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2 ÚVOD
Období konce středověku je v českých zemích spojeno s mnoha změnami ve vývoji církevní správy,
společenského uspořádání, kultury a vzdělání. Období vzestupu Českého království od poloviny 13. stol.
umožnilo konsolidaci církevní organizace a její farní sítě a vedle toho také rozvoj ekonomické sociální
struktury městského prostředí a vznik patriciátu jako sebevědomé a konkurenceschopné společenské skupiny.
Vlivem přenesení sídla císařství do Prahy Karlem IV. Lucemburským v polovině 14. stol., povýšení pražského
biskupství na arcibiskupství a založením univerzity vzrostl význam města jako jednoho z významných
mocenských, společenských a kulturních středisek Evropy a křesťanského světa. Rychlý vývoj společenkých
struktur s sebou nesl vedle rozvoje také ponenáhlý vznik společensky neblahých jevů.
Spolu s vývojem vnějších struktur je patrná i změna struktur duchovních, tedy posuny v myšlení, v
křesťanské sebereflexi a vnímání skutečnosti světa. Začíná se formovat vědomí národní. Zvláště v městském
prostředí se objevuje u laiků vědomí odpovědnosti za svůj náboženský život. Objektivně statická spiritualita
formální christianizace je stále více inspirována a proměňována motivy subjektivní spirituality čerpající z
monastické mystické tradice a z patristiky, především ze sv. Augustina. Tato nová spiritualita je pěstována v
monastickém prostředí, ale odtud se prostřednictvím osobností, které projevují širší společenský zájem, šíří
pomocí exhortativní literární tvorby mimo řeholní prostředí.
Postupně se tak projevuje široké hnutí či platforma nové zbožnosti, v níž hraje roli (novo)augustinismus,
zájem o patristickou a spirituální literaturu jako nábožensky-vzdělávací četbu za účelem prohloubení
duchovní orientace. Zájem naopak není věnován scholastické teologické spekulaci. V nové zbožnosti se
projevuje individualismus niterné náboženské zkušenosti, orientace na osobní setkání s Kristem, jež se
odehrává v duchovní hlubině Duchem svatým formované osobnosti. Předpokladem je pokání, niterné
pohnutí a pokorné sebeodevzdání, postoj vnímaný jako „zbožný” (devotus, religiosus, devotio) narozdíl od
termínu „víra” a „věřící” vnímaného spíše ve smyslu formální příslušnosti ke křesťanské církvi. Zdroj nové
zbožnosti je identifikován s prvotní křesťanskou církví podle apoštolského vzoru, pramenem k jejímu
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poznání je v prvé řadě Písmo sv., apoštolská a patristická tradice. Nová zbožnost je ideálem orientovaným na
praxi a nesoucím v prvku vnitřní obrody člověka spojené s vnější nápravou životních postojů reformní náboj.
Změny v myšlení, které jsou charakterizovány zvýšeným sebeuvědomováním jedince v rámci náboženské a
sociální skupiny, byly v historiografických konceptech 19. a 20. století zahrnuty pod pojem humanismu, který
není vždy nutné spojovat s renesancí. Eduard Winter pro dané období použil na základě koncepce
evropských duchovních dějin Konrada Burdacha jako heuristický princip termín „raný humanismus”
(Frühhumanismus). Široká diskuse, v níž je představa raného humanismu (popř. protohumanismu) konce
středověku podrobována kritice a zpřesňování, trvá dodnes a v jejím průbehu se objevila řada argumentů a
nových poznatků o vztazích a souvislostech uvnitř proudů dotčené epochy. Jedna ze základních Wintrových
myšlenek, že raný humanismus byl nesen hnutím nové zbožnosti, je s veškerým ohledem na zmíněnou
diskusi, stále platná. O raném humanismu je třeba uvažovat především s neustálým zřetelem ke skutečnosti
jeho diferencovanosti na sever od Alp a v italské kolébce, jeho odlišnosti od humanismu renesančního. Raný
humanismus je humanismem náboženským. Dosud se neobjevil jiný koncept, který by pojmově zachytil
úplnost společných jmenovatelů změn ve struktuře myšlení a náboženské (sebe)reflexe patrný od počátku 14.
stol.
Typickým a specifickým projevem evropské nové zbožnosti a raného humanismu je nizozemské hnutí devotio
moderna. Zaměřilo se na ideál niterné reflexívní zbožnosti pěstované v rámci života ve společenství (vita
communis), který není zásadně určen závazkem věčných slibů (profesí) a regulací apoštolského života
evangelijních rad (řehole), ale dobrovolným soužitím podle vzoru křesťanské obce v Korintu založené
Pavlem z Tarsu, jak je dosvědčena v Písmu sv. Toto hnutí mělo větev laickou i monastickou (představovanou
Windesheimskou kongregací řádu augustiniánů-kanovníků). Nejznámějším představitelem jeho spiritální
teologie a praxe je dílo světově populární Imitatio Christi připisovaní Tomáši Kempenskému. Jako ke svému
zakladateli se nizozemská devotio moderna odvolávala k osobnosti Geerta Grota (†1384).
Eduard Winter nastolil tezi o českém původu nizozemské devotio moderna a její inspiraci v reformních
proudech 2. pol. 14. stol., kterou spojil s duchovními dějinami raného humanismu v koncepci jeho vzniku v
Itálii a přenesení do Nizozemí prostřednictvím českých reformních směrů 14. stol. Jeho tezi rozvinula
Johanna Girke-Schreiber poukazem na zbraslavský spis Malogranatum jako dílo české devotio moderna 1. pol. 14.
stol. Tyto názory byly přijaty ve spojení s kritikou konceptu raného humanismu různě a teze přímého českého
původu nizozemské devotio moderna se až na vyjímky neujala. České reformní proudy 14. stol. jsou od té
doby stále detailněji zkoumány pomocí nových nebo nově čtených a interpretovaných pramenů, které Winter
ve své době neměl k dispozici. Jeho všemi stranami uznávanou zásluhou je důkladné upozornění na paralely
českých projevů a nizozemské devotio moderna, které nelze pominout.
Tato práce se snaží najít odpověď na otázku, zda a v jakém smyslu lze ve světle současného stavu poznání
možné hovořit o české devotio moderna a případně, jaká jsou úskalí a omezení tohoto pojmu pro výklad českcýh
dějin 14. stol. Druhou otázkou je, zda je možné dokázat závislost vzniku nizozemské devotio moderna na
českém myšlenkovém prostředí.

