, s. 198 
(18. 6. 1705); inv. č. 12: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, s. 59 (19. 4. 1723). 

9 3 0 Německy vyhotovený soupis zachycuje NA Praha, fond Archivy zrušených klášterů za Josefa II., 
Inventář (Praha 1961), díl 5, zpracoval Rudolf Holinka, Archiv kláštera dominikánů u .vv. Anny a sv. 
Vavřince na Starém Městě pražském, č. 63. 

931 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 15, fol. 270 r , k datu 5. 2. 1502. 

932 Vý j imku od generálního magistra dostává j edna z brněnských sester 7. 5. 1506. Může mít celou celu i 
s příslušenstvím jen pro sebe. Viz A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 17, fol. 180r. 

933 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 46, fol. 1 3 4 v - 135r, k datu 4. 9. 1593. 

934 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 101, s. 170-171, k datu 1. 11. 1653. 

935 Zde j e markantní rozdíl např. u premonstrátek, o nichž máme daleko větší p ramennou základnu. 

936 Jak plyne z listiny arcibiskupa Jana Mořice Gustava Mandersche id-Blankenheima (1733-63): „Cum 
vobis mater Victoria monasterii virginum Ordinis S. Dominici Vetero-Pragae priorissa triennium, quo in 
hac qualitate eidem monasterio praefuit, jam finiverit, et ad celebrandam canonicam novae priorissae 
electionem rursum procedendum sit, ideoque pro commissariis benigne deputandis, qui huic electioni ex 
parte nostra intersint nobis humiliter fuerit supplicatum. Idcirco supra nominatos Joannem Frick et 
Franciscum Ludeger tenore praesentium deputamus, quatenus novae electioni intersint, et quae pro parte 
nostra penes ejusmodi electionem observari consveverunt, ea tanquam deputati nostri commisarii 
observent, relationem super peracta electione nobis postea in scriptis facturi. Pragae in residentia 
Archi=episcopali, 7. Maii 1748." Viz NA Praha, fond APA C 120 5, č. kart. 2108. 

937 Např . 3. 7. 1769 byli Václav Michael Cippelius, rektor arcibiskupského semináře, a Tomáš Hrdlička, 
kanovník v Hradci Králové, „deputati commissarii ad electionem novae priorissae..." v pražském 
konventu sv. Anny. Viz NA Praha, fond APA C 120 5, č. kart. 2108. 

938 N A Praha, fond A P A C 120 5, č. kart. 2108. 

9 3 9 N A Praha, fond Archivy zrušených klášterů za Josefa II., Inventář (Praha 1961), díl 5, zpracoval 
Rudolf Holinka, Archiv konventu dominikánek v Plzni, č. 1 (ověřený opis z 26. 4. 1709 s 1 pečetí), č. 5, 7, 
11-13. 

940 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 57, k datu 28. 6. 1721. 

941 A G O P Řím, sign. IV. Registra Magistrorum, Nr. 200, s. 76, k datu 12. 4. 1727. 

942 Srov. EČK, s. 430-432. 
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943 Za všechny bych zde připomenul dle mého názoru téměř ukázkovou práci Jaroslava Č E C H U R Y , Die 
Struktur der Grundherrschaften im mitteralterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung der 
Klosterherrschaften, Stuttgart-Jena-New York 1994, která j e výsledkem autorova dlouhodobého 
výzkumu. 

944 Zdeněk J INDRA - František SVÁTEK - Jiří ŠTAIF, Úvod do studia hospodářských a sociálních 
dějin, sv. 1, Praha 1997, s. 53. 

945 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-93, s. 2 (před 
foliováním). 

94fi NA Praha, fond ŘD, inv. č. 9: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-93, fol. 161'. 

Srov. např. NA Praha, fond RD, inv. č. 10: Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-
1721, fol. 632 (není fiolio označeno). 

948 Pro hospodaření české provincie ve středověku srov. nástin z pera Tomáše Č E R N U Š Á K A , Historie 
dominikánů v českých zemích, Praha 2001, kap. 11: Hospodářství, s. 91-95. Z něj více méně cituji dále. 
Obecně pak např. W. A. HINNEBUSH, The poverty in the Order of Preachers, In: Catholic Historical 
Review 41, 1959/60, s. 435-453. M.-H. VICAIRE, Les origines de lapauvreté mendiante des Prěcheurs: 
Dominique et ses Prěcheurs, Paris 1977, s. 222-279. 

949 Bula Virtute conspicuos je otištěna u Thomase RIPOLLIho, Bullarium fratrum Ordinis 
Praedicatorum, Tomus I., Romae 1729, s. 405-408. 

950 Přetištěno v edici Bullarium Fratrum Ordinis Praedicatorum, Tomus 3, ed. Thomas RIPOLLI, Romae 
1731, s. 528, 550: „(...) licet in diclo ordine in quo magna eruditissimorum virorum habetur multitudo, 
benedicente Domino novi palmites succrescant in dies et fratrum Praedicatorum numerus ubilibet 
augeatur et in futurum propter exemplárem vítam et ipsorum sanctimoniam augeri posse speretur, tamen 
propter eorum paupertatem ac temporum sinistros eventus ac crebras afflictiones partium diversarum 
tum etiam quia tepescit Caritas multorum et eleemosynae, ex quibus sustentari consueverant, atque alia 
pia subsidia adeo in plerisque locis diminuta sunt quod ipsis fratribus et eorum domibus multa eis 
necessaria saepe deficiunt et tam ipsi quam domus et loca ipsorum indigentia plerumque nimia 
comprimuntur. Et sicut didicimus si eisdem domibus, quod in communi proprios reditus et proventus 
habere illosque perpetua retinere possent concederetur, nonnulli Christifideles saepenumero 
reperirentur, qui eisdem domibus et fratribus in eis pro tempore commorantibus ob singulárem 
devotionem quam ad ordinem gerunt antedictum possessiones, domos, census et alia bona immobilia 
testamentaria dispositione relinquerent vel etiam in vita donarent, quae res cederet in magnam dictorum 
fratrum Subventioneni et ipsi exinde studiis commodius vacare et cultui divino ardentius intendere 
valerentf...) Generali paedicto ac prioribus et fratribus domorum dicti ordinis praesentibus et futur is 
quod possessiones, domos, census et alia immobilia bona eis et ipsorum domibus praedictis pia fidelium 
largitione inter vivos vel causa mortis donata aut testamentaria dispositione largita vel alias relicta et 
quae eis pro tempore donari relinqui seu legari contigerit pro subsidio studentium et aliorum eis 
incumbentium onerum supportatione, in communi et non aliter retinere ac illa per deputandos ab eis 
administrare libere et licite valeant auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus et indulgemus. 
Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac regularibus institutis dicti ordinis, 
quodque ipsi Mendicantes nuncupentur et sint ac ex incerta mendicitate iuxta illas vivere debeant". 

951 MOPH 8, s. 336: „In primis denunciamus sanctissimum dominum nostrum Sixtum divina providencia 
papam IV. confirmasse ac de novo concessisse omnia et singula privilegia apostolica hactenus ordini 
nostro a suis predecessoribus indulta et preter illa nonnulla alia addidisse, prout in eius super inde 
confectis litteris continetur./ Item. Denunciamus sanctitatem suam ex singulári affectione ad 
sustentacionem ordinis nostri et fratrum ad supplicacionem reverendissimi magistri ordinis indulsisse per 
bullas patentes, ut conventus nostri et loca, redditus et possessiones retinere possint salva consciencia, 
constitucionibus nostris vel aliis in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Qui eciam per 
breve indulget declarans, ut de pecuniis fratribus et domibus nostris collatis bona stabilia per nos emi 
possint. Cuius quidem brevis tenor sequitur et est talis./ Item. Ad preces eiusdem concessit breve 
subsequentis tenorit." 
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1)52 Není uvedeno v M V B 7 (1417-1431) , ed. Jaroslav Eršil, Praha 1998 ani v papežských a 
domin ikánských buláriích. Originály bul z doby Mart ina V. se v A G O P nenacházej í . Přes veškerou snahu 
se mi úda j nepodaři lo ověřit. 

951 N A Praha, fond APA, č. kart 4507. M. Jakubička uvádí zkratku FLZ (s. 434), kterou se mi však 
nepodaři lo identif ikovat. 

954 Dále srov. A. A. N E U M A N N , Římské zprávy o českých dominikánech, Praha 1933 a další příručky 
k děj inám řádu (Walz , Mortier, Hinnebush) . 

955 Pro brněnský konvent doloženo j i ž r. 1397. MZA Brno, fond E 25, sign. 7B (originál). 

956 Sahierova visitační relace z r. 1613, viz příloha této práce. 

957 K celé situaci srov. A. A. N E U M A N N , Římské zprávy, s. 23-25. 

958 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 14: Liber notabilium pro provinciám Bohemiae, erectus anno 1767-1782 
et 1802-1803, Pragae ab 1767, s. 171-172. 

959 Theresiánský katastr (dále TK), sv. 3 Dominikál , ed. Pavla Burdová, Dagmar Culková, Eliška Čáňová , 
Mar ie Lišková, František Rajtoval , Praha 1970, Č. 806, s. 274-275. 

960 Srov. NA Praha, fond ŘD, inv. č. 29: Důchody a platy stálé od poddaných Dominikánů 1576-1599. 
Název však neodpovídá skutečnosti , j e d n á se o platy a důchody O P u sv. Jiljí i v 17. st. 

961 Berní rula (dále BR), sv. 3 Pražská města, ed. Václav Líva, Praha 1949, s. 34. 

962 BR, s. 70. 

963 BR, s. 117. 

964 TK, č. 726, s. 250-251; č. 737, s. 256-257; č. 1301, s. 406-407. 

965 BR, s. 69-70. 

966 TK, č. 767, s. 264-265. 

967 BR, sv. 23 Kraj Plzeňský I., ed. Marie Doskočilová, Praha 1952, s. 62, 108, 176-177. 

968 TK, č. 264, s. 100-101. 

9 6 9 TK, č. 188, s. 74-75. 

970 TK, č. 897, s. 302-303. 

971 TK moravský, ed. Jiří Radimský - Miroslav Trantírek, Praha 1962, s. 146. 

972 TK moravský, s. 109. 

973 Moraš ice uvedené v TK moravském nejsou v žádné literatuře j a k o maje tek konventu zmiňovány. 
Naopak statek Ratišovice koupil převor Missenius r. 1666 za 8100 zlatých od Marie Doroty 
Nat te rmanové . Dvůr pak náležel konventu až do 20. st. 

974 TK moravský, s. 144. 

975 Viz Tomáš KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné 
aspekty, Brno 2006, s. 155, práce velmi podrobná, avšak z je j ích 993 stran j e církvi věnováno pouhých 14 
(s. 144-158), což j e méně než málo. Císařem zvolený postup restituce odpovídal právní formě, kterou 
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během povstání uplatnili moravšt í stavové. Povstalci postupovali nejtvrději proti j esu i tům, osten je j ich 
odporu byl namířen proti řádu j a k o celku, nikoliv pouze proti j ednot l ivým kolej ím nebo jedno t l ivým 
řádovým představi telům. Proto také restituce byla provedena okázale ve prospěch celého řádu. U 
odstatních řádů - počí taje v to i dominikány - se postupovalo zásadně vůči j ednot l ivým konventům, které 
muse ly samy podat žádost. 

976 Ř. M. KAPLAN, Paměti dominikánského kláštera sv. Kříže ve Znojmě, s. 53-54. 

977 Podrobněji viz E. JINDRÁČEK, Dominikánský klášter ve Znojmě, s. 57-62. 

978 Karolínsky katastr slezský, sv. 2, ed. Jan Brzobohatý, Stanislav Drkal, Praha 1973, s. 702, 778. 

979 Viz Inventář NA Praha (I. odd.) Dagmar CULKOVÁ, Staré české místodržitelství 1563-1751, 
Obsahový rejstřík, sv. 3, Praha I9S0, s. 462-3, č. 4 976, resp. 22.378. 

980 Viz Inventář NA Praha (I. odd.) Dagmar CULKOVÁ, Česká komora 1527-1749 (1807), Obsahový 
rejstřík, Praha 1975, č. 13 162 (1726/IX/e/4; 1728/1 V/e/16); č. 13 172 (1742 /XII /c / l ; 1743/IV/ch/38, 
X/e/46, XI/f /72) . 

981 Viz Inventář NA Praha (I. odd.) Dagmar CULKOVÁ, Česká komora 1527-1749 (1807), Obsahový 
rejstřík, Praha 1975, č. 14 293 (1740/VII/c/31); č. 13 353 (1747/VIII/g/(6)) . 

982 Viz Inventář NA Praha (I. odd.) Dagmar CULKOVÁ, Česká komora 1527-1749 (1807), Obsahový 
rejstřík, Praha 1975, č. 13 349 (1742/XI/c/6; 1747/XII/g/(8)). 

983 Viz Inventář NA Praha (I. odd.) Dagmar CULKOVÁ, Česká komora 1527-1749 (1807), Obsahový 
rejstřík, Praha 1975, č. 7145. 

984 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 180 (Cloche 4. iunii 1686 - 19. decembris 1693), s. 
384-385 (půjčka 20 000 zl.), s. 503: provincie má obrovské výdaje , většina konventů se opravuje a 
rozšiřuje , vedení ř á d u j e znepokojeno. 

985 A G O P Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 182, s. 418, k datu 10. 6. 1703. Také A. A. 
NEUMANN, Římské zprávy, s. 54. 

