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Resumé 
 

Students of the Unity of Brethern at the Beginning of the 17th Century or 

Priests-to-be from the Archive of Matouš Konečný 
 

In the course of reconstruction works in the area of the former cloister Na Karmeli in 

Mladá Boleslav in August 2006 the builders found two wooden boxes. The boxes were 

buried under the backfilling material of the arch of the cloister’s ground floor. They have 

preserved the so-called Archive of Matouš Konečný (1572−1622), one of the last bishops 

of the Unity of Brethren before the Battle of White Mountain in 1620. The unilateral 

correspondence dating back to the first two decades of the 17th century constitutes the main 

part of the excavated archival documents. The correspondence which was addressed to 

Matouš Konečný is composed partly of letters from students (or to be precise priests-to-be 

of the Unity of Brethren). These letters constitute the basis of the submitted diploma thesis. 

Firstly, the author offers the basic characteristic of the mentioned archival findings and 

resumes hitherto scholarship related to the theme. Then the main core of the thesis is 

focused on the education of priests-to-be in the Unity of Brethren. 

This education took place in Brethren houses and was provided by priests. The quality 

of the knowledge passed on the pupils depended on knowledge and experience of these 

priests. The organization of this type of education was regulated by the church’s order. 

Despite the fact that the priests-to-be were regularly sent to study abroad from the 

beginning of the 17th century, or even earlier, emphasis of the Unity of Brethren on 

education in general had not been always so unambiguous. Since the formation of the Unity 

of Brethren in 1457/8 it had undergone important changes from the initial deprecation to 

recognition of importance and utility of education. 

The priests-to-be of the Unity of Brethren whose letters are preserved in the excavated 

boxes were first of all educated at the academic gymnasiums (the so-called gymnasia 

illustria) in Bremen and in Bytom Odrzański. Thus, secondly, the author of the thesis 

explores history of these two centers and explains the reasons why the seniors of the Unity 

of Brethren had chosen these towns for their priests-to-be. 

The next part of the thesis analyses the process of dispatching of the priests-to-be 

abroad, as well as their life there. Firstly, the priests-to-be had to ask the seniors of their 

Church to be allowed to go to study abroad. After the seniors had considered the applicant’s 

abilities as proper, they released the students to extend their knowledge abroad. Before their 
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departure the priests-to-be had to sign a vow to stay in the service of the Unity of Brethren 

after completing their studies. 

Two preserved accounting registers allow the author to reconstruct the itinerary of the 

mentioned priests-to-be whose steps led from their native country to Bremen and Bytom 

Odrzański. Having arrived to the town, students had to set up some administrative business 

and then begin to study hard. Thus, some of their letters addressed to Matouš Konečný 

reveal the courses they signed up for and other aspects of their daily life as well. 

Since these priests-to-be studied at the expense of their church, they had to document 

precisely what they spent the money on and send the accounting registers home to the 

seniors. As the author documents the main items of students’ expenses constituted their 

accommodation, board, garment and schoolbooks or other printed materials as well. 

In the last part of the thesis the students’ vows, representative part of the 

correspondence and the accounting registers, are expertly edited to provide comprehensive 

overview of the explored archival documents. 
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I.  Úvod 
 

I.1  Slovo úvodem 
 

„Lasset sie nur ein wenig leiden, wenn sie nicht gelt haben, so studiren sie desto 

vleissiger!“ Tento název si zvolil Max Siller pro svou studii publikovanou  

v Südostdeutsches Archiv,1 v níž částečně charakterizuje a podává literární a jazykový 

rozbor německy psaných dopisů mládenců studujících v druhé polovině 16. a v celém 

století následujícím na zahraničních školách, zejména na univerzitě ve Wittenberku, za 

stipendium levočské městské rady. Podkladem pro jeho analýzu se stala edice 

korespondence levočských studentů zpracovaná péčí szegedské germanistky Tünde Katony 

a filologa Miklóse Latzkovitse „Löcsei stipendiánsok és literátusok,“ která byla vydána 

v rámci ediční řady Fontes Rerum Scholasticarum.2  

Zpřístupněním dopisů levočských studentů3 se badatelsky rozšířila pramenná základna a 

prostor nejen pro řešení některých otázek zahrnutých pod pojem „peregrinatio academica,“4 