3 OBSAH A STRUKTURA PRÁCE
1 ÚVOD

8

2 HISTORICKÝ PŘEHLED

11

2.1 Nizozemská devotio moderna

11
3

2.1.1 Geert Grote (Život Geerta Grota - Otázka Grotova pražského pobytu a kontaktů)

11

2.1.2 Bratři a sestry společného života

20

2.1.3 Windesheimská kongregace

23

2.1.4 Spiritualita devotio moderna

25

2.1.5 Pojem devotio moderna

31

3 ČESKÉ DUCHOVNĚ-KULTURNÍ PROSTŘEDÍ
A REFORMNÍ PROUDY 14. STOL.

38

3.1 Církev a společnost

38

3.1.1 Spiritualita a v počínajícím období krize

38

3.1.2 Církevní správa

41

3.1.3 Reformní činnost episkopátu

43

3.1.4 Protohumanismus a Jan ze Středy

45

3.1.5 Založení univerzity

46

3.1.6 Řády (Cisterciáci – Kartuziáni – Mendikanti)

47

3.1.7 Bratrstva a cechy

50

3.1.8 Bekyně a beghardi (Evropský vývoj – Bekyně a beghardi v českých zemích)

53

3.2 Projevy reformních konceptů

58

3.2.1 Kazatelé nové zbožnosti 1. pol. 14. stol

58

3.2.2 Malogranatum (Autorství – Dochování – Charakter a obsah díla – Dialogus compilatus –
Dialog učitele a žáka – Učení o třech stavech – Zdroje učení o třech stupních
– Devotio v Malogranatu. – Eucharistie v Malogranatu)

59

3.2.3 Augustiniáni – řeholní kanovníci (Vznik a význam augustiniánského řádu – Roudnická
kanonie augustiniánů, roudnická kongregace a reforma

77

3.2.4 Konrád Waldhauser

85

3.2.5 Milíč z Kroměříže (Nový Jeruzalém – Dílo Milíče z Kroměříže)

88

3.2.6 Vojtěch Raňkův z Ježova

94

3.2.7 Matěj z Janova

99

3.2.8 Tomáš Štítný ze Štítného (Dílo Tomáše ze Štítného – Náboženské vzdělávání laiků:
koncept nové zbožnosti – Štítný a devotio moderna)

107

4 POJEM A TYPOLOGIE ČESKÉ DEVOTIO MODERNA

118

4.1 Koncepty otázky po české devotio moderna

118

4

4.1.1 Wintrova koncepce raného humanismu a její dosah ( Trojitá klasifikace českého
reformního hnutí – Raný humanismus a česká devotio moderna – Grote a nizozemská
devotio moderna – Seibtova kritika Winterovy koncepce „raného humanismu”)

118

4.1.2 Česká devotio moderna v pojetí Johanny Girke-Schreiber

128

4.1.3 Vztah devotio moderna a českého prostředí v pojetí Jiřího Spěváčka

131

4.1.4 Nechutové koncept charismatické spirituality

134

4.1.5 Otázka české devotio moderna v pojetí Pavla Spunara

139

4.1.6 Česká devotio moderna jako výraz kuriálního reformního směru (Zdeňka Hledíková) 145
4.1.7 Gerwingovo pojetí vztahu devotio moderna a českého reformního hnutí (Trimorfní
struktura českého reformního hnutí – Paralela k nizozemské devoci jen u Milíčova Nového
Jeruzaléma – Pojem devotio moderna – Srovnání Milíče a Grota)

150

4.1.8 Současný dosah pojmu devotio moderna a „nová zbožnost

162

4.2 České reformní směry a projevy devotio moderna

165

4.2.1 Raný humanismus a devotio moderna

165

4.2.2 Vymezení pojmu devotio moderna a nová zbožnost

167

4.2.2.1 Otázka pojmu »devotio moderna bohemica

168

4.2.2.2 Svébytnost nizozemské devotio moderna

169

4.2.3 České projevy Devotio moderna (Česká devotio moderna 1. pol. 14. stol.: Malogranatum
– Devotio moderna, kuriální reformismus a elitní protohumanisumus – Roudnická
augustiniánská kanonie – Devotio moderna a pražští reformní kazatelé – Tomáš
ze Štítného jako »devotus modernus bohemicus«

171

5 ZÁVĚR

178

6 JMENNÝ REJSTŘÍK

180

7 POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY

184

8 RÉSUMÉ

197

4 PUBLIKACE VÝSLEDKŮ PRÁCE
Výsledky práce dosud nebyly publikovány. V průběhu studia bylo možné přednést na dané téma příspěvek na
mezinárodní konferenci The Bohemian Reformation and Religious Practice (pod záštitou Filosofického
ústavu AV ČR v Praze, Villa Lanna, Praha, 23. - 25. června 2004), příspěvek „Malogranatum – dílo české
Devotio moderna?”
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Počátkem srpna 2008 budou výskledky práce shrnuty v příspěvku „Die böhmische Devotio moderna” na
sympóziu Die Hussitische Revolution – religiöse – politische – regionale Aspekte jež pořádá Institut
für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte e. V., Schloss Spindlhof / Regenstauf. Počítá se s tištěnou
publikací příspěvků v periodiku Archiv für schlesische Kirchengeschichte.

5 PŘÍNOS PRÁCE
Na základě studia základní i nejnovější literatury k tématu devotio moderna a českého myšlenkového směřování
ve 14. stol. bylo možno zjistit, že pohled Eduarda Wintra byl následným bádáním a kritickým zkoumáním
doplněn o řadu nových poznatků, které částečně posunuly nebo upřesnily představy o dotčených jevech a
jejich možné interpretaci.
Při vědomí více možných metodických východisek práce se ukázalo jako potřebné referovat dosavadní
literaturu, která je značně diferentní. V průběhu posledních 50 let historického bádání došlo k hlubokým
změnám v ideových východiscích evropské a světové historiografie. Každé studium myšlenkových struktur a
pohybů s sebou proto tím více nese potřebu rozsáhlé heuristické analýzy přístupů jednotlivých autorů.
Stanovený cíl zjistit, v jakém smyslu lze dnes ve světle poznání hovořit o české devotio moderna, byl autorem
zprvu vnímán jako jen dílčí otázka, ale ukázalo se, že jde o problém interpretace jevu myšlenkového směru
nové zbožnosti spojeného se změnami označovanými jako raný humanismus. Přitom koncept raného
humanismu byl nejen upřesněn, ale některými autoritami moderní medievistiky odmítnut. Samotnou devotio
moderna chápou autoři různě, což někteří oprávněně napadali. Zároveň se jeví být zřejmé, že odvrhnout tento
pojem jako „nicneříkající“ by nevedlo k řešení – fenomény by si vyžádaly pojmenování jiné.
Pokusili jsme se proto přistoupit k vymezení obsahu pojmu a návrhu jeho užití pro popis některých projevů
v myšlenkovém reformním prostředí českého 14. století. Úkol studia devotio moderna tím nemohl být ani
zdaleka vyčerpán. Stále je otevřená budoucí potřeba studia nových a nově editovaných pramenů a sledování
vývoje devotio moderna v 15. stol. a dále.
Následuje přehled výsledků:

5.1 České reformní směry a projevy devotio moderna
5.1.1 Raný humanismus a devotio moderna
Pojem raného humanismu, který vyzdvihl Eduard Winter jako interpretační princip pro myšlenkový vývoj v
Čechách ve 14. stol., byl odmítnut Ferdinandem Seibtem, který svou kritiku opřel o nepřítomnost jednoho ze
základních znaků humanismu, recepce antiky v oblasti jazykově-literární i politické v čechách lucemburské
doby. Na otázku Existoval v Čechách 14. stol. raný humanismus? si Seibt odpověděl ne. Uvažovat o českém
myšlenkovém vývoji 14. stol. v intencích raného humanismu podle Seibta není možné. To, co Seibt svou
kritikou objasnil, se týká spojení „raného humanismu” s ranou italskou renesancí. Definici raného humanismu
u autorů českého pozdního středověku skutečně nelze opírat o jazykovou a literární recepci antických vzorů.
V tomto smyslu odmítli protohumanismus i další badatelé.1 Pro zjevné proměny v myšlení a jeho strukturách
od počátku 14. stol. však nebyl nabídnut žádný komplexní interpretament.

1

Např. Anežka Vidmanová: „Tzv. protohumanismus Jana ze Středy je víceméně optický klam, který vzniká tím, že se
neberou v potaz středověké znalosti antické literatury a že se každé odvolání na antickou literaturu nebo jmenování
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Pojem raného humanismu však můžeme specifikovat blíže než jako spojení recepce antiky s novým
národnostním a životním pocitem. Zásadním znakem raného humanismu je indiviualismus a sebeuvědomění ve
smyslu filosoficko-antropologickém. Konkrétními projevy jsou pak zájem o lineární dějiny jako znak vývoje,
pozitivní vnímání přítomnosti a optimismus budocnosti, zájem o jazykové a literární formy, exempla, zájem o
knihy a literární kulturu vůbec. V tom smyslu je humanistickým projevem i literární činnost okruhu Jana ze
Středy, byť je jazykově zakotvena ve středověké notářské tradici.
Raný humanismus konce středověku je spojen na jedné straně se sebeuvědoměním střední měšťanského
sociální vrstvy a růstem právního vědomí, na druhé straně individualismem v přístupu k náboženské reflexi
vlastního života. Odlišuje se od italského humanismu tím, že nezdůrazňuje recepci antických vzorů
jazykových, literárních a politických (představa o znovuobnovení antického císařství v raně renesanční Itálii) a
humanistické jsou jeho tendence.
Raný humanismus 14. století v Čechá je nesen hnutím nové zbožnosti. Toto spojení vede k náboženskému
humanismu nové zbožnosti, v němž je renesance „zlatého věku” namísto v antických vzorech hledána v
provotní církvi a její apoštolské legitimaci. Myšlenkovým obzorem humanismu nové zbožnosti je
augustinianismus, příznačně nazvaný Novotným „novoaugustinismus”, jenž je charakterizován individuálním
přístupem a niterností víry. Jiří Spěváček právě u znovunavázání na sv. Augustina, v (novo)augustinismu,
shledal ideové kořeny nové zbožnosti , „praktické křesťanské renesance středověku.”2
Otázku po existenci českého raného humanismu je ve světle jeho projevů a za učiněných nutných upřesnění
jeho vymezení třeba zodpovědět kladně.
5.1.2 Vymezení pojmu devotio moderna a nová zbožnost
Pojem devotio moderna je možné v obecné rovině použít ve vztahu k takovým projevům reformního myšlení
nebo nové zbožnosti v pozdním středověku, pro něž jsou konstitutivními prvky uvědomělá reflexe víry,
individualismus niterného náboženského prožitku a vnitřní obroda člověka, které jsou chápány jako cesta
následování Krista a vztahovány k ideálu prvotní církve. Ve zcela obecné rovině je vhodné přidržet se
termínu „nová zbožnost”.3
Termín devotio moderna vyvstal v okruhu nizozemského hnutí nové zbožnosti, byl odvozen z teologie jeho
zakladatelů a jejich myšlenkových zdrojů, především z Horologia Sapientiae Heinriche Seuse, z nějž čerpal Geert
Grote a později Imitatio Christi.
Devotio je používána jako pojem pro niternou, uvědomovanou a hluboce prožívanou religiozitu, která se
vědomě snaží vyvarovat ulpívání na povrchu forem, i když se jich nutně nezbavuje. Změna vnímání se
odehrává v hloubce vědomí, v lidském nitru, zasahuje osobnost člověka a proměňuje ji v intencích cíle
zbožnosti. „Zbožnost” – devotio – je charakterizována niterností, uvědoměním a individualitou.
antického božstva nebo přepis díla Petrarkova už pokládá za huanismus. Petrarca i Jan ze Středy rostli ve středověké
notářské tradici a navazovali především na díla středověká. Nesporný humanistický rys je v jejich zájmu o získávání
nových rukopisů...” VIDMANOVÁ, Anežka: Středolatinská beletrie, Jan ze Středy a olomoucký protohumanismus. In:
Historická Olomouc a její současné problémy III. Olomouc, 1980. Cit. dle republikace In TÁŽ: Laborintus : Latinská
literatura středověkých Čech. Praha, 1994, s. 140-8, zde s. 144.
2

SPĚVÁČEK, Jiří: Devotio moderna, Čechy a roudnická reforma. In Mediaevalia historica bohemica 4. Praha, 1995. s.
171-197, zde s. 179.