986 AGOP Řím, sign. IV., Registra Magistrorum, Nr. 180, s. 420. 
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Použité zkratky 

AČ Archivní časopis 
A F P Archivům Fratrum Praedicatorum 
AI Acta iudicatoria consistoria Pragensis 
A L K G M Archiv fúr Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 
A G O P Archivům Generale Ordinis Praedicatorum Romae, Conventus S. Sabina 
A S O F P Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum 
A S V Archivio Segreto Vat icano 
A U C - P V H Acta Universi tat is Carol inae Pragensis, Philosophica et historica. Z pomocných věd 

historických 
B B K L Biographisch-Bibl iographises Kirchenlexikon 
C D M Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae 
Č A S Časopis archivní školy 
Č K D Časopis katol ického duchovenstva 
Č M M Časopis Matice moravské 
Č N M Časopis národního muzea 
Č S B Český slovník bohovědný 
Č S M -B Časopis Slezského muzea, serie B (historické vědy) 
D H N Dominican History Newslet ter 
EČK Encyklopedie českých klášterů 
FČ Filozofický časopis 
F R B Fontes rerum Bohemicarum 
HG Historická geograf ie 
H Z Historische Zeitschrif t 
LE Libri erectionibus 
LF Listy f i lologické 
M B H Mediaeval ia historica Bohemica 
M O P H Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica 
M P H Monumenta Poloniae historica 
M V B Monumenta Vat icana res gestas Bohemicas illustrantia 
N A Národní archiv v Praze 
OSN Ottův slovník naučný 
R B M Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae 
R D Růže dominikánská 
S A P Sborník archivních prací 
S H D P K L O C Z O W S K I , J. - SPIEŽ, J. A. (red.): Dominikanie w árodkowej Europie w XIII - XV 

wieku 
SHK Sborník historického kroužku 
S N M Sborník Národního muzea 
StR Studie o rukopisech 
U R A K B S C H U B E R T , Anton (Hg.): Urkunden-Regis ter aus den ehemal igen Archiven der von 

Kaiser Joseph II. aufgehobenen Klöster Böhmens 
V K Č S N Věstník Královské české společnosti nauk 
V V M Vlast ivědný věstník moravský 
W L Wurzbachův Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich 
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Použité prameny a literatura 

Bibliografická poznámka: 

Všechny níže uvedené prameny a literatura jsou přístupné v některé 
z následujících institucí (řazeno abecedně): 

Archiv města Plzně (Plzeň), 
Archivio Segreto Vat icano (Vat ikán) 
Archivům Generale Ordinis Praedicatorum (Řím), 
Biblioteca nazionale centrale di Roma (Řím), 
Biblioteca delia Facoltá di Lettere e Filosofia - Universiá di Siena (Siena), 
Centrální katolická knihovna (Praha), 
Cent rum medievis t ických studií při Akademii věd České republiky (Praha), 
Český historický ústav v Římě (Řím), 
Dominikánský konvent v Uherském Brodě (Uherský Brod), 
Deutsches Historisches Institut in Rom (Řím), 
Historická a provinční knihovna domin ikánského řádu v konventu u sv. Jiljí (Praha), 
Hochschulbibl iothek der Rheinisch-Westphal ischen Technischen Hochschule Aachen (Cáchy) , 
Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum (Řím), 
Katedra pomocných věd historických a archivního studia a historický seminář Fi lozofické fakulty 
Univerzi ty Karlovy (Praha), 
Knihovna Evangel ické teologické fakulty Univerzity Karlovy (Praha), 
Katholische Öffent l iche Büchereien im Bistum Aachen (Cáchy), 
Knihovna Akademie věd České republiky (Praha), 
Knihovna Národn ího muzea (Praha), 
Moravský zemský archiv v Brně (Brno), 
Národní knihovna České republiky (Praha), 
Národní archiv v Praze (I. oddělení a j e h o knihovna), 
Pontif icia Universitá S. T o m m a s o (Řím), 
Öffent l iche Bibliothek Aachen (Cáchy) , 
Universi täts- und Stadtbibliothek Köln (Kolín nad Rýnem), 
Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy (Praha), 
Ústřední městská knihovna v Praze (Praha), 

Zentrale Bibliothek der deutschen Dominikanerprovinz (Konvent sv. Alberta ve Walberbergu) . 

Při práci byla excerpována tato periodika: 
Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum, 
Archiv fu r Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, 
Archivní časopis, 
Archivům Fratrum Praedicatorum, 
Časopis archivní školy, 
Časopis katol ického duchovenstva, 
Časopis Národn ího muzea, 
Český časopis historický (včetně Českos lovenského časopisu historického), 
Documenta Pragensia, 
Fi losofická revue, 
J ihočeský sborník historický 
Listy filologické 
Na hlubinu, 
OPuscu lum (měsíčník české dominikánské rodiny), 
Pražský sborník historický, 
Revue církevního práva, 
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Růže dominikánská . 
Řád (revue pro kulturu a život), 
Salve (revue pro teologii a duchovní život), 
Sborník archivních prací, 
Sborník his tor ického kroužku, 
Sborník Teologické fakulty Univerzity Karlovy, 
Staletá Praha, 
Studie o rukopisech 
Studie (exilový časopis vydávaný v 1. 1958-1991 v Římě). 
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A / P r a m e n y n e v y d a n é 

1) Národní archiv Praha, I. oddělení (býv. Státní ústřední archiv -
SÚA) 
Fond Archiv České provincie dominikánského řádu (ŘD - Praha, 1255-1861) 
(inventář: BERÁNEK, Karel - UHLÍŘOVÁ, Věra: Archiv České provincie dominikánského řádu, díl I. -
Listiny, Praha 1967, díl II. BURDOVÁ, Pavla - Č E R M Á K O V Á , Marie: Knihy, Akta Generálního 
studia, Praha 1957, č. pomůcek 620, 74). 

STYXA, Hyacinth: História provinciae Bohemiae Ordinis FF. Praedicatorum. Collectanea historica 
rerum Provinciae Bohemiae Sacri Ordinis Praedicatorum chronologice digesta et ad triplicem ejus 
epochám, originis, desolationis, instaurationis, trifariam partita, 1756, rkp. (opis z 19./20. st.), 233 str. 
(inv. č. 11 a). 
[ANONYM]: Conventus Budovicensis liber omnium fundationum 1265-1719, 1715 - 1768, rkp., 270 str., 
(inv. č. 15). 
Constitutiones papales et de studio generalis Pragae 1699-1734, Pragae 1700? - 1735?, rkp., 230 fol., 
(inv. č. 17). 
CROMER, Michaelis: Monumenta conventuum triunius provinciae Bohemiae, Moraviae et Silesiae, 
Pragae 1720, rkp., 266 str. (inv. č. 11) [tam také Memorabilia conventus Sancti Adalberti Wratislaviensis 

fratrum Ordinis Praedicatorum in unum conscripta circa finem anni 1720, s. 131-255]. 
HLOŽEK, Adrian: Sacrae memoriae provinciae Bohemiae Ordinis Praedicatorum, Pragae 1695[?], rkp., 
164 fol., (inv. č. 1). 
Liber studii generalis Pragae 1677-1734, Pragae 1677-1734, rkp., (inv. č. 16). 
Nomina et cognomina amantissimorum fratrum et sororum Ordinis nostri, qui pot iss i mu m ab anno 1720 
in Domino in hac Provincia obierunt, Pragae 1720-1883[?], rkp., (inv. č. 147). 
PERETIUS, Ambrož: Monumenta (conventuum) provinciae Bohemiae fratrum Sacri Ordinis 
Praedicatorum 1230-1706, Pragae [circa anno 1706-1720], rkp., 151 str., (inv. č. 110). 
Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 1653 (inv. č. 8). 
Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1670-1693, Pragae ab 1670 (inv. č. 9). 
Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1693-1721, Pragae 1693-1721 (inv. č. 10). 
Liber provinciae Boemiae ordinis praedicatorum 1721-1738, Pragae ab 1721 (inv. č. 12). 
Nomina fratrum et sororum ab anno jubileo 1701 in provincia Bohemiae defunctorum, Pragae ab 1701 
(inv. č. 3). 
Liber notabilium pro provinciám Bohemiae, erectus anno 1767-1782 et 1802-1803, Pragae ab 1767 (inv. 
č. 14). 
Liber archivii conventus s. Aegidii, sub lit. A, continens fundationes perpetuas missarum 1508-1752, 
Pragae 1702(?) (inv. č. 27). 
Liber archivii continens hypothecas et elocationes capitalium, sub lit. B, 1542-1728, Pragae 1702(?) (inv. 
č. 28). 
Důchody a platy stálé od poddaných Dominikánů 1576-1599 (inv. č. 29). 
Registr záduši sv. Jiljí 1604-1615 od Havla Štýrského, Praha 1604nn (inv. č. 30). 
Urbarium conventus S. Aegidii Vetero-Pragensis Ordinis Praedicatorum 1659-1722 (inv. č. 31). 
Opis různých listin týkajících se Bráníku 1548-1661, Praha 17. st. (inv. č. 32). 
Registřík vsí náležejících OO. Dominikánům v XVI. století [1554-1597], Praha poč. 17.st. (inv. č. 33). 
Regestra [sic!] purkrechtnii osady a zadussi sv. Gilgii od 1592 a v XVII. stol, (inv. č. 34). 
Breve, rescripta papa, Congr. etc. 1509-1671, Caroli V. privilegium defensionis OP 1530, Litterae Mag. 
Gen. OP (Jo. de Marinis 1661 -1668, Jo. de Rocaberti 1670-1672) (inv. č. 49). 
Kniha bratrstva 1655-1719 (inv. č. 50). 

Fond Jesuitica, JS - Praha, 1555-1774 
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(inventář BERÁNEK, Karel: Jezuitika (JS), SÚA, Praha 1960; sign. SÚA 51) [v textu citováno j a k o 
Jesuitica]. 

Úsilí církevních řádů o universitní stolce a vyučování mládeže, sign. 115, č. kart. 115 (dle inventáře str. 
22, č. pořadové 178). 
Spory koleje Klementinské s arcibiskupem do r. 1636 [o universitu], sign. 108, č. kart. 112 (dle inv. str. 
21, č. pořadové 171). 
Spory s arcibiskupem po odstoupení Karlovy university r. 1638, jiné spory do r. 1648, sign. 109, č. kart. 
113 (dle inventáře str. 21, č. pořadové 172). 
Jednání rektora koleje s bratry Karlem a Bohuslavem Hložkem ze Žampachu o hypotheku váznoucí na 
statku Bzí r. 1652, sign. 167/21, č. kart. 134 (dle inventáře str. 37, č. pořadové 337). 
Fakulty a milosti ordinářů dané jesuitům. Jednání s duchovními řády, sign. IIIo-412, č. kart. 141 (dle 
inventáře str. 45, č. pořadové 431). 
Vztah Jesuitů olomoucké koleje k jiným řádům. Nadace koleje v Olomouci 1637-1732, sign. IIIo-458, č. 
kart. 187 (dle inventáře str. 55, č. pořadové 477). 
Dekrety a rescripty týkající se university, these, studenti z jiných řádů, volby akademických hodnostářů, 
ordinace profesorů 1762-1764 [Olomouc], sign. IIIo-474, č. kart. 203 (dle inventáře str. 57, č. pořadové 
493). 

Fond - Rád sv. Augustina 
Inventář Archivu řádu sv. Augustina II. v Praze, sign. 46 II. 

Korespondence provinciála s různými osobami a kláštery. Došlá, vyšlá. R. 1663-1949, č. kart. 15-23 (č. 
pořadové 20, inventář str. 55) [žádné kontakty s dominikány]. 

Fond - Česká františkánská provincie 
(Inventář Archivu České františkánské provincie 1368-1950, sv. II. Kancelářské pomůcky a spisy, Praha 
1966, sign. 50 III.). 

Dominikáni, r. 1747-1785, č. inv. 895, č. kart. 22 (Inventář str. 264) [žádné kontakty s dominikány]. 

Fond - Kapucíni 
(Inventář M. Č E R M Á K O V Á , P. B U R D O V Á Kapucínů, Praha 1958, sign. 52 II [níže uvedené materiály 
nezachycují s dominikány žádné kontakty]). 

Kázeň řádová, tresty, styk s jinými řády a kongregacemi, r. 1602-1774, sign. Eccl.D, č. kart. 9, č. inv. 13 
(inv. str. 62). 
Založení, výstavba konventu a vodovodu, spory, ostatky sv. Prospera, r. 1624-1736 [Jihlava], sign. Jihl. A, 
č. kart. 320, č. inv. 210 (inv. str. 266). 
Založení a výstavba kláštera, r. 1641-1713 [Chrudim], sign. Chrudim A, č. kart. 314, č. inv. 185 (inv. str. 
263). 

Fond - Archiv pražského arcibiskupství (APA) 

APA C 117 6, inv. č. 3426, č. kart. 2092. 
APA, sign. C 111/6-7, inv. č . , č. kart. 2053 [Gallica], 
APA C 132, 1 - 3A kart. Č. 2175 [Konvent sv. Anežky v Praze + další OP]. 
APA C 132, 3B-C č. kart. 2176. 
APA C 121 4, č. kart. 2114 [Klášter dominikánek v Plzni cca. 1709-60], 

246 



APA C 136 10-12, č. kart. 2197 [Klášter dominikánek v Plzni cca. 1749-81], 
APA C 120 5, č. kart. 2108 [Klášter dominikánek sv. Anežky a sv. Vavřince v Praze 1570-1781], 
APA C 136 4, č. kart. 2195 [Klášter dominikánek u sv. Anežky 1782-83], 
APA D 96 2, č. kart. 2439 [benefícia: Řád dominikánů - St. M. pražské a Jablonné v Podještčdí]. 
APA --, č. kart. 4506 [Písemná pozůstalost P. Marsueta Jakubičky o dějinách OP]. 
APA —, č. kart. 4507 [Písemná pozůstalost P. Marsueta Jakubičky o dějinách OP], 

Fond - Sbírka přepisů z domácích a zahraničních archivů 

Sbírka přepisů : italských a vatikánských archivů 1401-1814 (Inventář BENEŠ, František: Sbírka přepisů 
z italských a vatikánských archivů 15. st.-1814, Praha 1966, č. pomůcky 559). 

Fond - Patenty, Praha 
(Inventář KULÍŘOVÁ, Květa - SANDER, Rudolf: Sbírka patentů - Čechy, Morava, Rakousko, Praha 
1956, č. pomůcky 220 + dodatky 1995). 

Fond - Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II. 
(Inventář včetně listin BENEŠ, František - BERÁNEK, Karel - B E R Á N K O V Á , Věra - HOLINKA, 
Rudolf - PRAŽÁK, Jiří: Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., 6 sv., Praha 1961-1973, č. 
pomůcek 304-309 + dodatky 855 + listiny 297-299). 

NA Praha (I. odd.) Dagmar C U L K O V Á , Staré české místodržitelství 1563-1751, Obsahový rejstřík, sv. 
3, Praha 1980. 

NA Praha (I. odd.) Dagmar C U L K O V Á , Česká komora 1527-1749 (1807), Obsahový rejstřík, Praha 
1975. 

2) Archiv města Plzně 
Fondy - Stehlíkovská pozůstalost, Dominikánský klášter v Plzni 1339-1749, Ženský dominikánský 
klášter v Plzni 1711-1753. 

STEHLÍK, Dominik [OP]: Epitome sive descriptio historica conventus Plsnensis S. Margarethae virginis 
et martyris, Plsnae 1749 [léta 1300-1749], inv. č. 165. 
Opisy a výňatky : aktového materiálu o klášteře dominikánek v Plzni 1711-1783 [opsal v květnu 1921 ve 
Vídni Josef Paldus], č. rkp. 18 744. 

3) Archivium generale Ordinis Praedicatorum v Římě (AGOP) (Itálie) 

Fond - Provincia Bohemie 

Sign. IV, č. 3, 6, 9, 10, I I , 12, 13, 101, 115, 121, 140, 160, 166, 180, 182, 200, 215, 218, 230, 240: 
Registra Magistrorum 1478-1781. 
Sign. XIII, č. 81585-81600. 
Sign. XIII, č. 81620: Documenta varia foliaque adversaria, saec. AT//[1655] - X X [1934], 
Sign. XIV. Liber E: Monumenta varia de Conventibus Fratrum et Monasteriis Sororum S. Ordinis 
Praedicatorum in Hungaria, Bohemia, Austria, Moravia, Tyrolo, Germania, Helvetia, Flandria et 
Hibernia. 
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Sign. XIV. Liber EEE: STYXA, Hyacinth: História provinciae Bohemiae Ordinis FF. Praedicatorum. 
Collectanea Historica rerum Provincia Bohemiae Sacri Ordinis Praedicatorum Chronologice digesta. Et 
ad triplicem ejus Epochám: Originis, Desolationis, Instaurationis, trifariam partita [originál 1749], 
Sign. XIV. Liber L: Monumenta varia de conventibus fratrum et monasteriis sororum OP in Bohemia, 
Moravia, Austria, Styria, Germania superioři et inferiori, Silesia, Polonia, Russia (et Hungaria). 
Sign. XIV. Liber N, Pars I.: História conventus B. V. M. Thaumaturgae Boemo=Budsvicensis conscripta 
a fr. Cajetano Burger S. Theologiae lectorae a. 1715. 
Sign. XIV, Liber O, Pars II.: Monumenta varia de conventibus fratrum et monasteriis sororum OP in 
Bohemia. 