ale i pro získání přesnější představy o radostech a strastech života studentů v raném 

novověku. Nelze opominout ani vyjádření Gerharda Menka, podle něhož dokumenty 

osobní povahy (dopisy, deníky, autobiografické záznamy) patří vedle pramenů úřední 

provenience k důležitým zdrojům hlubšího poznání fungování jednotlivých vzdělávacích 

institucí.5 

Odhlédneme-li od nejvyšších vrstev tehdejší společnosti, především nobility, pro níž se 

studia humaniora a tedy zahraniční vzdělávací cesty a následné cesty kavalírské6 staly 

v důsledku „působení dobových kulturních trendů nezávisle na objektivní potřebě 

                                                 
1 Max SILLER, „Lasset sie nur ein wenig leiden, wenn sie nicht gelt haben, so studieren sie desto vleissiger!“ 
Briefe von Leutschauer Studenten des 16. und 17. Jahrhunderts, Südostdeutsches Archiv 38-39, 1995−1996, 
s. 5-31. 
2 Tünde KATONA – Miklós LATZKOVITS (edd.), Löcsei stipendiánsok és literátusok. Külföldi 
tanulmányutak dokumentumai 1550−1699 [Levočtí stipendisti a literáti. Dokumenty zahraničních studijních 
cest 1550−1699], Szeged 1990 (Fontes Rerum Scholasticarum II/1). Dopisy studentů jsou dnes uloženy 
ve Státním okresním archivu ve Spišské Nové Vsi, pracoviště Levoča, ve fondu Archivu města Levoče.   
3 Žel tato edice kromě regestů  postrádá jakýkoli poznámkový aparát, vysvětlivky i rejstříky. 
4 Srov. Martin HOLÝ, Výchova a vzdělání české a moravské šlechty (1500−1620), disertační práce na Ústavu 
českých dějin FF UK, Praha 2008, s. 402, pozn. 1742; Michal SVATOŠ, Akademická peregrinace a cesty za 
vzděláním, in: Lenka Bobková – Michaela Neudertová (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad 
Labem 1997, s. 241-249. 
5 Gerhard MENK, Streiflichter aus dem Herborner Studentenleben am Anfang des 17. Jahrhunderts. 
Tagebücher, Autobiographien und Briefe als Quelle für die Geschichte der Hohen Schule, in: Joachim 
Wienecke (Hg.), Von der Hohen Schule zum theologischen Seminar Herborn 1584−1984, Herborn 1984, 
s. 38. 
6 M. Holý nepovažuje tyto dva pojmy za synonymní. Srov. TÝŽ, Výchova a vzdělání (disertace), s. 401n. 
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vyžadovanou součástí curricula vitae daného šlechtice,“7 a třebaže šlechtický model 

vzdělávání nebyl bez zpětného vlivu na vrstvy nižší a jejich akademickou peregrinaci, 

představovala městská stipendia8 jednu z možností, jak se mohl člověk neurozeného 

původu či z méně zámožných vrstev dostat na zahraniční studia nebo k vyššímu vzdělání 

vůbec. To ovšem pro vybrané stipendisty nebylo zcela „zadarmo,“ neboť se zavazovali, že 

se po ukončení svých studií vrátí do služeb dotčeného města. To proto, aby také obec užila 

nějakého prospěchu z vynaložených nadačních prostředků.9 

Jistou shodnost s městskými stipendisty můžeme nalézt mezi studenty, resp. při vysílání 

vlastního kněžského dorostu Jednoty bratrské na zahraniční studia, přestože jejich pobyt na 

cizích školách byl motivován jinými důvody.10 Ač z různých pramenů, avšak nepříliš 

kvantitativně zastoupených, máme povědomost o zahraničním studiu budoucích kněží 

Jednoty pro období do Bílé hory, přece jen jsme až do nedávné doby neměli k dispozici 

obdobné doklady, jaké přináší szegedská edice.  