3

Viz kapitola 4.1.7.
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V predikátu moderna nezní jen pouhý časový odkaz na současnost, ale především odkaz na obnovení hodnot
prvotní křesťanské církve. Jedná se o zbožnost ve své době „novou” avšak z hlediska křesťanské církve
„obnovenou”, neboť pramení v apoštolské ecclesia primitiva a k jejím zdrojům – vposledu ke Kristu – se
navrací.
Devotio moderna označuje náboženské myšlení a úsilí vedoucí k vědomé individuální reflexi náboženské
zkušenosti a praktickým důsledkům. K její charakteristice patří otevřenost. Monastický mysticismus je
přeorientován do prostředí mimo klášterní uzavřenost a odloučení. Tento rys se opakuje i v praxi
augustiniánských konventů Windesheimské kongregace, které se neuzavírají laickým členům ani působení
navenek. Devotio moderna stupuje od scholastického modelu teologického akademismu, v centru její pozornosti
není přesná teologická formulace pravd víry, ale vlastní náboženská zkušenost a praxe víry.
Devotio moderna je třeba od základu pojímat jako hnutí duchovní obnovy. Její spiritualita byla inspirovány v
hlavních rysech společnými prvky pozdně-středověké tradice náboženského života, jak byl praktikován u
observantních řádů a kázán ve farnostech. Na tomto základě vytvořila devotio moderna v oblasti spirituality
podobně jako jako v ideové oblasti nové způsoby myšlení a přístupu, nikoli naprosté inovace co do
jednotlivých znaků.
Znakem raně humanistického zaměření je prvek knižní vzdělnosti a bibliofilství, jenž se objevuje v různých
podobách nové zbožnosti. Není sám o sobě ničím výlučným, ale je pro novou zbožnost signifikantní.
Studium není primárně určeno k získání teologických či jiných vědomostí, ale k náboženskému růstu – dalo
by se říci vzdělání. Základem tohoto pojetí je nový důraz na četbu Písma svatého.
Devotio moderna nemůže být termínem vyhrazeným jen pro popis specifického nizozemského hnutí nové
zbožnosti. V tomto smyslu není již požívána a takové zúžení významu by bylo z pohledu současného bádání
anachronismem.4 Hnutí nové zbožnosti, které je třeba termínem devotio moderna označit, je ve své
různorodosti směrů a projevů typické společnými znaky niterné zbožnosti, devotio, která se vztahuje k
vnitřnímu prožitku setkání s Kristem a jeho působením na proměnu osobnosti. Vnitřní náboženská
zkušenost je připravena a zaštítěna v rámci různých modelů spirituálního života, které se mohou opírat o
zbožnou četbu, osobní modlitbu, účast na svátostech, především na eucharistii.
5.1.2.1 Otázka pojmu »devotio moderna bohemica«
Pojem devotio moderna bohemica použil Kaspar Elm ve shodě s Markem Derwichem a Martialem Staubem5 jako
terminus technicus označující určitý vymezený soubor jevů. Nelze jej chápat jako označení téže kategorie,
jako „nizozemská devotio moderna”, která značí jedno i když vnitřne diferencované, přesto jednotné hnutí
definované vedle místa a doby vzniku také svými zakladateli (anebo těmi, k nimž se jako zakladatelům
vztahovalo) a určitými ustálenými formami. Devotio moderna bohemica nebo »česká devotio moderna« naproti tomu
musí být chápána jako souhrnné označení většího počtu projevů vzniklých nezávisle na sobě nebo paralelně, i
když v kontaktu a v souhrnném spojení s novou zbožností, popř. se společnou vazbou na své zdroje.
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Viz kapitolu 4.1.8.
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Die "Neue Frömmigkeit" in Europa in Spätmittelalter. Hg.: Marek Derwich und Martial Staub. Göttingen, 2004, s. 9
(přemluva). ELM, Kaspar: Die ›Devotio moderna‹ zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit. In TAMTÉŽ, s. 15-29, zde
s. 20.