4) Centrální knihovna německé dominikánské provincie - Klášter sv. 
Alberta ve Walberbergu (Severní Porýní-Vestfálsko) 

Fontana, Vincent: Monumenta s. Ordinis Praedicatorum (Monumenta Dominicana de fidis obsequiis 
ordine Praedicatorum. Breviter in Synopsim collecta, ab Sanctae Dei ecclesiae usque modo praefitis), 
Romae 1675. 

5) Historická a provinční knihovna dominikánského řádu v konventu 
u sv. Jiljí (Praha) 

Kronika dominikánského konventu v Ústi nad Labem (incipit: In Nomine sanctissime ac individuae 
Trinitatis. Incipit Liber continens nomina teatrum ad hune conventum Hustensem S. Alberti Martyris 
assignation amotorum, et piae in domino mortorum. Sub Vicariatu patris fratris Innocentii Pii Gintler 
anno 1690 pro aterna sui apud J. Em. memoria Item filiorum conventus), sign. Z 979/57 [ležela volně 
v barokní knihovně, ale signatura není barokní], 

6) Dominikánský konvent v Uherském Brodě 

DANIEK, Metoděj - PFENTNER, Augustin: Kronika dominikánského konventu v Uherském Brodě 
(incipit: Proemium. Presens Volumen ex diversis notatis, et authenticis monumentis antiquorum in unum 
collectum sub principium posito nomine Syntagmatis indigitare libuit, utpote, cum ea, quae in diversis 
dispertu inveniebantur, ...) [bez názvu, fotokopie ztraceného originálu z druhé pol. 18. století]. 

B/ Prameny vydané a staré tisky 
1) Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, ed. Roman Fabian MADURA, 

Tomus I., Romae 1972. 
2) Acta Sacrae Congragationis de Propaganda Fide res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus 1., 

pars 1-2, ed. Hynek K O L L M A N N et al„ Praha 1923-1955. 
3) Akta konsistoře katolické, ed. Klement BOROVÝ, Praha 1869. 
4) Akta konsistoře utrakvistické, ed. Klement BOROVÝ, Praha 1868. 
5) Archiv český, díl 18, 1900. 
6) BALBIN, Bohuslav: Bohemia Sacra, ed. Karl Rafael Ungar, Pragae 1776-1777. 
7) BALBIN, Bohuslav: Epitome historica rerum Bohemicarum seu Historiae Boleslavensis, Pragae 

1677. 
8) BALBIN, Bohuslav: Miscellanea historica regni Bohemiae, Decadis I., Liber VI, Pragae 1684. 
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9) BECKOVSKÝ, Jan František: Poselkynč starých příběhů českých, díl I., Praha 1700; díl II. (léta 
1526-1715), vyd. Antonín Rezek ve 3 sv., Praha 1879-1880. 

10) Berní rula, sv. 3 Pražská města, ed. Václav LIVA, Praha 1949; sv. 23 Kraj Plzeňský I., ed. Marie 
Doskočilová, Praha 1952. 
Bullarium Fratrum Ordinis Praedicatorum, 8 sv., ed. Thomas RIPOLLI, Romae 1729-1740. 
Constitutiones et Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum 1232-2001, ed. 
Wolfram Hoyer, Romae 2002 (elektronická verze obsahuje i přetisky starých edic MOPH) . 
Der Josephinismus. Ausgewählte Quellen zur Geschichte der theresianisch-josephinischen 
Reformen, Hrsg. von Harm KLUETING, Darmstadt 1995. 
Der Josephinismus: Quellen zu seiner Geschichte in Österreich 1760-1850. Amtliche Dokumente 
aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv und dem Allgemeinen Verwaltungsarchiv in Wien, 5 Bde., 
Hrsg. von Ferdinand MAASS, Wien 1951-1961. 
Documenta Bohemica bellum tricenale illustrantia, Tomus 1-7 (1618-1649), ed. Josef 
POLIŠENSKÝ a kolektiv, Praha 1971-1980. 
Fontes rerum Bohemicarum - Prameny k dějinám českým, Tomus V., vyd. Jaroslav GÖLL, Praha 
1893 (český překlad Vavřinec z Březové: Husitská kronika, vyd. Ant. Dolenský, Praha 1940). 
HÁJEK Z LI BOČAN, Václav: Kronika česká, vyd. Janem Ferdinandem z Schönfeldu z vydání 
1541, Praha 1819-1823 [přihlíženo k neúplnému vyd. Václava Flajšhanse, Praha 1918-1933, pro 
léta 1336-1527 také k výboru Jaroslava Kolára, Praha 1981], 
HUS, Jan: Sebrané spisy I. Český výbor z Husových latinských a českých spisů, ed. V. Flajšhans -
M. Svoboda, Praha 1903. 
Karolínský katastr slezský, sv. 2, ed. Jan BRZOBOHATÝ, Stanislav Drkal, Praha 1973. 
Kniha stanov a nařízení Rádu bratří Kazatelů, Kazatelské středisko Československé provincie 
Řádu bratří Kazatelů, BRATŘI KAZATELÉ, Praha 1991 [pro vnitřní potřebu provincie; překl. 
oficiálních stanov z r. 1986; taktéž bylo přihlíženo k pravidelným vydáním stanov v 1. 1872-1986]. 
Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad, díl I. (1300-1450), díl II. (1450-1526), 
ed. Josef STRNAD, Plzeň 1891, 1905. 
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, Tomus I-VII (1305-1431), ed. Ladislav 
KLICMAN - Jan Bedřich N O V Á K - Bedřich JENŠOVSKÝ - Karel S T L O U K A L - Kamil 
KROFTA - Jaroslav ERŠIL - Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Pragae 1903-2003. 
PENA, Francisco (1540-1612): Vita S. Raymundi de Peniafort a vetusto scriptore. Romae, apud 
haeredes Nicolai Mutij, 1601 [sign. NK Praha 21 000113]. 
PLACHÝ Z TŘEBNICE, Šimon: Paměti Plzeňské, ed. Josef Strnad, Plzeň 1883. 
Scriptores Ordinis Praedicatorum, 2 sv, scripsit Jacques QUÉTIF - Jacques ÉCHARD, Lutetiae 
Parisiorum 1719-1721; 3. sv. scripsit Thomas BONNET, Lugduni 1885 (přetisk 1934); Scriptores 
Ordinis Praedicatorum recensiti, scripsit Remigt COULON, Lutetiae Parisiorum 1934. 
SCHMIDL, Joannes: Historiae Societatis Jesu provinciae Bohemiae, Pars 1., Pragae 1747. 
Sněmy české, 15 dílů (1526-1607, 1611), ed. Antonín GINDELY - František D V O R S K Ý - Julius 
P A Ž O U T - Vojtěch N O V Á Č E K - Ignác K O L L M A N N - Kamil KROFTA - Jan Bedřich 
N O V Á K - Bedřich JENŠOVSKÝ, Praha 1877-1955 (k dispozici také na internetu 
http:/ /www.psp.cz/eknih/snemv/, k 20. 10. 2007). 
STRÁNSKÝ, Pavel: Český stát, překlad Bohumil Ryba, Praha 1953. 
T H E O B A L D , Zacharias: Hussitenkrieg, Nürnberg 21621. 
Theresiánský katastr moravský, ed. Jiří RADIMSKÝ - Miroslav TRANTÍREK, Praha 1962. 
Theresiánský katastr, sv. 3 Dominikál, ed. Pavla B U R D O V Á - Dagmar C U L K O V Á - Eliška 
Č Á Ň O V Á - Marie LIŠKOVÁ - František RAJTORAL, Praha 1970. 

32) Urkunden-Register aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Joseph II. aufgehobenen Klöster 
Böhmens, Hg. Anton SCHUBERT, Innsbruck 1901. 

C/ Literatura 

Encyklopedie, slovníky, bibliografie a práce obecnějšího charakteru (výběr) 
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1) ADAM, Adolf: Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Praha 1998. 
2) Allgemeine deutsche Biographie, 56 sv., Leipzig - München 1875-1912. 
3) Antika a česká kultura, red. Ladislav VARCL a kolektiv, Praha 1978. 
4) BALCAR, Dalibor: Soupis prvotisků dominikánské knihovny v Praze - Catalogus incunabulorum 

bibliothecae ordinis praedicatorum Pragae, Národní knihovna v Praze, Praha 1963. 
5) BERÁNEK, Karel - BENEŠ, František: Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, díl 1, sv. 

1/1 (1378-1471), Archivní správa MV ČSR, Praha 1974. 
6) Bibliografia k dejinám Slovenska (Literatura vydaná do roku 1965), red. Vendelín JAKOV1Č -

Anna Š K O R U P O V Á , Bratislava 1997. 
7) Bibliografie historických bibliografií, zprac. Jan BRŮHA - Zdenka P E C H A L O V Á , Státní 

knihovna ČSR, Praha 1982. 
8) Biographisch-Bibliographises Kirchenlexikon, 1-27 Bd., Hg. Friedrich Wilhelm BA U T Z -

Traugott BAUTZ, Hamm - Herzberg - Nordhausen 1990-2007 (el. verze k 24. 9. 2007 
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). 

9) Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, Hrsg. im Auftrag des Collegium 
Carolinum von Ferdinand SEIBT, Bd. 1-3 (Sch), München-Wien 1979-1995. 

10) BLÁHOVÁ, Marie: Encyklopedie historické chronologie, Praha 2001. 
11) BUBEN, Milan M.: Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, Praha 2000. 
12) BUBEN, Milan M.: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, díl III, sv. I., Praha 2006. 
13) Český slovník bohovědný, 5 sv., vyd. Antonín PODLAHA - Josef T U M P A C H a kolektiv, Praha 

1912-1932 [po l i tera l ] . 
14) ČORNEJOVÁ, Ivana - FECHTNEROVÁ, Anna.: Životopisný slovník pražské univerzity. 

Filozofická a teologická fakulta 1654-1773, Praha 1986. 
15) Die Philosophie des 17. Jahrhunderts (Grundriss der Geschichte der Philosophie), Bd. 1/1, Hrsg. 

von Jean-Pierre SCHOBINGER, Basel 1998; Bd. 4/1, Hrsg. von Helmut HOLZHEY - Wilhelm 
S C H M I D T - B I G G E M A N N , Basel 2001. 

16) EKERT, František: Posvátná místa královského hlavního města Prahy, 2 sv., Praha 1883-1884 
(reprint Praha 1995). 

17) Encyklopédia katolička, Tom l - l l (A-M), pod redakcj;\ Romualda Lukaszyka, Ludomira 
Bieňkowskiego, Feliksa Gryglewicza et al., Lublin 1973-2006. 

18) Encyklopedie českých klášterů, red. Pavel VLČEK - Petr S O M M E R - Dušan FOLTÝN a další, 
Praha 1997. 

19) Encyklopedie moravských a slezských klášterů, red. Dušan FOLTÝN a další, Praha 2005. 
20) ESCH, Arnold: Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des 

Historikers, In: Historische Zeitschrift 240, 1985, s. 539-570. 
21) FECHTNEROVÁ, Anna: Rectores collegiarum Societatis lesu in Bohemia, Moravia ac Silesia 

usque ad annum MDCCLXX11I iacentum, Pars I. - II., Pragae 1993. 
22) GRABMANN, Martin: Die Geschichte der scholastischen Methode, 2 Bde., Berlin 1957 (1. vyd. 

1909,1911) . 
23) HANUŠ, Jiří (ed.): Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, analýzy, perspektivy, Brno 2003. 
24) HANUŠ, Jiří: Pozvání ke studiu církevních dějin, Brno 1999. 
25) HEIMBUCHER, Max: Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche /., IL, Neudruck 

der 1. Ausgabe Paderborn 1933, München - Paderborn - Wien 1965 [dominikáni I. díl, s. 469-
536], 

26) Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi (1198-1922), 9 Vol., Patavii 1913-2002. 
27) Historický místopis Moravy a Slezska v l. 1848-1960, Úvodní svazek, red. Ladislav HOSÁK, 

Ostrava 1967. 
28) HLAVÁČEK, Ivan: Poznámky k otázce deperdit v pramenné základně historika, In: Mediaevalia 

historica Bohemica 1, 1991, s. 357-364. 
29) JAKSCH, Peter Karl: Gesetzlexikon im Geistlichen, Religions- und Toleranzsache, wie auch in 

Güter-Stiftungs-Studien- und Zensurssachen für das Königreich Böhmen von 1601 bis Ende 1800, 
6 Bde., Prag 1828. 

30) JAN, Libor (ed.): České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století, Brno 2000. 
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JEDIN, Hubert: Der Kampf um die bischöfliche Residenzpflicht 1562-1563, In: Kirche des 
Glaubens 2, Freiberg-Basel-Wien 1963, s. 412-419. 
J1REČEK, Josef: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVlll. věku ve spůsobě slovníka 
životopisného a knihovědného, 2 sv. (A-Z), Praha 1875-1876. 
KADLEC, Jaroslav: Dějiny katolické církve, 3 sv., Olomouc 1995. 
KETTNER, Jiří: Dějiny pražské arcidiecéze v datech, Praha 1993. 
KOLEKTIV: Indices generates 1-50 (1931-1980), In: Archivům Fratrum Praedicatorum 51, 
Romae 1981. 
KREJČÍKOVÁ, Jarmila - KREJČÍK, Tomáš: Úvod do české sfragistiky, Ostrava 1989. 
KUDRNA, Jaroslav: Kapitoly z dějin historiografie a filozofie dějin, skripta FF UJEP, Brno 51980. 
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 5 sv., 1-3/II (A-Ř), red. Vladimír FORT - Jiří 
OPELÍK a kol., Academia, Praha 1985-2000n. 
Lexikon des Mittelalters, 9 Bd., Artemis, München - Zürich 1977-1998. 
Lexikon für Theologie und Kirche, 11 Bd., dritte, völlig neu bearbeitete Auflage hrsg. von W. 
KASPER mit den Anderen, Feriburg - Basel - Rom - Wien 1991-2001 [und Sonderausgabe 2006 
= durchgesehene Ausgabe der 3. Auflage 1993-2001], 
M ASSON, Reginald: De Immaculata Conceptione apud Fratres Praedicatores. Bibliographia, In: 
Angelicum 3 1 , 1 9 5 4 , s. 358-406; 32, 1955, s. 52-82. 
MONDIN, Battista: Storia della Teologia, Vol. 3, Epoca moderna, Bologna 1996 [ve skutečnosti 
se neliší od standardních dějin filosofie], 
MORONI , Gaetano: Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 103 Vol., Venezia 1840-1861. 
Nunc alia tempera, alii mores. Storici e storia in etá postridentina. Atti del Convegno 
internazionale Torino, 24.-27. settembre 2003, ed. Massimo FIRPO, Firenze 2005. 
Ottův slovník naučný nové doby, 12 sv., vrchní red. B. NOVÁK, Praha 1930-1943 [nedokončený], 
Ottův slovník naučný, 28 sv„ Praha 1888-1909. 
PAVLINCOVÁ, Helena (ed.): Filosofická revue 1929-1948. Bibliografie časopisu olomouckých 
dominikánů, FÚ A V ČR, Praha-Brno 1994. 
PELCL, František Martin: Abbildungen Böhmischer und Mährischer Gelehrten und Künstler 
nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken, Bd. 4, Prag 1782. 
PODLAHA, Antonín: Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do 
konce roku 1913, 5 sv., Praha 1912-1923. 
PODLAHA, Antonín: Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské 1, Praha 1910. 
RUH, Kurt: Geschichte der abendländischen Mystik, 3 sv., München 1996. 
Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, 5 sv., zpracoval Josef TRUHLÁŘ -
Karel HRDINA - Josef HEJNIC - Jan MARTÍNEK, Academia, Praha 1962-1982. 
SCHALLER, Jaroslav: Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag, Bd. 2, Prag 
1795. 