Když v polovině srpna roku 2006 prováděli stavební dělníci rekonstrukční práce 

v objektu bývalého minoritského kláštera Na Karmeli11 v Mladé Boleslavi pro nový areál 

Vysoké školy Škoda Auto, nalezli několik centimetrů pod podlahou v zásypu stropní 

klenby v prvním patře dvě dřevěné truhličky, které byly odevzdány pracovníkům Muzea 

Mladoboleslavska. Po prvotním ohledání bylo zjištěno, že truhličky obsahují písemnosti, 

                                                 
7 Tamtéž, s. 453-454. 
8 Kromě městských rad poskytovali stipendia také vrchnosti a zeměpáni. Srov. např. ve vztahu k wittenberské 
a lipské univerzitě: Andreas GÖßNER, Die Studenten an der Universität Wittenberg. Studien zur 
Kulturgeschichte des studentischen Alltags und zum Stipendienwesen in der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts, Leipzig 2003, s. 69-164. 
9 M. SILLER, „Lasset sie nur ein wenig leiden,“ s. 8. Touto povinností nebyli zavázáni pouze levočtí 
stipendisti, ale obdobná nadace s týmž závazkem  existovala i v Brémách, jak vidíme na příkladu Heinricha 
Oldenburga (II.), který za peníze městské brémské rady studoval v letech 1604−1609 na univerzitě 
v Rostocku a od r. 1610 zastával místo učitele sekundy na brémském pedagogiu. Srov. Wilhelm von BIPPEN, 
Heinrich Oldenburg, der Secretär der k. Gesellschaft der Wissenschaften in London, und seine Vorfahren, 
Bremisches Jahrbuch (dále jen BJb) 15, 1889, s. 123-125. K jeho biografickým údajům viz též jmenný 
rejstřík. V českých zemích fungoval městský nadační fond např. v Jihlavě, z něhož byli v 16. a 17. století 
podporováni synové evangelických měšťanů studujících v cizině. Srov. rukopis Jana Petra Cerroniho 
k dějinám tohoto ústavu uložený v Moravském zemském archivu v Brně (dále jen MZA Brno), G 11,  Sbírka 
rukopisů Františkova musea, i. č. 819, sign. 721. 
10 Jedním z hlavních důvodů vysílání budoucích bratrských služebníků na zahraniční gymnázia a univerzity 
byla neexistence příhodného vyššího učiliště v českých zemích, na němž by si bratrští mládenci mohli 
prohlubovat své znalosti. Ovšem jak na straně města, tak na straně Jednoty lze spatřit společný cíl propouštění 
těchto mládenců do zahraničí. Město si takto vychovávalo budoucí elitu, jež měla zastávat různé funkce nejen 
v městské správě, a Jednota si tímto způsobem vzdělávala své budoucí kněží, kteří poté byli rektory škol, 
správci bratrských sborů a nezřídka zastávali nejvyšší posty v bratrské správě. 
11 Biblickým názvem Karmel byl pojmenován bratrský dům s hospodářskými budovami v Mladé Boleslavi 
přebudovaný z minoritského kláštera u kostela sv. Bonaventury, který Jednota dostala darem od Adama 
Tovačovského a jeho matky Johanky z Krajku v r. 1496. Těchto alegorických jmen bylo také běžně užíváno 
k pojmenování celé geografické lokality, v níž se nacházelo sídlo biskupa Jednoty bratrské. Tak byl Přerov 
nazýván Hebronem, Ivančice Zahradou a Brandýs  nad Orlicí Orlíkem.  
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které vznikly z výkonu úřadu nebo byly adresovány jednomu ze čtyř seniorů Jednoty 

bratrské, biskupu Matoušovi Konečnému (1572−1622),12 jehož sídlem byla právě Mladá 

Boleslav. Lze se domnívat, že truhličky s nashromážděnými písemnostmi ukryl v zásypu 

klenby sám Konečný někdy v listopadu či prosinci roku 1620, když byla Mladá Boleslav 

obsazena vojskem arcivévody Leopolda,13 a dříve než se uchýlil do Brandýsa nad Orlicí na 

panství bratrského ochránce Karla staršího ze Žerotína, snad v domnění, že se na Karmel 

jednou vrátí. Toho se však již nedočkal, neboť zemřel 8. února 1622 tamtéž. Podle 

okolností nálezu byly truhličky převázané provazy, stejně jako písemnosti svázané 

v balíčcích uvnitř, ukryty narychlo, přesto však dokonale, takže i přes řadu oprav 

a přístaveb, kterými klášter prošel, i v období jeho chátrání vydržely pod podlahou téměř 

v neporušeném stavu necelých čtyři sta let.14 

Odborná i laická veřejnost měla možnost se s Archivem Matouše Konečného (AMK), 

jak byl fond označen a který zůstal uložen v Muzeu Mladoboleslavska, blíže seznámit na 

několika výstavách i ve zprávách v médiích.15 

Největší část mladoboleslavského nálezu tvoří korespondence z let 1610−1618,16 mezi 

níž se nachází dopisy studentů vysílaných staršími Jednoty na zahraniční studia do 