8

Technicky by bylo možné převést tento pojem jako „různé české projevy devotio moderna”, zatímco užší
kategorie hnutí nizozemského je užívána ve výzamu jako „specifický fenomén nizozemské devotio moderna.”
Tento posun sémantické roviny formálně analogického pojmu může být zdrojem nedorozumění, jemuž se
chceme vyhnout. „Česká devotio moderna” neoznačuje jedno navenek homogenní hnutí a nelze jí použít jako
souhrnnou interpretaci myšlenkových proudů 14. stol. Významovou rovinu pojmu je možné přiblížit: V
českých reformních a spirituáních proudech 14. století se projevuje na různých místech různou měrou vliv
devotio moderna a některé projevy jsou devotio moderna konstituovány.
5.1.2.2 Svébytnost nizozemské devotio moderna
Nizozemská devotio moderna dala pojmu nové zbožnosti pevný termín a teologické vyjádření, představovala
specifické vyústění nové zbožnosti, konstituovala a konsolidovala její formy v semireligiózní vita communis,
která zahrnula jak polohu laické komunity, tak polohu komunity rovnocenného soužití laiků a kleriků nebo
kanonii se soužitím řeholíků a laických členů, a to vše v ženské i mužské variantě. Konkrétní společenství je
formou pro praxi osobního zbožného života a zastupuje důraz na církev a koncepty rozlišení na viditelnou a
neviditelnou. Nizozemská devotio moderna se tak stala základnou hnutí nové zbožnosti, která dokázala přetrvat
přelom věků a ovlivnit novověká náboženská obrodná hnutí.
Z porovnání českého reformního hnutí druhé poloviny 14. stol. a okolností vzniku nizozemské devotio
moderna je zřejmé, že hledat závislost druhého na prvním ve smyslu přímé inspirace nebo dokonce
myšlenkového importu není možné. Nelze prokázat, že by nizozemská devotio moderna měla svůj přímý původ
v Čechách. Paralely mezi reformním kazatelstvím nebo mezi augistiniánskou spiritualitou nedokládají
závislost vzájemnou, ale dokládají výraznou shodu v myšlenkových a literárních zdrojích. Tím nejsou
vyloučeny vzájené kontakty prostřednictvím nizozemských studentů na pražské univerzitě, význam těchto
případných zprostředkovaných vlivů není konstitutivní.
Geert Grote pravděpodobně sám v Praze nepobýval, zcela jistě ne tak dlouhou dobu mezi lety 1360-65, jak
uvádí Eduard Winter.6 Měl ale dobrý přehled o situaci v Praze, udržoval písemný kontakt s nizozemskými
studenty, objednával od nich opisy rukopisů7 a mohl mít i informace o reformním kazatelství a kritice
církevních nepořádků Waldhauserově a Milíčovy školy.8 Po návratu ze studií se mnozí z nizozemských
studentů (Jan Cele, Willem Vroede) zapojili do hnutí devotio moderna, které sice mezitím bylo již započato,
takže o této cestě vzniku hnutí uvažovat nelze, avšak právě jejich generace v čele s Florentem Radewijnsem
(jenž byl Grotovým kázáním ovlivněn až po návratu z Prahy roku 1380) tvořila rozvoj hnutí a to jak jeho
laické tak monastické větve.
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WINTER: Frühhumanismus, s. 167nn. Bez odkazu na zdroj tvrdí tu Winter i další detaily ohledně Grotova pražského
pobytu.
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Viz zde kapitola 2.1.1.2.
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Cronica ecclesiae Pragensis Benessii Krabice de Weitmile [Kronika Beneše Krabice z Weitmile], ed. Josef EMLER. In
FRB IV, s. 459-548 /cit. dle FRRB (e)/ (zde cit. v kapitole 3.2.4) upozorňuje na Waldhauserovu kritiku a současně úspěchy
v parenetické oblasti. Stejně tak Milíčova činnost kazatelská i pastorační nemusela uniknout pozornosti zahraničního
studenta se zájemem o novou zbožnost a stav křesťanské víry. Studenti samozřejmě navštěvovali populární reformní
kázání, která jim byla v latině přístupná. Nizozemci nadto neměli problémy ani s němčinou (viz zde referenci o polemice
Regnera Richarda Posta, kap. 2.1.1.2).
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Kontakt s českým univerzitním a pražským reformním prostředím mohl tedy přispět k formaci první
generace po Grotovi. Nelze to však přeceňovat, protože některé podstatné prvky českého reformního směru
nizozemská devotio moderna nereflektovala. Je to především chybějící důraz na časté svaté přijímání.
Nizozemská devoce rozvíjela pokornou adorační eucharistickou spiritualitu (někdy poněkud excesivního
rázu), účast na mši byla i v laickém společenství každodenní, avšak přijímání to bylo předepsáno v intervalech
téměř třítýdenních. Takto by devóti vyhověli představám Jana z Jenštejna, nikoli však milíčovců a Matěje z
Janova.
Nizozemská devotio moderna přes všechny útoky a protivenství vytrvala jako hnutí, které se právně zaštítilo
augustiniánskou řeholí a dokázalo uhájit svou existenci. Možná k tomu přispěla i menší mocenská
exponovanost regionu, který narozdíl od Prahy nebyl na konci 14. stol. centrem a křižovatkou politických
ambicí. Spíše však sehrála úlohu rozvinutější sociální struktura hanzovních měst a dlouhá tradice
semireligiózních konventů bekyní nebo tradice malých augustiniánských kanonií, jaká v českých zemích
nebyla.
5.1.3 České projevy Devotio moderna
Na základě poznatků o myšlenkových a reformních směrech v českém prostředí 14. stol. je možno navrhnout
následující klasifikaci české devotio moderna (ve smyslu diferencovaných popř. nezávislých projevů). Prvním
hlediskem může být dělení časové na českou devotio moderna (zhruba) 1. poloviny a 2. poloviny 14. stol. U
tohoto pohledu je rozhodující souhrnný kontext vzniku i rozvoje fenoménů.
Do první poloviny 14. stol. bychom pak mohli zařadit literární devotio moderna, kam řadí Josef Tříška
veršované české legendy (ca 1306), dominikána Koldu z Koldic (1312-1314), Anežčinu legenda (konec 13.
stol. - ca 1320) a svébytné dílo devotio moderna Malogranatum (ca 1335-1340) předznamenané Petrem
Žitavským a Jindřichem z Varnsdorfu.9 Ve druhé polovině 14. stol. jsou pak projevy devotio moderna: 1)
skupina tří příbuzných proudů, (1.1) kuriálního reformismu, (1.2) řádového augustinianismu (především
Roudnické kongregace) a (1.3) elitního protohumanismu. 2) reformní okruh Konráda Waldhausera a Milíče z
Kroměříže, kde vynikají složky (2.1) charitativní devotio moderna Nového Jeruzaléma a (2.2) Tomáš Štítný
jako skutečný devotus modernus bohemicus.
Jiným klasifikačním přístupem bychom mohli členit na monastickou spiritualitu ovlivněnou devotio moderna
(Malogranatum, augustiniáni), laická hnutí (Nový Jeruzalém, Štítný) a elitní reforismus (kuriální a kancelářský).
Je třeba se nesrovnávat monastickou a laickou spiritualitu se dvěma větvemi nizozemské devotio moderna.
5.1.3.1 Česká devotio moderna 1. pol. 14. stol. – Malogranatum
Rozsáhlé dílo Dialogus dictus Malogranatum vzniklé koncem 30. let 14. stol.10 v cisterciáckém klášteře na
Zbraslavi je nejvýznamnějším spisem o praxi a cílech zbožného života domácí provenience. Spis je kompilací
výroků z děl patristické, teologické a spirituální literatury. Odráží mystickou literaturu monastického prostředí,
zároveň ale upouští od mystických spekulací a nenachází cíl ve vytržení. Formální trojité členění díla vyjadřuje
obsažený popis trojité cesty člověka ke křesťanské dokonalosti. Ta není primárně vázána na složení věčných
9