Slovník latinských spisovatelů, vyd. Eva Kuťáková - Anežka Vidmanová et al., Praha 2004. 
Slovník veřejného práva československého, 5 sv. (A-Ž), red. tajemník Jiří Havelka, Brno 1929-
1948. 
Slownik polskich teologów katolickich, 7 sv., ed. Hieronim WYCZAWSKI - Ludowika 
GRZEBIENIA, e ta l . : Academia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981-1983. 
Storia della Chiesa XVI. La crisi religiosa del secolo XVI, Edizione italiana a eura di Aido Stella, 
Milano 31997; XVIII/1, La restaurazione cattolica dopo il concilio di Trento (1563-1648), 
Edizione italiana a eura di Eugenio da Veroli, O.F.M. Cap., Milano 31997/ 2. La Chiesa nelľetá 
delľassolutismo confessionale (1563-1648), Edizione italiana a eura di Luigi Mezzadri, Milano 
21992; XIX/l Le lotte politiche e dottrinali nei secoli XVII e XVlll (1648-1789), Edizione italiana 
a eura di Luigi Mezzadri, Milano 31991 ,/2, Milano 21985 [Celé dílo j e italským překladem 
francouzské práce Histoire de ľEglise depuis les origines jusqu'ä nos j ours, publiée sous la 
direction de Augustin Fliehe & Victor Martin, Paris], 

58) TEIGE, Josef: Základy starého místopisu pražského, díl II, Praha 1915. 
59) Theologische Realenzyklopädie, 36 Bände, Hg. von Gerhard Müller, Horst Balz, Gerhard Krause, 

New York - Berlin 1976-2004. 
60) VÁLOVÁ, Kateřina: Curia episcopalis Olomucensis vraném novověku [léta 1676-1777], 

Olomouc 2002. 
61) VOIT, Petr: Encyklopedie knihy, Praha 2006. 
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62) VOPRAVIL, Jaroslav a kol.: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (anagramů, 
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Přílohy 

9.1 Tabulky 
Seznam provineiálů české dominikánské provincie v letech 1426-18081 

Léta v úřadu Jména provineiálů 
1426 Nicolaus de Znoyma (Mikuláš ze Znojma) 
1431 - 1435 Thomas de Paga (Tomáš z Prahy), sesazen legáty basilejského koncilu 
1450 Nicolaus (Mikuláš) 
1450 - 1453 Andrea (Ondřej) Vindimiensis 
1453 Nicolaus (Mikuláš) Budovicensis 
1466 - 1470 Innocencius de Vinna (Inocenc z Vídně) 
1472- 1477 Augustinu Pharrer 
1477 - 1479 Petrus (Petr) Fuldner 
1479- 1481 Chrysostomus de Vienna 
1481 - 1482 Albertu (Albert) Per 
1482 - 1484 Jacobus (Jakub) de Stubach 
1484 - 1 4 9 2 Georgius Nigři de Kadana 
1 4 9 2 - 1493 Paulus (Pavel) Magerle 
1493 - 1495 Valentius Ungarus de Bruna (z Brna) 
1495 Casparus (Kašpar) Sabasar 
1495 - 1496 Alexius de Vienna 
1496 - 1502 Georgius Coler 
1502 - 1515 Paulus Magerle, podruhé 
1515 - 1525 Balthasar Mandel 
1525 - 1530 Martinus (Martin) Strum 
1530 - 1 5 5 1 Wenceslaus (Václav) Nigři 
1552 - 1568 Fredericus Bořikowski (Bedřich Bořechovský) 
1568 - 1569 Michael de Asti (z Asti) 
1569 Adeodatus de Treviso (Adeodat z Trevisa) 
1569 Honoratus de S. Romolo 
1570 Petrus a S. Severino 
1570- 1574 Dominicus (Dominik) Molinus de Morbinio (Morbeniensis) 
1574 Maximus (Maxim) 
1574 Joannes de Udino (Jan z Udine) 
1574 - 1576 Felicianus Ninguarda 
1576 - 1 5 7 8 Joannes Gabriel Salutiensis 
1578 - 1582 Nicolaus de Ancona (Mikuláš z Ankony) 
1582 - 1585 Ludovicus (Ludvík) de Normo 
1585 - 1588 Vincentius a S. Stephano 
1591 - 1594 Ludovicus de Normo, podruhé 
1594 Mathaeus (Matyáš) Martiani de Viglevano 
1594 - 1596 Bonifacius de Imola (Bonifác z Imoly) 
1596 Hieronymus (Jeroným) Taggrus 
1 5 9 7 - 1600 Augustinu Salaginus 
1600- 1606 Michael Capello 

' Podle Milan M. BUBEN, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, díl III, sv. I., Praha 2006, 
s. 66-69; hranaté závorky jsou má korekce. 
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1606 - 1608 Dominicus de Barberano 
1608 - 1611 Hyacinthus (Jaeek) Suscius, jmenován 18. 6. magistrem řádu 
1611 - 1614 Vincentius Sohier 
1615 - 1621 Petrus Paulus Tortelli, vězněn protestantskými stavy 
1622 - 1624 Valentinus Macarius de Ventimiglio 
1625 - 1628 Franciscus (František) Tello, Spaněl 
1628 - 1629 Antonius (Antonín) Ribas, Spaněl 
1 6 2 9 - 1632 Michael Antoniu Beretta 
1632 - 1634 Guillelmus a M. Calvo (Vilém z Monte Calva) 
1 6 3 4 - 1637 Petrus de Canadilla, jmenován magistrem řádu, zároveň litoměřický převor [1639 

znovu zvolen, ale po pár měsících rezignoval] 
1637 - 1641 Thomas de Sarria 
1641 - 1645 Dominicus Laurus [1644/45 přechodně Georgius de Herberstein] 
1645 - 1649 Thomas de Sarria, podruhé, jmenován magistrem řádu, zproštěn funkce 23. 9. 
1 6 4 9 - 1650 Georgius de Herberstein 
1650 Henricus (Jindřich) Burscher 
1651 Leonardus (Leopard) Hansen 
1652 Thomas de Sarria, potřetí [jako komisař pro Cechy] 
1653 - 1661 Godefr idus (Bohumír) Marcquis (Marquis), z Antverp, jmenován magistrem řádu 
1661 - 1662 Vincentius M. Quisius, Ital, zvolen 7. 5., předtím regent pražského studia a převor u 

sv. Jiljí 
1662 - 1670 Albertus Franco Seydelius (Albert František Seidelius) 
1670 Raymundus (Raimond) Kniling 
1670 - 1672 Thomas Elias Ardizzoni, Ital 
1672 - 1673 Vicentius Meringer 
1673 - 1678 Antonius Missenius, t 1685 ve Znojmě 
1678 - 1679 Paulus Christallinger 
1679- 1680 Thomas Rhetius 
1680 - 1 6 8 2 Albertus Mussick 
1682 Thomas Rhetius, podruhé 
1682 - 1686 Antonius Peretius 
1686 - 1690 Albertus Henigar 
1690 - 1695 Jordanus (Jordán) Dominicus Spitzel 
1695 - 1699 Vincentius Adalbertus Dörfler 
1699 - 1703 Thomas Elias Willinger 
1703 - 1707 Antonius Pfrenger 
1707 - 1711 Thomas Brabant 
1711 - 1715 Jordanus Dominicus Spitzel, podruhé 
1715 - 1716 Thomas Brabant, podruhé 
1 7 1 6 - 1 7 2 0 Albertus Panhans 
1720 - 1725 Laurentius (Vavřinec) Carolus Brückner 
1725 - 1727 Thomas Brabant, potřetí 
1727 - 1728 Hubertus (Hubert) Dubelius 
1728 - 1732 Constantinus (Konstantin) Lemmichen 
1732 - 1736 Thomas Elias Beran 
1736 - 1740 Cajetanus (Kajetán) Burger 
1740 - 1744 Seraphinus (Serafin) Harnischer 
1744 - 1748 Godefr idus (Bohumír) Rollepatz 
1748 - 1752 Hyacinthus Stixa 
1752 - 1756 Thomas Pleiner 
1756 - 1758 Andreas (Ondřej) Mendel 
1759 - 1760 Andreas Schmilauer 
1760 - 1761 Jacobus Probst 
1761 - 1765 Antonius Weis(s), do roku 1763 j ako vikář 
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1765 - 1769 Norbertus (Norbert) Dominicus Goepfert 
1 7 6 9 - 1773 Alexius Gallé 
1773 - 1778 Ignatius (Ignác) Swieteczki (Světecký), t 1791 v Litoměřicích 
1778 - 1782 Godefr idus Beck 
1782 - 1786 Josephus (Josef) Grün 
1787- 1808 Jacobus Schantl 

Důležité dokumenty 

Privi legium papeže Jul ia II. z 10. ledna 1506 potvrzující výsady české 

domin ikánské provincie2 

Varia Privilegia concedit Fratribus Provincia? Bohemias. 

Iulius Episcopus, Servus Servorum Dei, dilectis filiis Provincialibus, et aliis universis Prioribus, 
ceterisque Fratribus Conventuum, seu Domorum Ordinis Pr?dicatorum Provinci? 

Bohémi?, Salutem, et Apostolicam Benedictionem. 

Sedis Apostolic? copiosa benignitas recurrentium ad earn fidelium, qui h?reticorum conversatione 
inficiuntur, libenter consulere, illosque specialibus favoribus prosequi consuevit, quos ad id Religionis 
zelus, et alia propria virtutum merita laudabiliter recommendant. Sane pro parte vestra Nobis nuper 
exhibita, petitio continebat, quod licet vos juxta morem Ordinis vestri Pr?dicatorum Provinci? Bohémi?, 
ut Catholicos Christi fideles, et Religiosos decet, ab h?reticorum conversatione, et illorum, participatione 
abstinere volueritis, tamen tantus est in pr?fata Provincia utriusque sexus dictorum h?reticorum numerus, 
quod aliter facere non potestis, propter quod dubitatis aliquam excommunicationis sententiam, ac 
irregularitatis, seu inhabilitatis maculam contraxisse, seu incurrisse. Quare pro parte vestra, et cujuslibet 
vestrum, afferentium, quod nisi cum ipsis h?reticis etiam in divinis participaretis, et eos ad 
Ecclesiasticam sepulturam reciperetis, Conventus, seu Domos Ordinis vestri pr?fati in eadem Provincia 
consistentes, omnino deserere cogeremini: Quodve plures ex ipsis h?reticis ex conversatione vobiscuni 
habita ad veri cognitionem, et S. Roman? Ecclesi? grémium conversi in eorum pristina fallatia 
permanerent, Nobis fuit humiliter supplicatum, ut vos ab excommunicationis sententia, propterea etiam 
juxta vestri Ordinis regularia instituta, quomodolibet incursa absolvere, ac alias in pr?missis opportune 
providere de benignitate Apostolica dignaremur, Nos igitur, vestris in hac parte supplicationibus 
inclinati, vos, et vestrum quemlibet a quibuscunque excommunicatione, suspensione, et interdicto, ac 
aliis Ecclesiastic? sententi? censuris, et p?nis a jure , vel ab hornine, pr?missorum occasione, vel etiam 
quomodolibet latis, si quibus quomodolibet ligati, ac irretiti estis, ad effectum pr?sentium duntaxat conse 
quendum, auctoritate Apostolica harum sane absolvimus, et absolutos fore denunciamus. Necnon 
vobiscum super irregularitate, si quam pr?missorum occasione contraxistis, dispensamus, abolemusque 
omnem inhabilitatis, et infami? maculam, sive notám per vos, et vestrum quemlibet dieta occasione 
quomodolibet incursam. Et nihilominus vobis omnibus, ut cum ipsis h?reticis, etiam in divinis, 
conversari, ac tibi moderno, et pro tempore existenti Patri Provinciali diet? Provinci?, ac illis, quibus 
vices tuas commiseris, ut ipsos h?reticos ad cor, dietám Ecclesiam Romanam redeuntes, a quibuscunque 
heresum eriminibus auctoritate nostra in forma Ecclesi? consueta absolvere, quodque Priores domorum, 
et Conventuum pr?dicti Ordinis pro tempore existentes in pr?fata Provincia, in qua tantum unus 

: Přetištěno z edice Bullarium Fratrum Ordinis Praedicatorum, Tomus 4, ed. Thomas RIPOLLI, Romae 
1732, s. 232. K uložení dokumentu se v edici praví: Jn quo Exemplar ex authographo asservato in 
Archivo Provinciae Bohemia". Přepsána také v NA Praha, fond ŘD, inv. č. 8: Liber provinciae Boemiae 
ordinis praedicatorum 1653-1670, Pragae ab 1653, s. 3-4. 
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Catholicus Episcopus existit, Pallas, Corporalia, Cruces, et alia paramenta Ecclesiastica ad Altaris 
ministerium, divinumque Off ic ium, et cultum necessaria benedicere, omnibusque Fratribus Conventuum, 
et Domorum reformátorům, ac dilectis in Christo filiabus, sororibus sub vestrorum Regula degentibus 
Ordinis, et Provinci? pr?dictorum ob piscium penuriam, qu? in illis partibus viget, et vestri paupertatem, 
ut tribus diebus singularum hebdomadarum carnibus vesci, absque aliquarum ecclesiasticarum 
censurarum incursu, et conscientiarum scrupulo, sicut semper consueverunt, libere, et licite valeant, 
dispensare, et licentiam eis concedere possitis, Apostolicis, ac in Provincialibus, et Synodalibus Conciliis 
editis generalibus, seu specialibus Constitutionibus, et ordinationibus, ac statutis, et consuetudinibus 
domorum, seu locorum, Conventuum, et Ordinis Pr?dicatorum, juramento, confirmatione Apostolica, vel 
quavis firmitate alia roboratis, ceterisque contrariis nequaquam obstantibus, auctoritate proťata, tenore 
prosen t i um, de speciali gratia indulgemus. Nulli ergo etc. Nostr? absolutionis, nunciationis, 
dispensationis, abolitionis, et indulti infringere, vel ei etc. Si quis autem etc. Datum Rom? apud S. 
Petrům Anno Incarnationis Dominie? Millesimo Quingentesimo Sexto, Quarto Idus Januarii, Pontificatus 
nostri Anno Tertio. 

List pražského arcibiskupa Antonína Brüse z Mohelnice generálnímu magistrovi 
dominikánského řádu o špatném stavu řádové provincie v Cechách a o ničemném 

provinciálovi Bedřichu Bořechovském3 

Reverendissimo Domino Vincentio Justiniano Generali Fratrum Ordinis Praedicatorum. 
Reverendissime et observandissime Domine! 