Herbornu, Brém, Marburku a Bytomi nad Odrou (Bytom Odrzański), kde navštěvovali 

tamní protestantské akademie či akademická gymnázia (gymnasia illustria) i jejich 

                                                 
12 Matouš Konečný se narodil v Uhrách, pravděpodobně roku 1572. Základního vzdělání dosáhl ve Strážnici 
na Moravě, poté studoval ve Wittenberku. Roku 1596 byl na synodě v Třebíči posvěcen na kněze a v roce 
1604 se na synodě v Žeravicích stal členem úzké rady. O pět let později byl v Jaroměřicích na Moravě zvolen 
biskupem Jednoty se sídlem v Mladé Boleslavi. K životu a dílu Matouše Konečného srov. Zdenka TICHÁ, 
Matouš Konečný (heslo), in: Vladimír FORST (ed.), Lexikon české literatury, sv. II/2 (K−L), Praha 1993, 
s. 826; Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM (dále jen OSN) XIV, Aion CS 1997, s. 678; 
Josef JIREČEK, Rukověť k dějinám literatury české do konce 18. věku, sv. I (A−L), Praha 1875,  s. 385-386. 
13 Amedeo MOLNÁR, Boleslavští Bratří, Praha 1952, s. 250. 
14 Nutno podotknout, že stav všech písemností z truhliček je opravdu velmi zachovalý, k čemuž přispělo i 
jejich uložení ve stropním zásypu, kde bylo poměrně sucho, jak potvrdila i restaurátorská zpráva. Také díky 
nemalé podpoře ze strany Středočeského kraje byla již převážná část zrestaurována. 
15 Poprvé se mohla veřejnost s písemnostmi seznámit při expozici výstavy „Z domu nazývaného Karmel“ 
v Muzeu Mladoboleslavska (10.–28. 1. 2007); dále v Muzeu Komenského v Přerově  (5. 4.−3. 6. 2007), 
k tomu srov. František HÝBL (ed.), Jednota bratrská 1457−2007, Přerov 2007; v Pedagogickém muzeu J. A. 
Komenského v Praze (26. 7.−30. 9. 2007); v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (12. 10. 
2007−10. 2. 2008) a opět v Muzeu Mladoboleslavska (1.–16. 3. 2008). V denním tisku např. v Lidových 
novinách z 3. dubna 2007; dále v rozhovoru s Jiřím Justem v Českém rozhlasu na téma „Archiv 
biskupa  Jednoty   bratrské   Matouše  Konečného“   z   18.  11.  2007    URL: 
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_zprava/398367 [adresa platná k 5. 7. 2009] a nejnověji 
v Historickém magazínu České televize z 19. července 2008 „Jednota bratrská a boleslavský poklad“ 
URL:     http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historicky-magazin/23622-jednota-bratrska-a-boleslavsky-
poklad/ [adresa platná k 5. 7. 2009]. Odbornou zprávu o obsahu nálezu s několika editovanými písemnostmi  
podává Jiří JUST, Neue Quellen zur Geschichte der Brüderunität in der Zeit vor der Schlacht am Weißen 
Berg. Der Fund des Archivs von Matouš Konečný in Mladá Boleslav, Acta Comeniana (dále jen ACom) 22, 
2008 (v tisku).  
16 K obsahu mladoboleslavského nálezu viz další podkapitola. 
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předstupeň označovaný jako pedagogium. Zprávy studentů jsou navíc doplněny rejstříky 

vydání peněz (dále užíváno pojmu účetní rejstřík), kterými (nejen) senioři Jednoty své 

adepty na kněžství při studiích opatřili, a sliby zavazující studenty k poslušnému návratu 

k bratrskému řádu a čelednosti.  