Viz kapitolu 3.2.1.
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Datování vzniku Malogranata přes některé výhrady jiných badatelů lze přijmout podle hypotézy M. Gerwinga, viz kapitola
3.2.2.1.
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slibů a může ji následovat kdokoli, nikoli pouze religiosus. Malogranatum se stalo evropsky populárním nejen v
klášterních knihovnách, bylo v 15. stol. přeloženo do němčiny a holandštiny a bylo součástí knihoven
konventů a společenství nizozemské devotio moderna. Z Malogranata čerpal Tomáš ze Štítného. Malogranatum je
dílem české nebo přesněji vyjádřeno středoevropské devotio moderna v kontextu svého vzniku jako spis
předávající duchovní cestu v intencích nové zbožnosti. Současně je lze považovat za dílo devotio moderna v
kontextu čtení. Rozšířilo se jak v kruzích monastické spirituality, tak v okruhu semireligiózní devotio moderna
nizozemské.
5.1.3.2 Devotio moderna, kuriální reformismus a elitní protohumanisumus
Představiteli kuriálního reformismu je episkopální trojice Jan IV. z Dražic, Arnošt z Pardubic a Jan z
Jenštejna. Jan z Dražic ovlivněn myšlenkami nové zbožnosti uvedl do čech augustiniánské kanovníky jako
spirituální a odbornou oporu svých církevně správních ambicí. Roudnická kanonie mu měla být i duchovní
oporou narozdíl od soupeřící svatovítské kapituly a založil ji nejprve jako český protipól elitnímu německému
klášteru zbraslavskému. Inspiroval se k tomu buď v Pavii nebo již u kanonie sv. Rufa v Avignonu
(pravděpodobněji) a v Pavii by pak prohloubil svůj sklon k (novo)augustinismu a získal první kanovníky k
osazenéí nového kláštera.
Arnošt z Pardubic bývá tradičně spojován s devotio moderna pro své působení v duchu niterné zbožnosti, z
nějž měla plynout podpora základního náboženského vzdělávání laiků prostřednictvím jejich duchovních
správců11 a snaha o nápravu a obrodu morálního stavu duchovenstva. Požadavky na klérus jsou neseny
duchem vnitřní náboženské obrody a výzev k obrácení, změně jednání.
Jan z Jenštejna, jenž studoval kanonistiku v Boloni, Padově a Paříži a jeho otec náležel ke správní elitě v
kruzích Karlovy kanceláře,12 byl jazykově ovlivněn sv. Augustinem a myšlenkově středověkou monastickou
mystikou a askezí, jimž se spolu s četbou věnoval na exerciciích v kartuziánském klášteře nebo u augustiniánů
v Roudnici. Nepřestavuje zástupce devotio moderna, a také jeho mariánská spiritualita a osobní obrácení, po
němž povolil časté přijímání laiků, nelze vykládat z těchto zdorjů.
Jan ze Středy patří k protohumanistické elitě, která jediná si mohla dovolit pěstovat zálibu v krásné literatuře a
měla možnost kontaktu s italskými ranými humanisty, a k vysoko postaveným vzdělaným klerikům, k nimž se
řadili roudničtí kanovníci či augustiniáni-eremité od sv. Tomáše v Praze prosazující reflexivní religiozitu. Jeho
vztahy ke Colovi di Rienzo a Petrarkovi nelze přeceňovat, avšak korspondnence s Petrarkou, společné zájmy
v (novo)augustinismu nebo bibliofilství jeho humanistické sklony potvrzují. Službu slova božího (Logos)
chápali jako službu krásného stylu i slohu a co nejpřiléhavějších příměrů, orientovali se na rétoricky vzělaného
sv. Augustina.
Spolu s Petrarkou byl Jan ze Středy obdivovatelem sv. Jeronýma a sv. Augustina a z Itálie přivzl
pseudoaugustinská Soliloquia animae ad Deum, jež na císařovo přání přeložil do němčiny (Buch der Liebkosung).
Dále přeložil meditativní traktát Stimulus amoris (Stachel der Liebe). Zachovaly se jeho německé modlitby.13
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Zdeňka Hledíková připomíná morálně teologickou příručku pro zpovědníky (pro faráře), jejímž vypracováním byl pověřen
augustiniánský kanovník z Roudnice Štěpán z Uherčic. Viz kapitolu 4.1.6.
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LUCHTERHANDT, Martin: Johann II. von Jenstein. In BBKL Bd. III (1992) sl. 159-160.
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Vydal je KLAPPER, Joseph: Johann von Neumarkt, Bischof und Hofkanzler : religiöse Frührenaissance in Böhmen zur
Zeit Kaiser Karls IV. Leipzig, 1964.
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Zájem o sv. Jeronýma a Augustina spolu s pokusy o laicizaci (religiózní) literatury je projevem vlivu nové
zbožnosti.14
5.1.3.3 Roudnická augustiniánská kanonie
Roudničtí augustiniáni mohou být dokladem augustiniánské spirituality stojící v proudu nové zbožnosti
prezentující se spirituálním individualismem.15 Jejich založení Janem IV. z Dražic je staví do blízkosti jeho
osobnosti ovlivněné zkušeností augustinismem a duchem nové zbožnosti z Padovy, Boloni a koncilu ve
Vienne. Svým literárním a bibliofilským působením se přibližují elitnímu protohumanismu, svým podílem na
církevní správě a vzdělanosti souvisejí s kuriálním reformismem. Předsavují v Čechách monastickou devotio
moderna, která byla nesena zbožnou četbou a praxí niterné zbožnosti postavené stále na monastickýh
spirituálních základech. Důraz četbu a studium za účelem vyšší zbožnosti charakterizoval pravidla Roudnické
kongregace, jimiž ovlivnila další kanonie. Mezi Roudnickou kongregací a Kongreací windesheimskou nejsou
kromě společného základu Consuetudines ve statuech pařížské kanonie sv. Viktora a augustinově řeholi16
paralely charakteru devotio moderna.
5.1.3.4 Devotio moderna a pražští reformní kazatelé
Aktivity okruhu Konráda Waldhausera a Milíče z Kroměříže náleží městskému středostavovskému prostředí,
avšak mají spojení s aktivitami horní (elitní) společenské vrstvy a bez jejího přispění se o nich nedá uvažovat.
Okruh reformních kazatelů v Praze od Konráda Waldhausera přes Milíče z Kroměříže k jeho žákům a
následovníkům, počítaje v to Matěje z Janova a také Vojtěcha Raňkova z Ježova, spojovala v osobnostech
prvních dvou jmenovaných s českou devotio moderna Johanna Girke-Schreiber.17 Vztah jejich působení k
devotio moderna je složitější.
Konrád Waldhauser je představitelem reformního úsilí motivovaného pocitem odpovědnosti za stav církve.
Byl nejen elitním kazatelem společenských špiček, když kázal před císařským dvorem a členy kanceláře a před
univerzitou, ale . promlouval vedle klasických kazatelen také na tržištích a nárožích, i mimo Prahu, a založil
kazatelskou studentskou školu. Kritizoval nepořádky, především hrabivost a nenasytnost. Usiloval o žité
následování Krista co možná nejdokonalejší, orientované na prvotní církev a opřené o Písmo svaté.
Následování Krista formuloval ve svách kázáních jako Christum imitari.