Novit haud dubie Reverendissima Domina Tua, ordinem tuum aliquot adhuc monasteria habere in regno 
hoc Boemiae, sed fratres paucissimos et eos sane parum sollicitos de conservatio ne sui ipsius et 
monasteriorum, deque regula et disciplina monastica; multo enim liberius quidam eorum vivunt, quam 
alii seculares presbyteri; id ideo fit quod habita ratione tui authoritatem meam secundum Serenissimi 
Domini Nostri diploma et S. Concilii constitutiones ad ipsos nondum exereuerim; usus est quem 
provinciálem constituisti, Fridericus Borzikovski Polonus, homo totus luxui et molliciei deditus nec satis 
catholicus. Conquesti enim sunt saepe de ipso et ipsius scurrilitate in concionibus catholici; certum enim 
est eum libros voluere haereticorum, quod Pilsnenses Franciscani de observantia diligenter notarunt. Is 
praeter caetera, quae praetereo, Jacobum ilium Gaium Apostatam ante biennium ita in monasterio vestro 
S. Agnetis tuitus est, ut tum deprehendi non potuerit. Fratres non recipit legitime in ordinem. 

Ipse enim quendam ante duos menses Boemum examinavi incedentem in habitu vestro, qui 
ingenue passus est se nunquam esse professum ordinem, sed manu tantum praeter oboedientiam eidem 
Vicarius me rescivisse, clam miserum et prorsus alienum a professione sua, nisi quod habitům tulerit, 
ablegavit nescio quo, cum mangno scandalo urbis Pragensis. Concionabatur enim ille bohemice et 
catholice cum applausu catholicorum civium. Patrimonium ejus aliquot centenas florenos illi abripuit 
Vicarius, abligurivit et sorori suae contulit, quam habet hic Pragae, in cujus aedibus ipse vicarius multos 
dies pergraecatus est saepe. Noverunt mei Canonici et testes sunt, illi vinum pro uno convivio ad 15 
taleros constitisse. Mansit per hos annos Pilsnae et hic residere maluit. Jam Olomutium se transtulit 
relicto monasterio Pilsnensi aere alieno, quod ipse contraxit graviter onerato. Cujus rei testes apud me 
sunt cives Pilsnenses, catholici oppidi in Bohemia nostra feri praecipui; misit tamen eo in locum suum 
fratrem quendam Italum, nulli nondum visum, sed in eo loco prorsus inutilem ob linguae ignorantiam. 

Haec tibi fraterne significare volui peramice petens ut porrae injungas Vicario qui hominem 
ilium presbyterům quem tacite ablegavit, nobis restituat et ipsum Vicarium tempestivius potius avoces 
quam deteriora ponat scandala. Ceterum, quaecunque in re ego tibi tuisque prodesse possum, eum tibi 
difero rogans ut me pristino tuo favore prosequaris. 

Datum Pragae [19. Octobris 1565] 

' N A Praha, fond APA, sign. B 1/8, Missivae latinae, bohemicae et germanicae ad imperatorem et 
principes 1565-1570, fol. 11. 
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List krále Maxmiliána II. pražskému arcibiskupovi Antonínu Brusovi z Mohelnice 
o visitaci české dominikánské provincie Michalem de Aste roku 15684 

Maxmilián II. etc. 

Duostojný, věrný náš milý! Věděliť milostivě dáváme, žě j s m e na poníženou prosbu poctivého kněze 
Michala de Aste řádu praedicatorum jakožto, na místě nejvyššího té řeholi vyslaného kommissaře k tomu 
milostivě povoliti ráčili, aby s vědomostí tvú v království našem českém všecky kláštery téhož řádu 
visitovati a tu kapitolu strany volení budoucího provinciala i také jak by osoby v dotčených klášteřích 
v dobrých a pobožný řád uvedeny byly, držeti mohl. 
Protožť milostivě poroučíme, kdyžby se k tobie koliv týž kněz Michal najiti dal, aby se s ním předkem o 
držení té kapitoly snesl a j emu k takovému visitování subdelegata svého, kterýž by mu toho všeho (avšak 
aby klášteři i osoby v nich ne tak, j akž se snad předešle to stávalo o klínoty, peníze i j iné věci 
připravováni byli a tu se více vlastního užitku nežli klášterského dobrého hleděti mělo) nápomocen byl. 
A s v dobrý, chvalitebný i křesťanský řád unesti pomohl. 
Na tom milostivu vuoli naší císařskú naplníž. 
Dán v městě našem Vídni v pátek den sv. Alžběty [19. listopadu] léta LXVIII [1568] a království našich 
římsk[ého] VII° uherského V P a českého XX 0 . 

Maxmilian 
Vratisl a Pernstein 

Ad mandatum S. C. Mtis proprium 
M Valter m. p. 

List krále Maxmiliána II. neznámému adresátovi o nadcházející visitaci české 
dominikánské provincie 29. března 1572s 

Maxmilian etc. 

Vysoce urozený urozený a statečný věrný náš milý! Na jaký zpuosob toho při nás poctivý Pavel, převor 
kláštera řádu predikatorů zde ve Vídni, se vší ponížeností hledá, abychom jemu, jakožto k tomu od j ich 
nejvyššího téhož řádu nařízenému visitování klášteruov j eho řeholy v království našem českém a 
markrabství moravském dopustiti ráčili, s ponížeností hledá, tomu z příležící supplikací j eho siřeji 
vyrozumíte. I ačkoliv v paměti míti ráčíme, což Vás také tejno není, j aké j s m e těchto nedávno 
pominulých dni do všech klášteruov v témž království českém a markrabství moravském z strany téhož 
visitování, aby toho žádné bez vlastního poručení našeho nedopouštěli, učiniti ráčili, při čemž i nyní toho 
zuostavujem a nad tím ruku držeti chceme: však nic méně visitování klášteruov ve všech příčinách, j akž 
od starodávna bejvalo, býti musí a pokudž by toho tento převor tím způsobem jakž v supplikací své 
oznamuje , aby všelijací neřádi v tejchž klášteřích přetrhováni a ti kteříž se čeho dopouštějí , k náležitému 
trestání přivozováni byli, proti tomu bychom, aby prosba j eho průchodu svého jmíti neměla, býti 
nechtěli. Protož Vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste spolu s duostojným Antonínem arcibiskupem 
Pražským věrným naším milým, jak a kterak by též visitování s nejlepší příležitostí, tak aby ti klášteři 
j a k o prvé od Vlachuov mnichuov pod způsobem visitování šacováni, plundrováni a hubeni nebyli, nébrž 
se všelijací neřádové přetrhovali a do těch osoby ty, kteříž by národu českému a německému stavem 
božím, svátostmi a křtem svatým posluhovati uměli, dosazováni byli, a tak všecko v dobrém řádu stálo a 
trvalo, předsevzalo býti. A které by osoby vedletéhož převora tolikéž také k j iným visitatoruom j iných 
řeholí klášteruov, kterýmž bychom visitací dopustili, k Tomu nařízeni býti mohli, to se vším dostatkem 

4 Archiv pražského arcibiskupství, opis v Zemském archivu, dle Jakubičky č. 2506. 
5 Opis Zemského archivu, dle Jakubičky č. 2509. 
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uvážili. A v t o m nám společně dobré zdání ne tím neprotahujíe učinili, tam abychom my nadepsanému 
převoru na takovú poníženú prosbu j e h o i j iným jakž dotčeno potomně, kdyby toho při nás hledáno bylo, 
odpověď náležitú, kterúž by se spraviti mohli, dáti ráčili. Na tom milostivou a j istou vuoli naši císařskou 
naplníte. Dán ve městě našem Vídni v sobotu po památce zvěstování BI. P. Marie [29. března] léta X I 
xxii [1572] a království našich etc. 

Král Rudolf II. nařizuje, aby všichni v Českém království přijali generálního 
magistra řádu bratří Kazatelů Hippolita Maria Beccaria při jeho visitaci české 

dominikánské provincie s patřičnou poctou a nijak mu v jeho činnosti nebránili6 

I. 

Rudolphus Secundus etc. etc. 

Universis ac singulis Principibus Electoribus, tam Ecclesiasticis quam Saecularibus, Archi-Episcopis, 
Episcopis, Ducibus, Marchioribus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Nobilibus, Clientibus, Praefectis, 
Praesidentibus, Capitaneis, Locumtentibus, Vexilliferis ac Urbicum, Civitatum, Oppidorum ac 
quorumcunque Locorum ac Communi ta tum, Rectoribus ac Burgimagistris et Consulibus nec non 
portuum, pontium et passuum quorumvis custodibus et aliis quibuslibet, qui praesentibus requisiti 
fuerint, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis aut praeeminentiae existant. Salutem 
benevolentiam et gratiam nostram Caesaream ac omne bonům. 

Exposuit nobis humiliter praesentium exhibiter, Honorabilis, Devotus, nobis dilectus, Hippolitus 
Maria Beccaria e Monte regáli, Generalis ordinis Dominicani, se Monasteria dicti ordinis sui in Sacro 
Romano Imperio visitare constituisse. Quo vero huiusmodi visitationem tanto rectius ac citius peragere 
possit, Dev[otio]nes ac Dil. Vestras aliosque benevole et clementer hortamur, ac requirimus, expresse 
mandantes, ut praedicto Generali in memorata visitatione adeoque ordinis istius personarum correctione, 
aliisve faciendis, quae ei incumbunt, nullam prorsus molestiam aut impedimentum adferant, quin potius 
ad requisitionem et petitionem eius, omnem illi favorem, operem bonaque officia praestent, nec ulla 
ipsum iniuria a quoquam affici permittant. In eo Dev[otio]nes et Dil. Vestrae aliique benignam et 
expressam voluntatem nostram exequentur. 

Datum in Arce nostra Regia Pragae die 28. mensis Maji AD M°D°LXXXX° 111° Regnorum etc. 
Rudolphus 

Ad mandatum Sacrae Caesareae Maiestatis proprium 
A. Benck 
Jacobus Curtius a Senffitenau 

II. 

Rudophus Secundus etc. etc. 

Universisis et singulis Principibus, Electoribus, tam Ecclesiasticis quam Secularibus, Archiepiscopis, 
Episcopis, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Nobilibus, Clientibus, Praefectis, 
Praesidentis, Capitaneis, Locumtenentibus, Vexilliferis, Urbim Civitatum, Oppidorum, et quorumcumque 
locorum ac Communita tum, Rectoribus ac Burgimagistris et Consulibus nec non portuum, pontium et 
passuum quorumvis custodibus et aliis quibuslibet, qui praesentibus requisiti fuerint, cuiuscumque status, 
gradus, ordinis, conditionis aut praeeminentiae existant. Salutem benevolentiam et gratiam nostram 
Caesaream ac omne bonum. 

6 Přetištěno z knihy Antonius MORTIER, Histoire des Maitres Généraux de ľ Ordre des Frěres 
Prěcheurs, 6. sv., Paris 1913, s. 33, pozn. 1, 2. 
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Exposuit nobis humiliter Honorabilis et Religiosus Devotus nobis dilectus Hippolitus Maria Beccaria á 
Monte Regali, Ordinis Dominicani Generalis, quod cum iam Monasteria dicti ordinis in Sacro Romano 
Imperio visitare decreverit, lntelligatque nonnullus esse Monachos, qui voti immemores, á Religionis 
suae Regula desciverint, ac non sive magno plurimorum scandalo vivant, ideoque correctione indigeant: 
Ut autem in tales citra impedimentum aliquod juxta memoratae Religionis statuta, tanto magis 
animadvertere possit, nobis demisse supplicavit, quatenus eum in finem patentes sibi litteras concedere 
clementer dignaremur. Cui quidem petitioni cum ob ipsam, qua nititur, aequitatem deesse haud possimus: 
ldcirco Dev.()nes et Dil. Vestras aliosque benevole et clementer hortamur, ac requirimus expresse 
mandantes, ut praedictum Generálem in huiusmodi instituto suo haud quaquam impediant, molestent, aut 
turbent, quin potius requisiti, omnem illi favorem et auxilium praestent atque ab aliis quantum in ipsis 
erit, idem fieri sedulo curent, ad hoc ut fugitivos illos ubicumque repertos, non solum libere 
compraehendere, sed et captos alio transmittere, omniaque ac singula facere possit, quae ad condignam 
adeoque Religionis istius statutis convenientem eorum castigationem pertinere videbuntur. In quo 
Devotiones et Dilectiones Vestrae aliique facient rem officio suo dignam, ac benignam omnimodamque 
voluntatem nostram. 

Datum in Arce nostra Regia Pragae, die 29. mensis Maji AD M°D°LXXXX° III0 Regnorum etc. 

Jacobus Curtius ä Senfftenau 
Ad mandatum Sacrae Caesareae Maiestatis proprium. Benck 

Král Ferdinand II. dává dominikánům od sv. Máři Magdaleny na Starém Městě 
pražském kostel sv. Jiljí na Starém Městě pražském7 

Nos Ferdinandus II divina favente demen t i a electus Romanorum Imperator etc. etc. ad perpetuam rei 
memoriam notum facimus tenore praesentium universis et singulis hasce literras nostras visuris et 
audituris. Cum Imperatores, Reges et Principes muneris sui ratione teneantur non tantum subditorum 
saluti consilio et armis perspicere, eaque quae ad statum rei publicae, pacisque et tranquillitatis 
conservationem pertinent, curare: verum etiam quae ad propagandam et tuendam Divini Numinis gloriam 
sanctaeque religionis nostrae catholicae Romanae spectant, promovere, eorumque, qui sub vita regulari 
posthabitis mundi voluptatibus ad famulandum Deo sese obtulerunt, et per divini verbi praedicationem 
aliaque ecclesiastica sacra munia omnium saluti incumbunt, commodis prospicere, eorumque pios 
conatus studiose promovere. 
Et vero accedens Nostrae Majestatis praesentiam honestus fr. Petrus Paulus Tortellius lector SS. 
Theologiae et prior apud S. Mariam Magdalénam in urbe nostra Pragensi Ordinis Praedicatorum 
humiliter nobis supplicavit, ut de benignitate nostra caesarea regiaque transmigrationem religiosorum ex 
Diva Agnete antiquae urbis Pragae ad S. Aegidium non solum ratam et gratam habere, verum etiam 
diplomate nostro caesareo regioque corroborare atque confirmare dignaremur. Nos igitur, qui 
augmentum et propagationem S. Religionis catholicae, piorumque locorum exaltationem, atque 
conservationem intensis affectamus desideriis. Votis supplicantis hac in parte duximus annuendum. 
Quapropter ex certa nostra scientia non per errorem aut improvide, des animo deliberato, sano ac maturo 
Procerum aliorumque fidelium nostrorum accendente consilio, authoritate, qua pollemus regia, tanquam 
Rex Bohemiae, vigore praesentium non solum transmigrationem praedictam approbamus, atque 
ratificamus, verum etiam praefatum templům apud S. Aegidium dictum una cum duobus sacellis 
filialibus S. Stephani et S. Joannis, ibidem in Antiqua urbe non procul a f lumine sitis, omnibusque eorum 
jur ibus ei quibuscunque pertinentiis, tam mobilibus, quam immobilibus, quaeque a nobis dari atque tradi 
possunt, in veram propriam et realem possessionem ipsis memoratis Religiosis Ordinis Praedicatorum 
tradimus. Qui ex nunc et in perpetuum juxta sacrosanctos Canones et ritum institutum Ordinis sui inibi 
Domino Deo famulari atque saepe nominatum templům cum sacellis praedictis, omnibusque eorum 
jur ibus et pertinentiis libere, quiete et integre sine cujusvis molestatione aut perturbatione possidere et 

7 Přetištěno z knihy Jaroslav SCHALLER, Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag 
sammt allen darinn befindlichen sehenswürdigen Merkwürdigkeiten, 3. Bd., Prag 1796. s. 227. 
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absque ulla exceptione pacifice uti et frui possint ac valeant. Et propterea requirimus Serenissimos et 
Clarisimos Filios haeredes et successores nostros Reges Bohemiae, eis paterne et gratiose committentes, 
ut dispositionem et confirmationem hanc nostram fideliter et diligenter manuteneant, observent et a nullo 
hominum violari permittant. Mandamus quoque universis et singulis superioribus et inferioribus 
Official ibus ceterisque subditis ac fidelibus nostris per regnum nostrum Bohemiae ubilibet constitutis, 
cujuscunque status gradus, conditionis seu praeeminentiae exstiterint, imprimis vero judicibus nostris 
consulibus, senatibus et aliis incolis triurbis Pragensis praesentibus et futuris, ne supradictos Religiosos, 
eorumque successores in possessione memorati templi et sacellorum aliarumque ad ea spectantium 
pertinentiarum, sive in personis sive in rebus molestent, nec a quopiam alio super his omnibus turbari aut 
quocunque modo molestari permittant; verum juxta hanc dispositionem et confirmationem nostram 
efficaciter teneant et conservent, nemine prorsus sub animadversione et poena nostra gravissima 
refragante. In quorum omnium plenum et inviolabile robur ac testimonium perpetuo duraturum diploma 
hoc nostrum manus nostrae subscriptione et sigilli nostri caesarei regiique appensione communiri 
juss imus. Datum in civitate nostra archiducali Vienna die 10 mensis Decembris anno post Nativitatem 
Christi Salvatoris nostri 1626, Regnorum nostrorum Romani 8°, Hungarici 9°, Bohemici 10°. 