Takto tematicky definovaný − vesměs homogenní − soubor písemností studentů se stal 

podkladem k vypracování předkládané diplomové práce, jejíž meritum spočívá v obsahové 

analýze a edičním zpřístupnění výše uvedených dokumentů. Mimo to se pokusím 

z korespondence a účetních rejstříků vysledovat různé aspekty jejich všedního dne i studia, 

najít odpověď na otázky, které v průběhu práce vyvstaly, a to především, jaké důvody vedly 

Jednotu k vysílání svých kandidátů na kněžství na zahraniční školy, proč studenti 

z truhliček odcházeli k získávání svých zkušeností a vědomostí právě do Brém a následně 

do Bytomi nad Odrou, kudy a jak putovali do svých nových působišť, co vše absolvovali 

během svého studia, čemu se učili, jaké k tomu používali knihy, za něž vynakládali mnohý 

groš zaznamenaný v účetních  rejstřících, jaký výsledek můžeme vidět z jejich studijních 

snah.  

Jelikož bratrští mládenci byli propouštěni na studium do zahraničí již s jistým kvantem 

vědomostí, objasním nejprve, jak a kde probíhala jejich výchova a vzdělání dříve, nežli se 

vydali sbírat nové zkušenosti (kapitola II.). Přístup Jednoty bratrské zvláště k vyššímu 

vzdělání nebyl od počátku její existence zdaleka přímočarý a v průběhu 16. století prošel 

mnohou proměnou, o čemž bude pojednáno v kapitole třetí. V kapitole čtvrté ve stručnosti 

nastíním tehdejší svět vzdělanosti,17 zejména ve Svaté říši římské ve složité době evropské 

konfesionalizace18 16. a 17. století, čímž je především sledován účel zařazení obou 

navštěvovaných gymnázií do dobového kontextu a jejich zakotvení v systému školství. 

Jelikož herbornská akademie tvořila ve sledované době pro některé studenty jen jakýsi 

„přechod“ na brémskou školu, nebude jí při zpracování věnována soustředěná pozornost a 

důraz bude položen na zmíněná gymnázia včetně vylíčení jejich dějin se zřetelem na 

studenty z truhliček. Stejně tak se nebudu zabývat ani marburskou univerzitou, na níž dle 

zachovaných dopisů (i když víme i o jiných) pobýval toliko jeden student – Jan Philemon. 

Toho však na rozdíl od ostatních mládenců nemůžeme považovat za nováčka, jenž odešel 

                                                 
17 Srov. M. HOLÝ, Výchova a vzdělání (disertace), s. 10, pozn. 5 a s. 42, pozn. 116. 
18 K pojmu konfesionalizace srov. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Konfessionalisierung [adresa platná k 5. 
7. 2009], či četné práce prof. Heinze Schillinga z Institut für Geschichtswissenschaften Humboldtovy 
univerzity v Berlíně, které se dotýkají také vzdělanostní problematiky (bibliografii jeho prací lze nalézt na 
stránkách berlínského institutu  viz  URL: http://www.geschichte.hu-berlin.de/default.aspx?tabid=3484 
[adresa platná k 5. 7. 2009]). 
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za hranice poprvé. Působil totiž jako preceptor různých šlechtických synků a rozhodnutí o 

jeho pobytu na té či oné škole spíše záleželo na vůli rodičů či poručníků jeho svěřenců než 

na samotných seniorech Jednoty, ačkoli i oni sami měli při rozhodování o jeho dalším 

preceptorském působení nemalé slovo. Dále bude následovat zmíněná obsahová analýza 

studentských písemností a jejich edice včetně všech náležitostí k ní příslušejících. 