Jeho žák Milíč z Kroměříže je kazatelem apokalyptického přesvědčení o posledních dnech. Je na více místech
označován jako člevěk vroucí zbožnosti (devotionis) a na své osobě představuje prvek obrácení a pokání,
které vnímal silně eschatologicky. Městské laické hnutím okolo Milíče z Kroměříže, Nový Jeruzalém, je podle
Gerwinga jedinou paralelou z českého prostředí k nizozemské devotio moderna co o formy vita media. Milíč
ale narozdíl od zakladatelů devotio moderna v Nizozemí nezakládal v Novém Jeruzalémě institut semireligiózní
vita media jako cíl obrodného programu, ale jako potřebu chvíle a reagoval na aktuální nouzi. Vzniklo
14
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nábožensky vedené společenství kajícnic, které podle vzoru bekyní setrvávaly ve společném domě s
jednoduchým denním spirituálním programem.
Vedle ženské hlavní komunity se vyvinula mužská verze z kněží a kleriků okolo Milíče. Milíčova aktivita je
zapojena do celku českého reformního hnutí a nelze ji od něj oddělovat. Silný apokalyptický náboj se od
nizozemské devoce podstatně odlišuje. Nový Jeruzalém ale zaniká nepřízní okolností, podléhá témuž druhu
útoků, jakým musí čelit nizozemské komunity a v období slabé autority Václava IV. se hnutí okolo Nového
Jeruzaléma radikalizuje zakládá „Betlém” jako kazatelské stanoviště. Rozdíl mezi Novým Jeruzalémem a
nizozemskou laickou devotio moderna je také v českém důrazu na časté svaté přijímání, který v nizozemském
hnutí chybí, jeho pojetí se stále smíšeno s eucharistikou bázní a členky a členové přijímají jednou za dva až tři
týdny po důkladné přípravě.
5.1.3.5 Tomáš ze Štítného jako »devotus modernus bohemicus«
Tomáš ze Štítného svým českojazyčným dílem směřoval k cílenému náboženskému vzdělávání laiků, které šlo
nad rámec běžného katechetické požadavku doby. V jeho podání je každý věřící pozván k rozvíjení osobní
víry. Aby tomu napomohl, sestavil z teologických a mystických spisů popř. z hotových latinských sborníků
překladové kompilace, kde se snažil látku podat srozumitelným způsobem jako prvotní poučení. Nehodlal tím
konkurovat svátostné praxi a kázáním, byl ale ovlivněn zkušeností venkovského zemana, který měl řídké
příležitosti k účasti na mši, svatém přijímání nebo slyšení kázání a exhortací.
Ve svém překladu Zjevení sv. Brigity Švédské záměrně otupil ostrost kritických výroků na adresu nepořádků
v církvi, aby dílo přiblížil účelu zbožné lectio, a neoslabil je vydáním všanc možným útokům. Kritiku
církevních poměrů přenechal v explicitním podání kazatelům.
Štítný vystavěl na základě díla mysticko-spirituální literatury koncepci spirituálního života, která odpovídá
duchu devotio moderna. Základem je uvědomělá niterná zbožnost pěstovaná a posilovaná metodicky pod
duchovním vedením na základě duchovní četby, rozjímání, rozhovoru a modlitby a přijímání svátostí. Pokusil
se tak zpřístupnit laikům spirituální teologii a mystiku své doby, a současně je pro tento okruh příjemců
přizůsobil.
Narozdíl od Grota dospěl Štítný ke své formaci sám bez osobní zkušenosti s monastickou spiritualitou a
dospěl k praxi obdobné s nizozemskou devotio moderna. Ve shodě s ideály devotio moderna Tomáš ze
Štítného překonal exkluzivitu monastického ideálu křesťanské dokonalosti. Jeho nábožensky-vzdělávací
zájem sahal od prostředí rodiny přes semireligiózní společenství až k řeholním komunitám. Příznačné je pro
něj akceptování ženské spirituality. Také překonání tomistického pohrdání ženou je prvkem nové zbožnosti,
která v individuální zbožnosti nečiní rozdíl mezi hodnotu lidské existence podle rodu. Svou dceru Anežku
přivedl k realizaci semireligiózní formy společného života v okruchu posluchačů pražské kaple Betlémské.
Tomáš ze Štítného je ze všech postav českého reformního dění ve 14. stol. nejblíže k nizozemské devotio
moderna, jsou to však společné rysy, paralely a podobnosti, nikoli shoda či myšlenková závislost. Jeho postoj
je výrazem spojení intelektuálního zájmu, otevřeného lidství a hlubokého křesťanského ducha snažícího se
pozitivně přispět k obrazu církve a k praxi víry.
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6 ZÁVĚR
Devotio moderna označuje náboženské myšlení a úsilí vedoucí k vědomé individuální reflexi náboženské
zkušenosti a praktickým důsledkům. Pojem devotio moderna je definován zpětně skrze nizozemské hnutí tohoto
jména, které dalo termínu konkrétní teologický a praktický obsah. Díky němu je zřejmé obecné vymezení
pojmu jako uvědomělá reflexe víry, individualismus niterného náboženského prožitku a vnitřní obroda
člověka, které jsou chápány jako cesta následování Krista a vztahovány k ideálu prvotní církve.
Nizozemská devotio moderna vznikla působením Geerta Grota a generace jeho žáků, především Florenta
Radewijnse, jako hnutí čerpající z patristické a mystickoteologické tradice v duchu novoaugustinismu a nové
zbožnosti. Jeho přímá závislost na nějaké formě české devotio moderna není prokazatelná a není třeba ji
předpokládat. Vztah nizozemské a české devotio moderna vykazuje podobnosti a paralely, které je možné
vysvětlit čerpáním ze stejných zdrojů a recepcí (novo)augustinismu v obzoru nové zbožnosti. Dále však také
některé podstatné rozdíly, jako třeba typické téma české reformace v otázce častého přijímání Eucharistie.
Kritika pojmu „raného humanismu”, jak jej vyzdvihl Eduard Winter, ukázala potřebu jeho upřesnění. Raný
humanismus se odlišuje od italského humanismu v otázce recepce antických vzorů. V náboženském vyjádření
je nesen hnutím nové zbožnosti, které při různorodosti svých projevů vykazuje společné znaky v návratu ke
ideálu prvotní apoštolské církve, který je spatřován v rovině osobního, zodpovědného prožívání víry. Postoj
individuálního přístupu a vztahu k niterně prožívanému obsahu křesťanské víry je označen jako devotio.
Neváže se na monastické formy spirituality a opouští statickou religiozitu pompézních kultických projevů,
spirituální spekulativnost mystiky a teologickou spekulativnost scholastiky, zdůrazňuje vnitřní náboženský
prožitek, tj. Krista, a v něm proměnu osobnosti.
Česká devotio moderna je souhrnné označení diferencovaných i když v některých aspektech vzájemně
provázaných projevů myšlenkových a reformních proudů ve 14. stol. Pojem devotio moderna bohemica je třeba
chápat ve smyslu „různé české projevy devotio moderna”, zatímco užší kategorie hnutí nizozemského je
užívána ve výzamu jako „specifický fenomén nizozemské devotio moderna.”
České projevy devotio moderna lze rozdělit do časových úseků zhruba 1. a 2. poloviny 14. stol. Do první