Ferdinandus m. p. 
Ad mandatum S. C. Majestatis 

proprium 
Otto de Nostitz L.B. 

Brno. Visitační zpráva P. Sahiera o stavu české provincie z 8. listopadu 16138 

Rme Pater, Patrone colendissime! 
Ut iniunctum mihi per litteras 17. Julii Romae datas sub praecepto formali munus informandi de 

statu et conditione totius provinciae Bohemiae eo exactius praestare possem, scripsi omnibus prioribus, 
ut suas quisque partes in hac re desiderari non permitteret, sed quantocyus ad me transmitteret Pragam, 
quae sibi constarent de iis, quae Rma P. V. requirit. Sed cum frustra expectassem, quibusdam nihil 
rescribentibus, quibusdam profitentibus, se nescire, quibusdam etiam differentibus in alia tempora, ne 
interim ego in suspicionem venirem aut minus promptae oboedientiae aut culpabilis negligentiae, decrevi 
breviter ad singulos articulos (quatenus opus est) respondere, prout vel ego oculis conspexi meis aut 
f idedignorum relatione rescire potui aut in registris provinciae annotatum inveni. 

Ad primům articulum. 

Bohemia. 

Quod attinet ad convetum P r a g a e , mitto annexam informationem propria manu prioris 
eiusdem loci exaratam. Cui addo de loco S. Mariae Magdalenae in Parva parte Pragae a lo. circiter annis 
Ordini concesso. Nullos habet proventus certos praeter tolleros sex, vivit ibidem unus vel alter religiosus 
ex emolumentis et quaestibus quotidianis sub eura prioris apud S. Agnetem, cui locus subiectus et 
commendatus est. 

Circa numerum fratrum, quem alere possit, nihil čerti potest definiri. Aliter enim iudicandum 
praesente aula caesarea, oratoribus regum et principům etc., aliter absente eadem aula. Et totum hoc 
(loquendo et de omnibus conventibus reliquis) dependet a voluntate priorům, quorum aliqui lubenter 

8 Přetištěno z knihy Augustin Alois N E U M A N N , Římské zprávy o českých dominikánech. Bohemia 
Dominicana. Monumenta et studia históriám provinciae Bohemiae ordinis Praedicatorum illustrantia 1., 
Praha 1933, s. 92-106. Originál j e dnes ve své úplnosti prakticky nečitelný. 
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habent fratres quam plures, aliqui lubenter manerent soli, quidam nullos penes se pati possunt fratres, ne 
quisquam possit esse testis (videlicet) vitae et administrationis suae, cum nullus tarnen conventus sit tam 
miser, quin saltem duos alere possit, si religiose vivere voluerint. Nec ego quempiam permisissem 
manere sine aliquo fratre, nisi me fratrum penuria coegisset aliquos tolerare solitarios. 
Impensae, quod universim de omnibus conventibus intelligo, ut plurimu adaequant ipsos proventus, raro 
invenitur plus receptům quam expositum; saepissime plus expositum quam receptům. Sunt, qui 
praetendant ducentos, qui trecentos etc. a conventibus, quos administrant vel administrarunt, quos, se 
dicunt plus exposuisse de depositis suis, concessis sibi (ut aiunt) a superioribus, sub quo praetextu Deus 
novit, quanta lateant. 
2. Budwicense monasterium, pro quo aedificando rex Ottocarus donavit Ordini Castrum suum, antiquius 
est ipsa civitate. Ecclesia cum titulo Stae. Mariae fuit prima parochialis, pulchra valde, plena altaribus 
ornatissimis et devotissimis. In sacello quodam est imago B. Virginis, quam dicunt clarere miraculis. 
Habet praeterea ecclesiolam quandam nuper renovatam, olim pro concione Bohemica. Claustrum 
pulchrum, dormitorium restaurabile cum amoenissimo prospectu super flumen. 
Proventus, prout notantur in registro provinciae, sunt annuatim Toll. 166 paulo plus. In ultimis ratiociniis 
duorum annorum circiter recitantur recepti Toleri fere sexcenti, sed excreverant ex quibusdam legatis et 
ele(e)mosynis extraordinariis. A multis annis priores habitant soli, nunc autem sunt tres fratres, prior, 
praedicator et conversus. 
3. Pilznense monasterium alias "Claustrum nigrum" (sic etiam vocantur coventus nostri Budwicii et 
Egrae, nempe a colore habitus ad differentiam Frantiscanorum), quando vel a quo fundatum fuerit etc. ex 
scripturis resciri non potuit, quia dicuntur combustae a quodam saeculari, qui videbatur inservire 
manasterio, sed cum esset occulte haereticus, fallebat incautos fratres. Referunt tamen cives ex annalibus 
et chronicis civitatis, quod quidam Theobaldus Czernin de Risenberg, ex familia dominorum de 
Sswihow, aedificavit templům S. Spiritus et monasterium et introduxit illuc moniales Ordinis nostri. 
Extat autem templům adhuc parvulum valde, cum insigni monumento d. Dni fundatoris. Postea, tempore 
S. Hyacinthi vocati sunt fratres nostri et extructum est templům S. Margaritae a civibus et ex eorundem 
emolumentis empta est pro sustentatione fratrum quaedam villa Bozek, ex qua exiguos colligunt 
proventus. Templům est omnium totius provinciae pulcherrimum, fere eiusdem formae cum Budwicensi 
nisi quod porticus, qui dividebat chorům ab ecclesia saeculari sublatus est, sed multo ornatius; cum turri 
insigni, nuper aedificata ex testamento cuiusdam civis opulenti. Claustrum etiam habet integrum et 
dormitorium non incommodum, sed tecta ubique perstillantia. 
Proventus signati sunt in libello provinciae Toll. 138. Habet sex agros, duos hortos, duas sylvas, sex 
prata, quae omnia fere locantur saecularibus. Est gravatum hoc monasterium aere alieno propter malum 
regimen quorumdam antecessorum, quod ex proventibus monasterii difficulter poterit persolvi. Prior 
modernus in ratiociniis suis ab initio anni 1612 usque ad Julium 1613 recitavit ex certis et incertis 
Toleros 497. Alit hoc tempore quatuor fratres cum familia necessaria, sed in magna angustia rei 
familiaris. 
E g r e n s e monasterium provinciae Saxoniae ab annis paucis incorporatum provinciae Bohemiae, anno 
videlicet 1608, ecclesiam habet satis devotam sub titulo Sti. Wenceslai, sed monasterium vetustate fere 
collapsum. Fundatum fuit anno 1296 de licentia Wenceslai regis Bohemiae, ducis Cracoviae et 
Sandomiriae ad instantiam religiosi et honorabilis viri, fratris Dytheri Ordis. Fratrum Praedicatorum, qui 
erat frater germanus D. Adolphi regis Romanorum semper Augusti. Erat quidem ab initio satis insigne, 
sed conflagratum cum tota civitate restauratum est utcunque. Proventus huius loci partim in fructibus, 
partim in pecuniis attingit circa Toleros ducentos. Sed nullum teneret (!) prior registrum administrationis 
suae non obstantibus ordinationibus factis. Hie sunt duo fratres, ambo senex. Huic monasterium 
providendum esset de aliquo competente praedicatore Teutonico, sed hoc tempore neminem habemus 
idoneum pro loco. Periculum est, ne monasterium occupetur ab haereticis, qui dudum expectantes 
mortem prioris septuagenarii inhiant eidem, sicut fere omnes alias ecclesias occuparunt de facto, et 
vellent extirpare omne exercitium catholicae religionis in hac civitate. 
Hoc monasterium est valde incommodum ad visitandum provinciali Bohemiae. Est enim Egra extra 
terminos regni in proprio territorio, licet civitas oboediat coronae Bohemiae, et commodius visitatur a 
provinciali Teutoniae, sicut et reliqui conventus Saxoniae, qui (!) habet praedicatores Teutonicos in 
copia. Distat autem a Bamberga novem miliaribus. 
L e t o m e r i c i e n s e (sie) monasterium ex nimia praesidentium olim negligentia habet chorum 
penitus destruetum, stantibus tantum parietibus ruinosis. Ecclesiam (titulo S. Michaelis) tectam quidem 
adhuc, sed ita, ut quotidie timeatur aliqua ruina. Habet altaria pulcra, ut deflendum sit, quod nulli usui 
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serviant. Celebratur in loco capitulari. - Proventus inscripti sunt Toleri 148. Defunctus est mense 
Septembris prior, f. Severinus Ravierski Polonus, qui multam eleemosinam collegit ad restaurationem 
ecclesiae tam in pecuniis, quam in materia fabricae. Det Deus bonům successorem, qui fideliter tractet 
reperta et prosequatur inceptum! 
J a b u I o n e n s e (!) monasterium sub titulo S. Laurentii fundatum est 50 annis post confirmationem 
Ordinis procurante B. Ceslao socio S. Jacinthi a B. Islava (sie) da familia Berka, cuius corpus sepultum 
est in ecclesia nostra cancellis ferreis circundatum, claruit aliquando miraculis. Ecclesia est competentis 
capacitatis cum organo, sed tectis undique perstillantibus, nullam habet formám monasterii, praeterquam 
quod una habitatio verosimiliter (!) fuisse olim refectorium. Proventus habet in pecuniis Toleros annuos 
viginti, censum ex capitali (400) a Dnis de Berka in opido Weisswasser. Habet deinde agros, quos locant 
vel colunt ipsi. Qui modo praeest a Novembri 1609 usque ad Novembrem 1610, recitavit de introitu Toll. 
226, sequenti anno Tol. 273. Ita quod etiam locus iste attingit ducentos et ultra, sed multo sudore 
parandos. Prior iste creditor est conventus. Erant ante biennium Toll. 336, neque hoc anno, neque anno 
elapso potui visitare ibidem propter grassantem epidimiam. 

Moravia. 

O l o m u c e n s e monasterium sub titulo S. Michaelis habet ecclesiam bene ornatam, in qua 
per diligentiam moderni prioris multa sunt renovata, et de novo facta, et hoc tempore est valde 
frequentata a populo propter devotionem Smi Rosarii. Claustrum habet inferius insigne, sed dormitorium 
totum ruinosum, quod nisi maximis expensis restaurari non posset. Habitationes habet tam dispersas, ut 
ex una parte posset guis cum ipsa habitatione conflagrare, et ex altera parte nihil sciretur. Nobiles 
provinciae usurparunt bonam partem habitationum conventus pro celebrandis suis comitiis et iam 
proponunt reliquum, quod superest extra claustrum, occupare simul cum area, in qua mercatores tempore 
comitiorum habent venales merces suas, a quibus conventus recipit ad 80, quandoque etiam 100 in 
duobus comitiorum terminis. Et sic redigentur fratres in angustias claustri et carebunt dicto annuo 
proventu. Scripseram lllmo. Cardli. Galaminio pro commendatiti is ad hunc nostrum Illmum. Cardlem. a 
Dietrichstain, ut ipsius favorem haberemus in istis partibus, sed nescio, quid actum sit. 

Invenio in registro provinciae, quod huius monasterii proventus in pecuniis sunt Toleri 327. 
Habet tritici, siliginis et hordei aliquot mensuras a quibusdam rusticis, quae attingunt ad notabilem 
summam, plus vel minus prout carius aut vilius venduntur. Incertorum summa varia, pro varietate 
casuum et administrátorům. Prior modernus reddidit rationem de quatuor annis, recitans pro unoquoque 
introitum ad ratam octingentorum Tolerorum circiter, quod nescio, an unquam ab aliquo antecessorum 
praestitum sit. 

Fratres in hoc monasterio, ut plurimum sunt septem vel octo cum quibusdam saecularibus 
deservientibus musicae in ecclesia, videlicet organista, discantistis, famulis. 

Habet Olomuczium praeterea monasterium Sororum sub titulo S. Catharinae martyris, alit 14 
moniales. Non ita pridem sex virgines habitům susceperunt. Proventus habent competentes, quos 
administrant per suos officiales saeculares. 

B r u n e n s e monasterium sub titulo S. Michaelis ecclesiam habet mediocrem, chorům ex 
parte conventus, unde ad ecclesiam descenditur aliquot gradibus, valde incommodum, obscuruni fenestris 
obstructis fabrica nobilium provinciae, qui tres alas claustri et hortum conventus usurparunt pro suis 
habendis comitiis. Dant tamen singulis annis in duobus terminis Toleros sexaginta, praeter quos exiguum 
proventum habet in paratis. 

Bruna. Totus proventus huius monasterii colligitur ex predio Tessanensi, videlicet ex cultura 
agrorum, vinearum, pratis, pascuis, piscinis, decimis, ex armentis, pecoribus, lacte, lana, ex incertis 
ratione iurisdictionis in rusticos aliquot etc. Et totum pendet a solertia, vigilantia, prudentia, fidelitate 
diligentis oeconomi, qui si detur, exiguo spatio temporis emergere posset conventus ex miseriis suis. Si 
absit, semper vergit in praeceps, et tantem omnia devenient ad manus saecularium. 
Gravatur hoc monasterium contributionibus regiis, quos ultra debitum et facultates persolvere cogitur 
propter inconsiderantiam antecessorum, qui seipsos sponte aggravarunt, cum alias non tenerentur. Et licet 
onus ab omnibus agnoscatur iniustum, tamen levari non posset, nisi multis favoribus, laboribus et 
expensis, ut vix sperari possit etc. Nihilominus, nisi diligentissime numerentur singulis anni quartalibus 
30 Toleri (faciunt annuatim 120), statim occuparetur praedium a iudice provinciae absque ulla 
commiserat ione praeter alia gravamina tempore belli. 
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Est etiam oppressum monasterium hoc ingenti aere alieno. Debita antiqua usque ad prioratum F. 
Cornelli Pandulfi attingunt Toleros mille sexcentos. 