 

I.2  Přehled dosavadního bádání k jednotlivým tématům  

 

Ač byla bratrskému školství věnována dosavadní historiografií jistá pozornost, přece jen 

dodnes nevznikla žádná rozsáhlejší syntetická práce a ani nelze říci, že by šlo o téma 

badatelsky vytěžené.19 Nutno podotknout, že samotné zpracování dějin bratrského školství 

ztěžuje nejen značná torzovitost pramenů, ale i jejich teritoriální roztříštěnost. Proto se 

vesměs musíme spokojit se starším bádáním. Dodnes cennými pracemi z konce 

předminulého století zůstávají díla Josefa Theodora Müllera,20 Hermanna Balla21 

a Františka Zoubka.22 Popis bratrského školství lze nalézt také u Zikmunda Wintra, který se 

však opírá o předchozí uvedené práce.23 V 50. letech 20. století se této problematice 

nejintenzivněji věnoval „historik a teolog reformace“ Amedeo Molnár,24 jenž zpřístupnil 

buď v celosti, nebo jen v ukázkách řadu dokladů k bratrskému školství, jimž předchází jeho 

třiceti šesti stránková úvodní studie.25 Rovněž účastníci přerovského kolokvia se v roce 

1973 zabývali některými otázkami bratrského školství či jednotlivými školami a jejich 

                                                 
19 Soupisovou bibliografii k dějinám Jednoty bratrské průběžně zpracovává Jiří Just. Její starší verzi z r. 2002 
lze nalézt na stránkách Katedry církevních dějin ETF UK. TÝŽ, Bibliografie k dějinám Jednoty bratrské 
(verze druhá, XI. 2002), URL: http://www.etf.cuni.cz/kat-cd/biblgr-jb-just.htm [adresa platná k 9. 7. 2009]. 
Bibliografie k bratrskému školství se nachází v oddílu 8.29. 
20 Joseph MÜLLER, Die Deutschen Katechismen der Böhmischen Brüder. Kritische Textausgabe mit 
kirchen- und dogmengeschichtlichen Untersuchungen und einer Abhandlung über das Schulwesen der 
böhmischen Brüder, Berlin 1887 (Monumenta Germaniae Paedagogica 4). 
21 Hermann BALL, Das Schulwesen der böhmischen Brüder, Berlin 1898. 
22 František Jan ZOUBEK, Vychování a vyučování v Jednotě bratrské, Beseda učitelská 15, 1883, s. 1-3, 33-
36, 66-68, 77-79, 93-95, 121-123, 133-134, 165-167, 177-180. 
23 Zikmund WINTER, Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století. Kulturně 
historický obraz, Praha 1901, passim; z dalších obecněji pojatých prací se bratrské problematiky dotýká také 
Jan ŠAFRÁNEK, Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů, sv. 1, 862−1848, Praha 1913, s. 53-64; a Josef 
CACH, Výchova a vzdělání v českých dějinách I. K problematice podílu školských a mimoškolských institucí 
a názorů na výchovu a vzdělání na stavu kultury a vzdělanosti, Praha 1988, s. 116-132, jenž na Jednotu 
bratrskou a její školství nahlíží z pohledu výchovně-vzdělávacího a podrobněji rozebírá působení Jana 
Blahoslava. 
24 Noemi REJCHRTOVÁ, Amedeo Molnár historik a teolog „reformace,“ in: Petr Macek (ed.), Ročenka 
evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 1996−1999, Praha 1999, s. 43-53; dostupné na URL: 
http://www.etf.cuni.cz/kat-cd/cd-am11.htm [adresa platná k 5. 7. 2009]. 
25 Amedeo MOLNÁR, Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956; TÝŽ, Das Erziehungswesen 
der Brüder, Communio viatorum 7, 1964, s. 161-171; TÝŽ, O bratrské výchově vzhledem ke Komenskému, 
Pedagogika (Časopis pro pedagogické vědy) 7, 1957, s. 441-452. 
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protějšky, jejichž příspěvky poté vyšly v nepříliš rozšířeném sborníku.26 Nejnověji se 

tématu dotkla na 24. mezinárodním komeniologickém kolokviu v Uherském Brodě Jana 

Uhlířová, která však víceméně vychází z dosavadních znalostí.27 Ani souhrnné dějiny 

Jednoty, ať už starší28 nebo zvláště novější,29 příliš nereflektují badatelský výzkum 

k dějinám bratrského školství, třebaže právě z pera Rudolfa Říčana pochází cenná studie 

o vyšším bratrském vzdělání,30 která se jmenovitě dotýká i studentů z truhliček. K nim je 

pak neocenitelným zdrojem poučení Rukověť humanistického básnictví.31 Uvedené práce 

se dotýkají bratrského školství obecněji v širším záběru a jednotlivá subtémata prezentují 

ve větší či menší míře. Dále existují i speciální pojednání k jednotlivým školám.32 Celkový 

přehled bratrských sborů a soupis míst v Čechách a na Moravě, kde Bratří vůbec někdy 

sídlili a kde byly školy, zpracoval Ferdinand Hrejsa ve svých „Sborech Jednoty bratrské.“33 