poloviny 14. stol. patří především svébytné dílo monastické devotio moderna Malogranatum (ca 1335-1340) jež
předznamenaly postily Petra Žitavského a Jindřicha z Varnsdorfu. Ve druhé polovině 14. stol. patří k
projevům devotio moderna dvě hlavní skupiny jevů: jako první devotio moderna „elitní společenské vrstvy”, kam
je třeba zařadit kuriální reformismus (Jan IV. z Dražic, Arnošt z Pardubic), řádový augustinianismus
(Roudnická kongregace augustiniánů-kanovníků) a elitní protohumanismus (okruh Jana ze Středy); druhou
skupinou je reformní okruh Konráda Waldhausera a Milíče z Kroměříže, kde vynikají charitativní devotio
moderna Milíčova Nového Jeruzaléma a Tomáš Štítný jako skutečný devotus modernus bohemicus s konceptem
vernakulárního náboženského vzdělávání laiků.
V jiném úhlu pohledu lze hovořit o členění české devotio moderna na ovlivněnou monastickou spiritualitu
(Malogranatum, augustiniáni), laická hnutí (Nový Jeruzalém, Štítný) a elitní reforismus (kuriální a kancelářský).
Pojem „česká devotio moderna” jako označení diferencovaných projevů vlivu myšlení nové zbožnosti
nevysvětluje české reformní myšlení úplnosti jeho motivů. Zahrnuje však specifický český příspěvek evropské
nové zbožnosti – Malogranatum – a domácí projev smýšlení devotio moderna u Tomáše ze Štítného stejně
jako český ohlas augustinianismu a nové zbožnosti v duchovních, kulturních a myšlenkových proudech 14.
století.
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8 RÉSUMÉ (ZUSAMMENFASSUNG)
České reformní proudy 14. století a devotio moderna
Die böhmischen Reformströmungen des 14. Jahrhunderts
und die Devotio moderna
Devotio moderna bezeichnt die religiöse Gesinnung und Bemühung, die an bewusste individuelle Reflexion der
Religionserfahrng mit praktischen Folgen gerichtet ist. Der Begriff devotio moderna wird im Rückblick durch die
niederländische Bewegung dieses Namens, die zum konkreten theologischen und praktischen Begriffsinhalt
beitrug, bestimmt. Aus ihn ergibt sich die allgemeine Begriffsabmessung als bewusste Glaubensreflexion des
Einzelnen, Individualismus des innhaftigen Glaubenserlebnis und innere Erneuerung des Menschen, die als
der Weg von Nachfolge Christi bezogen zum Ideal der apostolichen Urkirche verstanden werden.
Die niederländische Devotio moderna war durch Wirkung Geert Grotes und der Generation seiner
Nachgfolger, vor allem der Florens Radewijns, entstanden als eine aus der patristischen und mystischtheologischen Überlieferung im Geiste des (Neu-)Augustinimus und der Neuen Frömigkeit schöpfende
Bewegung. Ihre direkte Abhängigkeit auf irgeneiner Form von einer böhmischen Devotio moderna lässt sich
nicht beweisen und ist auch nicht vorauszusetzen. Die böhmische und niederländische Devotio moderna
weist Paralellen und Ähnlichkeiten aus, die sich erklären lassen durch das Ausnützen der gleichen Quellen
und die Rezeption der (Neu-)Augustinismus im Blickfeld der Neuen Frömmigkeit. Weiter gibt es jedoch auch
einige wesentliche Unterschiede, wie das typische Thema der böhmischen Reformation in der Frage von
häufigen Kommunionsempfang.
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Kritik des Begriffs „Frühhumanismus”, wie er von Eduard Winter hervogehoben wurde, zeigte den weiteren
Präzisierungsbedarf. Der Frühhumanismus weicht von dem italienischen humanismus in der Frage der
Rezeption der Antikvorbilder ab. Im religiösen Ausdruck ist er von der Bewegung der Neuen Frömmigkeit
getragen, die bei Vielfalt ihrer Äusserungen mehrere Gemeinmerkmale aufweist, wie etwa der des Rücktritts
zum apostolischen Urgemeindeideal, der im Bereich des persönlichen individuellen verantwortlichen
Glaubenserlebens verstanden ist. Die Haltung der individuellen Stellung und Beziehung zum verinnerlich
erlebten christlichen Glaubensinalt wird als devotio bezeichnet. Sie knüpft nicht an die monastiche
Spiritualitätsformen und verlässt die statische Religiosität der spektakulären Kultausdrücke, die spirituelle
Spekulation der Mystik und theologische Spekulation der Scholastik, betont die innige religiöse Erfahrung, d.
h. die des Christus, und Individualitätsverwandlung in ihm.
Die böhmische devotio moderna stellt eine Gesamtbezeichnung differenzierter, wobei auch in einigen Aspekten
gemeinsam verbudnenen Ausdrücke der Gedank- und Reformströmungen des 14. Jhds. dar. Der Begriff von
devotio moderna bohemica ist im Sinne „verschiedene Ausdrücke der devotio moderna im Böhmen” zu verstehen,
indem die etwa engere Kategorie der niederländischen Bewegung wird im Sinne „der spezifische
niederländische Phänomen der devotio moderna.”
Die Erscheinung der böhmischen devotio moderna lässt sich in Zeitabschnitte der 1. und der 2. Hälfte des
14. Jhds. In die erste Hälfte des 14. Jhds. gehört vornehmlich das eigenständige Werk der monastischen
Devotio moderna Malogranatum (ca 1335-1340) vorausgeahnt von Postillen Petrus von Zittau und Heirich
von Warnsdorf. In der zweite Hälfte des 14. Jhds. gehören zur Devotio-moderna-Erscheinungen zwei
Hauptgruppen: die erste ist devotio moderna der „sozialen Elitätsschichte”, wozu der Kurialreformismus
(Johann IV. von Draschitz, Ernest von Pardubitz), der Ordensaugustinianismus (Raudnitzer Kongregoation
der Augustiner-Chorherren) und der elitäre Protohumanismus (Kreis des Johann von Neumarkt) zuzuordnen
sind; die zweite Gruppe ist der Reformkreis des Konrad von Waldhausen und Milíč von Kremsier, woraus
die charitative Devotio modera des Milíč’s „Nový Jeruzalém” und der Thomas von Štítné als der wahre
devotus modernus bohemicus mit seinem Konzept des vernakulären religiösen Laienerziehung.
Aus einem anderen Blickwinkel kann man die böhmische Devotio moderna in die durch ihr geprägte
monastische Spiritualität (Malogranatum, die Augustiner), die Laienbewegung („Nový Jeruzalém”, Thomas von
Štítný) und der elitäre (Kurial- oder Kanzlei-)Reformismus einteilen.
Der Begriff „böhmische devotio moderna” als Bezeichnung von differenzierter Erscheinungen des
Gedankeneinflusses der Neuen Frömmigkeit erfasst das böhmische Reformdenken in Völligkeit seiner
Motive. Sie jedoch umfasst sowohl den spezifischen böhmischen Beitrag zur europäischen Neuen
Frömmigkeit – Malogranatum – und die einheimische Erscheinung der Devotio-moderna-Gesinnung bei
Thomas von Štítné, wie auch den böhmischen Widerhall des Augustinismus und der Neuen Frömmigkeit
innerhalb der Geistes-, Kultur- und Gendankenströmungen des 14. Jahrhunderts.
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