Item extant adhuc duo capitalia pupillorum solvenda, quorum alterum est Tolerorum mille 
viginti quinque, alterum quingentorum viginti unius. Facit in summa Tol. 1547, de quibus conventus 
tenetur solvere quotannis Tol. 53, plus, minus, quod debitum contractum est usurpando bona unius quasi 
confiscata et emendo bona alterius absque ulla utilitate conventus. In prioratu P. M. F. Dominici de 
Nicopoli, quae omnia recensere in nimis esset prolixum. 

Praeter haec contracta sunt alia debita sub prioratu Fris Cornelii Pandulfi de Soncino, quae 
attingunt Toll. 175, quamvis quotidie atque alii apparent creditores, ut debitorum nullus appareat finis. 
Ultra haec sumpti sunt mutuo hoc anno Toll. 400 ad redimendam vexationem conventus a quodam, qui 
ratione domunculae cuiusdam et vinearum, quas tenebat in fundo nostro, semper novas intexebat tricas; 
itaque emerunt omnes illas vineas etc. . . . Prior etiam modernus, baccalareus Salernus, mutuo sumpsit 
Toleros 350, ex quibus centum numeravit cuidam creditori molesto, reliquis usque ad necessarios 
sumptus in messe, vindemiis etc. Itaque summa debitorum recentiorum super antique est Toll, 
octingentorum viginti quinque. Ex quibus hoc anno ante Pascha solvendi sunt 700 sine dilectione. 

Hue accedunt tecta perstillantia ecclesiae, monasterii, ruina ovilis, stabulorum in praedio, quae 
omnia sunt necessario restauranda, alioquin omnia vergunt in interitum. Fr. Cornelius Pandulfus in 
ultimis ratiociniis unius anni recitavit de introitu Tolleros mille sexcentos, et cum tribus annis 
gubernaverit cum simili introitu dictum conventum, nullam posuit regulám in tectis ecclesiae vel 
conventus, etsi saepissime admonitus. 

Administratio bonorum huius monasterii est valde laboriosa et periculosa. Si committatur 
saecularibus, experientia compertum est, quod sunt infidelissimi. Si committitur alicui fratrum (ut 
multoties tentatum fuit), varia solent evenire inconvenientia. Si prior ipse voluerit ubique esse praesens, 
nunquam erit in conventu, et sic tam cultus divinus, quam vita regularis pessumdatur. Distat enim 
praedium a civitate tribus miliarbus Germanicis, et familia illa, nisi semper habeant aliquem fratrem 
fidelem et prudentem, qui superintendat, nec officiis suis faciunt satis, et quicquid vendere possunt et 
surripere etc. "Hie quaeritur, ut fidelis quis inveniatur." 

Conventus iste ad minus debet habere quatuor sacerdotes et saltem duos clericos, ut cultus 
divinus non intermittatur, praeter conversos seu famulos. De fundatione nihil reperitur in conventu. 

I n s u b u r b i o B r u n a e extat monasterium virginum nostri Ordinis sub titulo S. Annae. 
Proventus administrantur per offciales saeculares, a quibus frustra conantur provinciales exigere rationes 
dati et accepti. Constat tamen fideliter tractari negocium conventus, cum semper crescant potius quam 
diminuantur bona monasterii. Fundatum anno 1317, aream sub Castro donarunt D. Johannes rex 
Bohemiae et Poloniae cum Elizabetha regina. Fabricari curavit et donavit Catharina relicta Tassonis de 
Lomnitz cum pacto expresso, ne fratres Ordinis ullam habeant authoritatem super temporalia, nec possit 
sororibus (quas Dominas appellat instrumentum) capitulum tenere, nisi Magister Ordinis aut provincialis 
vel eorum vicarius. 

Z n o y m e n s e monasterium titulum habet S. Crucis. De eius fundatione et statu moderno 
mitto annexam informationem manu propria prioris exaratam. Habebat olim insignem ecclesiam, ut 
apparet ex ruinis stantibus adhuc muris et columnis in parte. Multoties ab antecessoribus collectae sunt 
eleemosynae et pingues (ut referunt) pro restauratione, sed nihil effectum, donee ad prioratum eius 
monasterii promotus est. F. Hyeronimus Paravicinus de Como, provinciae Lombardiae, qui aliquot annis 
in ea reparanda laboravit et capellam maiorem ad perfectionem conduxit aliquot expensis centis 
Tolerorum. Et pergebat cum inferiori ecclesia coniungendo columnas arcubus et restaurans ruinas 
murorum principalium ad erigendum tectum, sed cum praeparat materiam, cadens ex sublimi paucis 
mensibus supervixit, cuius anima requiescat in pace. Faveat (!) Deus, ut modernus prior aliquid praestet! 

Secundum registrum provinciae habebat proventus Toll, quadrigentorum triginta unius, sed tunc 
temporis villa Durloss erat locata saecularibus. Ab aliquot annis fratres tenent ipsam villam, colunt agros, 
vineas, habent prata, piscinas, oves etc. In ultimo ratiocinio facto ante capitulum generale Romanům a 
vigesima secunda Frebruarii 1611 usque ad decimam Martii 1612, id est, spacio unius anni, receptům 
erat Toll. 920. Exposituni Toll. 815. In quinterno ecclesiae receptům erat Toll. 10, expositum 208. - In 
hoc conventu ante aliquot annos erat noviciatus, nunc tantum prior et supprior, partim propter penuriam 
fratrum, partim propter fabricas predii etc. 

I g I a v i e n s e monasterium fundantum anno 1277 a rege Bohemiae Ottocaro in loco castri 
sui. Ecclesia titul i S. Crucis satis ampla, intus renovata nuper et ornata, sed tectis non valde sartis. 
Frequentatur vix diebus dominicis a paucis catholicis. Conventus totus fere occupatur a saecularibus, 
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partim inquilinis, qui solvunt priori censům, partim a senatoribus, qui occupant praecipuas officinas et 
domus circa ecclesiam fabricatas absque ulla recognitione, quae usurparunt tempore, quo locus erat 
derelictus ab Ordine. Tenent praeterea occupata alia bona conventus: villain, molendinum, rusticos, et 
licet iura monasterii sint clarissima, nulla tamen potest obtineri iustitia. Multa fuerunt tentata a 
provincialibus, obtentae commissiones a S. C. M., sed nihil obtentum. Munera enim excoecant oculos et 
prudentum. In registro provinciae de introitu notantur Toll. 174, sed in ultima ratione facta hoc anno 
1613, 22a Junii spacio duorum annorum cum dimidio recitavit de introitu Toll, octingentos (!) 
septuaginta novem, dico 579 et scitur, quod multa defraudavit de proventibus. 

Locus hie valde est periculosus propter nimias commoditates et occasiones, unde numquam 
deberet permitti, ut ibi unus solus habitaret religiosus, ut patuit in ruina multorum paucis his annis 
praeteritis, aliquamdiu dedi socium, sed per penuriam fratrum coactus fui revocare alio. Tota civitas 
pestilentissime infecta est haeresibus istorum temporum, ludibrio habent religiosos valde, sunt tamen in 
conversatione satis humani, et audivi, non paucos esse, qui lubenter amplecterentur catholicam fidem, si 
eis praedicaretur catholice, nisi t imerent persecutionem senatus. Desunt operarii. 

Ad secundum articulum. 

Multa de instituendis noviciatibus olim in hac provincia a diversis ordinata et disposita fuerunt 
et novissime in capitulo generali 1608, in capitulo Olomutzensi 1610, videlicet, ut unus noviciatus esset 
Olomuczii contribuente provincia, et alter Znoymae expensis ipsius conventus, sed propter duos vel tres 
Olomuczii aliquandiu educates, pro quibus contributionem aegre poterant exigere, nihil fuit executioni 
mandatum. Longe enim alia est ratio educandorum novitiorum in his regionibus et provinciis, ubi ran 
sunt, qui aspirant ad vitam religiosam. Et qui recipiunt, vellent ipsis uti in suis ecclesiis, et si colligantur 
in unum, aut conventus non potest alere aut non sunt eiusdem capacitatis et eruditionis, ut possit unicus 
lector omnibus sufficere etc. Ego exist imo optime provisum fore huic provinciae, si priores, servatis 
servandis, recipiant, quos alere possunt, quilibet pro se, et instruant eos omni meliori modo de necessariis 
Ordinis. Si qui a provinciali reperti fuerint exquisitioris ingenii et aptitudinis, post professionem 
provideat eis de commoditate studendi secundum facultatem provinciae et conventus ipsorum. 

Znoymae est quidem dormitorium satis commodum in eum usum ante aliquot annos extructum, 
ubi aliquandiu fuerunt educati novitii, quorum quidam adhuc supersunt. Et quidem, si commoditatem 
vocandi studiis spectemus, esset hic locus omnium commodissimus. Cum enim non habeant ecclesiam, 
nullum a prolixo et moroso cultu divino est impedimentum, nam breviter et succincte recitatis horis in 
sacello, totum diem reliquum literariis exercitiis impendere posunt, quanquam in ea civitate nulla est 
publicarum disputationum occasio; a quatuor annis proxime elapsis et ultra non est ibidem noviciatus sub 
praetextu restaurandae ecclesiae. 

Olomuczii pro maiori parte dicti temporis fuerunt aliquot novitii, quemadmodum etiam nunc 
tres recenter ad habitům recepti. Et quidem, si studiorum progressum et Ordinis augmentum attendamus 
et occasiones publicarum disputationum cum Jesuitis, esset aptissimus locus instituendae lectioni. Hoc 
enim in loco piae memoriae P. Capellus tunc temporis provincialis disputando cum Jesuitis aliquot ex 
studiosis ipsorum traxit ad religionem, sed quoad observationem regulärem et educationem in disciplina 
claustrali, orationibus, vigiliis, silentiis et eiusmodi exercitiis spiritualibus et caeremoniis, est locus valde 
incommodus propter nimiam saecularium familiaritatem, quae evitari non potest hoc statu rerum. 

Brunae putabam me hoc anno aliquid effecturum, unde ex tota provincia collegeram, quotquot 
eo tempore reperiebantur professi et non professi, ut ibidem Uteris et moribus instituerentur sub prioratu 
Pris baccalaurei Salerni, dato eisdem (praeter ipsum priorem, qui se obtulerat ad legendum moralia) 
lectorem scientiarum et sperabatur magnus profectus, sed tandem apparuerunt irriti conatus mei, prout 
alias indicavi Rmo. 

Pragae non deesset locus, nec aliqualis commoditas, praesertim concertationum publicarum 
propter collegium Societatis. lmmo hoc labente anno, cum laborarem in colligendo iuventutem 
provinciae ad conventum Brunensem, prior Pragensis offerebat conventum suum pro instituendo 
novitiatu, sed sperabam sub umbra et disciplina P. Jacinthi Salerni omnia tam quoad educationem in 
observantia regulari, quam quoad eruditionem in literis faelicius successura. 

In summa totum negocium pendet a voluntate priorům, praesertim in quatuor nominatis 
conventibus. Si prior fuerit voluntarius, nulus dictorum conventuum est, in quo non possint ali tres vel 
quatuor iuvenes cum suo lectore. Sed prior nolit, mille inveniret excusationes, et ita tractabit fratres, ut 
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nullus velit manere cum ipso. Quod si provincialis velit eos expellere, videntes penuriam idoneorum ad 
regendum, statim renunciant officio. 

Ad tertium articulum. 

In hac provincia nullus est conventus, in quo vigerat studium, aut in quo possint institui 
lectiones pro studentibus. 

Ad quartum articulum. 

In hac provincia unus est, qui gaudet titulo Magisterii, fr. Dominicus de Niclaspurgo, dictus de 
Nicopoli . Indutus est habitu Ordinis anno praecendente electionem (!) Rmi P. Sixti de Luca, licentiatus 
ad Magisterium in capitulo generali Vallisoletano sub generalatu Rmi Beccaria, provectioris iam aetatis. 
In hac provincia (ut ex antiquioribus intellexi) novitius adhuc ante professionem docuit alios socios suos 
grammaticam. In scientiis et Sac. theologia neque legit, neque publice defendit theses. Praedicavit 
aliquando, sed raro, et dicitur habere egregiam aptitudinem ad hoc officium, sed non exercet. Egit 
priorem in diversis conventibus provinciae ad suum conventum originalem Znoymae. De cuius regimine 
nihil dico, alium graduatum filium huius provinciae habemus neminem praeter duos lectores, f. 
August inum Miglicensem et f. Dominicum Pragensem. 

Ad quintum et sextum nihil occurrit. 
Ad septimuni. 

Praedicatores actu praedicantes sunt: f. Thomas Tossegk Pilznae. Fr. Augustinus de Miglicio 
Olmuczii , fr. Andreas Cytnerus Pragae, f. Abrahamus ab Olsna Budwicii, f. Dominicus de Praga Brunae. 

Lectores ad legendum actu. Hoc anno deputatus erat Brunae P. baccalaureus Salernus, quo ad 
prioratum assumpto, datus est dictus f. Dominicus de Praga, ut legeret scientas, priore ter in hebdomada 
legente ex morali theologia pro captu discipulorum, sed nullus eorum Iegit. Prior dat culpam lectori, 
lector dat culpam priori. Constat autem, quod, cum potuissent haberi lectiones, lector profectus 
Cracoviam, abfuit per integrum mensem. 

Assumpsit etiam provinciám actu legendi P. Thomas Asculanus consignatis eidem discipulis ex 
Bruna, sed vix potest esse, qui legát, grassante morbo tam vehementer Pragae. 

Qui provincialatus officio functus sit in hac provincia, nullus adest. 

Ad nonum articulum. 

Patres et fratres ex alienis provinciis. 
Fr. Petrus, Paulus Tortellius Azetinus, lector provinciae Romanae. Venit in hanc provinciám 

cum P. Dominico Barberano, tunc provinciali Bohemiae, agit in hac provincia annum septimum. Prior 
Olmutii . 

F. Hyacinthus Salernus de Neapoli, baccalareus, provincia Regni. Congnis sanitatis missus a 
Rmo. Prior Brunae. 

F. Benedictus Barginius lector, natione Rutenus, provinciae Lombardiae. Venit cum P. Capello. 
Prior Pragensis. 

F. Cornelius Bebentrauer, Polonus assignatus a Rmo 1608. Prior Pilznensis. 
F. Egidius Porta lector provinciae Teutoniae Bolzanii. Venit cum bona licentia. Prior 

Budwicensis. 
F. Calimerius de Vrceis provinciae Lombardiae manet iam ultra 12 annos, de licentia nescio. 

Prior Jabulonensis. 
F. Godefr idus Jordanus Moravus. Supprior Znoymae. 
F. Nicolaus Tecklerus Silesius. Supprior Egrae. 
F. Abrahamus ab Olsna Silesius. 
F. Andreas Cytnerus Silesius. 
Hie quatuor provinciae Poloniae, de licentia ignoro, nisi quod dudum sunt in provincia. 
F. Thomas Asculanus lector provinciae Aprutinae. Missus a Rmo. 
F. Cornelius Pandulfus. Olomuczii . 
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F. Cherubinus de Vrgnano. Litomericii, vicarius. 
Uterque provinciae Lombardiae, de licentia nihil mihi constat. 
F. Gregorius de Valenciana provinciae Flandriae. Jabuloniae. 
F. Marcus conversus ex provincia Poloniae. Brunae. 
F. Faelix (!) conversus ex provincia Aprutina. Pragae. 
Praeter hos sunt in provincia non recepti adhuc Fr. Thomas Chrisogonus de ladra conventus 

Novi monasterii in Styria, expulsus et in exilium missis opera Fris. Arnesti Pranck. Habet licentiam ad 
benevolos a provinciali Teutoniae. 

Fr. Thomas Huffnagl Prutenus, baccalareus conventus Viennensis in Austria. Ingressus Brunae 
Carthusiam, non perseveravit, expectat donee cesset grassari lues, ut alio se recipere possit. 

Fr. Vincentius de Rensano tam male tractatus in Styria, ut fere semper lecto decumbat. 
Fr. Johannes Thomas de Finario. Indutus quidem habitu Brunae, sed nunc hospes est, rediturus in 

Italiam. 

Ad decimum articulum. 

Nihil vidi dignum notátu, nisi privilegia quaedam Sororum Olmuczii a tribus summis 
Pontificibus, ut possint egredi ad curanda sua bona temporalia, non requisitis, imo etiam reclamantibus 
Ordinario loci, provinciali, vicario, priore etc. 

Ad undecimum. 

Etsi constans fama sit, quod Fr. Thomas Tossegk praedicator Pilznensis (ut apparet in visitatione 
conventus Pragensis et Letomericiensis facta per commissarium generálem), fuerit per aliquod spacium 
temporis apostata ab Ordine et fortassis etiam a fide, nam dicitur concionatus fuisse ad Hussitas, nescio 
tamen, an propterea fuerit condemnatus ad aliquam poenam, aut qua authoritate fuerit absolutus, receptus 
ad Ordinem, aut restitutus ad gratias Ordinis etc. Suppuduit enim de hac re interrogare hominem, quem 
inveni actu priorem (licet absolverim propter alia) et factum praedicatorem generálem in capitulo 
Olomucensi 1610, in quo fuerat etiam diffinitor. De alio quoque nemine constat mihi, quod quisquam 
huius provinciae iudicialiter fuerit condemnatus ad poenam gravioris culpae. 

Ad duodecimum. 
Patres et fratres filii provinciae. 

Olomuczii . 
F. Emanunuel de Rati(s)bona, supprior, semper infirmus. 
F. Augustinus Meglicensis, praedicator. 
Fr. Petrus, fr. Paulus, Fr. Albertus novitii clerici. Fr. Antonius conversus. 

Brunae. 
Fr. Odicus de Praga lector, praedicator Bohemus, confessarius S. Annae. 
Fr. Jacintus Conradus. Fr. Stephanus Scultetus. Fr. Augustinus Semerus (!) clerici professi. 

Znoyma. 
P. Mgr. f. Dominicus de Nicopoli. Prior. 

Iglaviae. 
Fr. Johannes Kielnhoffer. Vicarius. 

Budwicii. 
Fr. Dominicus Bavarus. Conversus. 

Pilznae. 
Fr. Thomas Tossegk. Praedicator Bohemus. 
Fr. Severinus Polonus. Sacerdos. Fr. Dominicus Moravus. Clericus novitius. 

Egrae. 
P. Hermannus Vilhemius, septuagenarius. Prior. 
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Pragae. 
Fr. Ludovicus Bassus Normandus. Sacerdos. 
Fr. Vincencius Moravus. Ex-apostata, clericus-professus. Recepit prior ibidem. 
Fr. Michael Somerus. Fr. Jacinthus Polonus, clerici professi. 

Fratres ex alienis provinciis numero . . . 20 
Fratres filii provinciae numero . . . 21 

Ex his petunt licentiam abeundi aut absolutionem ab officio prioratus: Prior Oloniuczensis, 
quem quatuor annis invitum detinui in provincia et officio, nunc expectat licentiam a Rmo, sed melius 
esset, ut Rmus mitteret eidem patentes litteras provincialatus, ut sicut tantum profuit conventui 
Olomucensi , ita prodesse possit etiam toti provinciae et ego lubentissime cedam officio. 

Prior Pragensis omnino vult liberari a prioratu. Et cum nullum haberem idoneum prae manibus, 
quem eidem sufficerem, studiose distuli hactenus visitationem illius convetus, donec aliquis occurrat ad 
propositum. Si enim visitassem, scio quod non potuissem illum retinere. 

Prior Pilznensis valde urget pro licentia eundi Cracoviam (conventum suum originalem). Si 
concessero, dubito, quod non redibit, et non lubenter amitterem illum ex provincia. Est paulo 
impatientior, sed bonus paterfamilias. 

Prior Budwicensis invitus suscepit officium, invitus sustinet et semper instat pro absolutione. 
Est bonus religiosus quidem, sed in oeconomia valde impatiens; si haberem idoneum et stabilem, vellem 
exaudire ipsum. 

Conventus Egrensis indiget priore. Ille enim senex (licet modo et eadem facilitate gubernat sicut 
prius) tactus apoplexia amisit loquelam. In visitatione volebam instituere suppriorem suum, verum ipse 
supprior dissuasit, ne apud haereticos diceremur crudeles etc. Nihilominus, cum Pragam rediero, mittam 
dicto suppriori patentes prioratus. 

Conventus Letomericiensis indiget priore. Statueram praeficere P. Cherubinum de Vrgnano, sed 
ipse recusat et petiit licentiam redeundi in Italiam, et duos prioratus, quos habuit, in hac provincia, non 
satis faeliciter eidem successerunt, nihilominus reliqui ipsum vicarium usque ad novam provisionem. 

Cinventus Inglaviensis indiget priore. Interim providebo, ne sit t imendum de scandalo. 
Haec sunt, Rme Pr„ quae mihi in praesentiarum ad litteras Roma datas 17. Julii respondenda 

occurrunt. Quibus, si adiungat, quae mensibus proxime elapsis exaravi circa visitationes conventuum 
Moraviae et Bohomiae, habebit (ni fallor) exactissimam descriptionem status huius miserrimae 
provinciae suae. Quod si a prioribus reliquis, qui hactenus nihil mihi responderunt, aliquod amplioris 
rescire potero, non gravabor id, quam fidelissime significare. Interim et hanc provinciám protectioni 
Rmae P. V. commendo. Datum Brunae, 8a Novembris 1613. 

R. ma P. V. 
Minimus clientulus 

F. Vincentius ab Antverpia, 
indignus provincialis Bohemiae. 

Patent, který byl udělován absolventům pražského generálního studia u sv. Jiljí v 
17. a 18. století9 

Nos infra scripti Studii generalis ad S. Aegidium Moderatores ac Professores harum serie testamur R. P. 
F. N. N. Sacri Ordinis Praed[icatorum], filium Conventus N. N., laudabiliter absolvisse cursum 
philosophiae in Conventu N. N. sub Professore N. R.. P., Lectore fratre N. N. et sub ejusdem presidii 
conclusiones tam ex philosophia rationali quam universa laudabiliter sustinuisse actibus ordinariis tum 
privatis, tum publicis seculo assistendo, religiose conversando et ex theologicis materiis + tribus vel uno 
aut duobus annis theologiae studendo hic publicas theses defendisse. In quorum fidem hiis sigillo nostri 
Studii generalis Pragensis ad Sanctum Aegidium munitis, propria manu subscr ip t ings [sic!]. Die — 
Mensis — Anno —. 

9 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 17: Constituiones papales et de studio generali Pragae 1699-1734, Pragae 
17007-1735?, fol. 2 2 ľ . 
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Patent opravňující vyučovat na pražském generálním studiu u sv. Jiljí v 17. a 18. 
století70 

Nos infra scripti Studii generalis Provinciae nostrae Bohemiae Moderatores fidem facimus et attestamur 
N. Rdm. Prem. frem. N. N. S. O. P. postquam sua studia philosophica et theologica in variis studiis 
Ordinis nostri laudabiliter absolvit, praevio de more rigoroso examine et praemissa orthodoxae fidei 
catholicae professione praestitoque juramento de non recedendo verbo vel scripto a solidissima catholici 
nostri Praeceptoris D. Thomae Aquinitatis, Universa l i s ] ecclesiae Doctoris, doctrina, in Studio nostro 
generali Conventus S. Aegidii Pragensi in Lectorem sanctae theologiae promotum fuisse ab Adm. Rndo. 
ac Eximio sanctae theologiae Mgro. Pre. Fre. N. N., hujus Studii generalis regente. In quorum fidem his 
Studii nostri generalis sigillo munitis, propria manu subscriptum in praenominato Conventu nostro 
Pragensi S. Aegidii. Die — Mensis — Anno —. 

10 NA Praha, fond ŘD, inv. č. 17: Constituiones papales et de studio generali Pragae 1699-1734, Pragae 
17007-1735?, fol. 223v . 
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The History of the Bohemian Dominican Province 
in the Early New Age 

(1435-1790) 

This paper attempts to review the history of the Bohemian Dominican Province, specifically the history 
and impact of the Dominican Order on the life in the Lands of the Czech Crown at this time. There is a 
period of decline in prestige of the Order in the 15th and 16"' centuries but it is followed by a period of 
rebirth of its intellectual potency in the 17th century. The convents of the Dominican Order, as well as 
many of other Orders, were dissolved by the emperor Joseph II in the 1780s. I also pay close attention to 
the relationship between the Dominican Order and the Jesuits during the 17th and 18th centuries. 
The importance of this study for more detailed future research of the history of the Dominican Order is 
indisputable. I know of no other work dealing with this problem. 
I use mainly primary sources. The characteristic type of documents is Order chronicles, official 
documents and some historical works written by the members of the Order in the 17th and 18th century. 
Many of the documents are filed in the National Archive of the Czech State (Is1 department) and in the 
General Archive of the Dominican Order in Rome (Italy). Many of them have been unknown up to this 
t ime. 
In conclusion of this introduction I would like sum up that this paper has an ambition to reopen a new 
research and study of the Dominican Order in the Lands of the Czech Crown and to contribute to better 
understanding of the 16'1' and 17th centuries. 
After a brief overview of history of all Dominican Order from 15th to 18th century (The Dominican Order 
out of the Borders of the Lands of the Czech Crown) I focus on the history of Bohemian Province itself. 
Other chapter called The Effect of the Hussite Wars on the Order Life attempts to describe arguments 
between the Hussite Movement and the Order. The Hussite Wars affected the Order ' s history for two 
centuries at least. Many of the Order ' s members were killed and majority of the convents were destroyed. 
This is the reason why the other chapter had to be called the 16th century - Time of Decline. It deals with 
a relationship between the Archbishops of Prague and the Order during the second half of 16th century, 
the visitations of Michael d 'Asti and Felician Ninguarda in 1568/69 and 1574. It is necessary to say that 
both visitations were unsuccessful. In spite of them the largely owing to bad discipline the Bohemian 
Province degenerated further. The province was divided into three parts and than unified again - several 
t imes - in 1568-1611. These changes had negative impact on the future development of the Dominican 
Order in the Lands of the Czech Crowns. Nor the visitation of the General Master Hyppolit Beccaria in 
1593 was overmuch successful. I also pay attention to the situation of Moravian and Silesian convents, 
which wanted to break away and found its own Province. The visitation of Vincent Sahier in 1613 clearly 
shows that the Bohemian Dominican Province is very poor at that time. The effect of the Society of Jesus 
on the Dominicans until 1618 is described in the other chapter. The last chapter up to 1618 focuses on the 
foundation of the Convent of St Maria Magdalena in Prague Lesser Town. 
The second bigger section of this paper deals with the period of 1618 to 1740. It consists of the 
characterization of life of the Bohemian Province such as the consequences of the Thirty Years ' War on 
the Bohemian Dominicans, attempts at founding the Novitiate for the Bohemian Province, ineffective 
efforts to reform the province, influence of Thomas de Sarria and his visitation in 1647, the reform of 
Godefrid Marquis in 1650s and the affiliation of the Silesian convents with the Bohemian province at the 
beginning of the I8 lh century. The biggest flourish of the Bohemian Province started at the turn of last 
decades of the 17th century and it continued till 1730s. At that t ime there was also the Golden age of the 
Prague General Studies of St Giles. The sentiments held by the historiography of 19th and 20 th century 
asserting that the Golden age of these Studies had been spanning since 1630 were not based on facts and 
were unsupported by evidence. 
The third section of this paper concerns itself with the Church Reforms of Joseph II and cancellation of 
Dominican convents. 
After brief description of history of the Bohemian Province there is the chapter called Everyday life of 
Dominicans in the Bohemian Province from 15th to 18'h century. This chapter covers daily schedule of 
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Dominican friars of the Bohemian Province as well as their journeys out of convents, traveling to spa or 
visiting relatives. The research of belongings of the members of the Bohemian Province showed that its 
members were really poor even in the second half of the I8 lh century. The austerity of their everyday life 
including food is astounding time and t ime again. 
In the next chapter I focus on the relationship between the Dominicans and other social classes such as 
burghers, villagers as well as peasants, but also aristocracy including landed gentry, clergy and another 
church orders. I also tried to adumbrate the relationship with the Jews but there is very little relevant 
information on it. 
Another wide-ranging chapter is called Intellectual Life inside the Bohemian Province. It is about 
education system within the Order, its stratification, usage of spoken and written languages within the 
Bohemian Province and constituent schools of the Province. Nor the philosophical and theological 
opinions of the Dominicans of the Bohemian Province of 16th to 18th centuries have been left aside. 
Whole chapter pays attention to the Studium Generale of St Giles in Prague, the main school of all 
Province, but there is also a description of the Studium Generale in Wroclaw in Poland as well as lower 
schools of the Province. A lot of students came studying to the Bohemian Province but even more were 
looking for knowledge abroad to improve their skills. This matter is described in another chapter. 
Naturally, the effect of the Dominicans at the Universities of Prague and Olomouc in the 18th century 
could not be forgotten. Thanks to the Jesuits it was very difficult for the Dominican order to begin to 
teach at both universities, however, they succeeded them. Moreover, the Dominicans worked as teachers 
at several Grammar Schools at the end of 18th century as well. The order ' s libraries, archives and 
censorship have to be mentioned. Unfortunately, there is very little information on them and for that 
reason the chapter draws only an outline of the problems. The topic of the last chapter is the Dominican 
Inquisition of the 16th to 18lh centuries on which we have a bit more information. 
The next part is called The Second Order i.e. women branch of the Dominican Order. Unfortunately, we 
have only sketchy information on this topic again, because the Second Order has lived in the strictly 
contemplative life style. 
The last part of the paper is about economic life of the Bohemian Province from the 15th until the end of 
the 18th century. Because the theme is very extensive, so only concise outline could be postulated here. 
At the t ime of the Early Modern Age the Bohemian Province was so poor that it seriously inhibited its 
healthy growth and development. It is important to bear in mind the fact that the Bohemian Province did 
not own any property on its behalf. Every estate, field, meadow, house etc. always belonged to one of the 
convents of the Bohemian Province. Thus, the Province had to collect money from its convents in order 
to be able to sustain its existence. From the economic point of view the Golden age of the Bohemian 
Province was in 1710s to 1730s. 
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