Vztahem Jednoty bratrské k vyššímu vzdělání se speciálně zabýval Rudolf Urbánek34 

a nejaktuálněji se o jeho proměnách zmínil na mezinárodní konferenci konané u příležitosti 

šestistého výročí Dekretu kutnohorského35  Jiří Just.36 

                                                 
26 František HÝBL − Gustav VOŽDA (edd.), Moravské bratrské školství a jeho protějšky v 16. až 18. století. 
Sborník materiálů z kolokvia, které se konalo ve dnech 28. a 29. listopadu 1973, Přerov, 1979. 
27 Jana UHLÍŘOVÁ, Bratrské školství v Čechách a na Moravě, Studia Comeniana et historica  34/ 71-72, 
2004, s. 54-61. 
28 Joseph Th. MÜLLER, Geschichte der böhmischen Brüder, Bd. II. (1528−1576); Bd. III.  (Die polnische 
Unität 1548−1793; Die böhmisch-mährische Unität 1575−1781), Herrnhut 1931. 
29 Rudolf ŘÍČAN, Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957. 
30 TÝŽ, Několik pohledů do českobratrského vyššího školství za mladých let Jana Amose Komenského, Acta 
Comeniana, Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 21/2 1962, s. 114-151. Srov. též 
Vlasta FIALOVÁ, Učebnice z tajné tiskárny na kralické tvrzi, Z kralické tvrze 1, 1967, s. 16-17. 
31 Antonín TRUHLÁŘ - Karel HRDINA - Josef HEJNIC - Jan MARTÍNEK, Rukověť humanistického 
básnictví v Čechách a na Moravě I - V (dále jen RHB), Praha 1966−1982. 
32 Ačkoli nemám v úmyslu se jim věnovat a není to ani cílem této práce, uvedu pro dokreslení celého obrazu 
pouze pojednání, která se týkají především škol při biskupských sídlech. Nutno však podotknout, že tato 
pojednání jsou veskrze jedinými a o ostatních školách se činí zmínka nanejvýš v rámci obecněji pojatých 
prací, např. jako zde uvedená Mladá Boleslav či Přerov. Nejbohatěji je literatura zastoupena ke škole 
ivančické, a to především v souvislosti  s tamním působením Esroma Rüdingera v 70. a 80. letech 16. století. 
Srov. Josef CVRČEK, Bratrská škola v Ivančicích, Časopis Matice moravské (dále jen ČMM) 31, 1907, s. 
193-203, 313-325; Augustin KRATOCHVÍL, Bratrská šlechtická škola (gymnasium) v Ivančicích (zvláštní 
otisk z Dějepisu města Ivančic), Ivančice 1905; Jaromír JECH, E. Rüdinger’s Work at the Fraternity School 
in Moravia, in: Reinhard Golz - Wolfgang Mayrhofer (edd.), Luther and Melanchton in the Educational 
Thought of Central and Eastern Europe, Münster 1998 (Texte zur Theorie und Geschichte der Bildung 10), s. 
110-113; Boris BÁLENT, Knihovna českobratrského gymnázia v Ivančicích 1567−1620, Ivančice - Martin 
1968; František Jan ZOUBEK, Bratrská škola v Ivančicích, Beseda učitelská 4, 1872, s. 217-218; R. ŘÍČAN, 
Několik pohledů. Ke škole mladoboleslavské srov. František BAREŠ, Dějiny mladoboleslavského školství, 
Mladá Boleslav 1888, s. 16-28; TÝŽ, Paměti města Ml. Boleslavě, Mladá Boleslav 1922, s. 270-275; A. 
Molnár, Boleslavští Bratří, s. 207-209, 225-226; K Přerovu srov. František LEVÝ, Přerovská českobratrská 
církev. Kulturně-historický příspěvek k dějinám města Přerova, Přerov 1909, passim.  
33 Ferdinand HREJSA, Sborové Jednoty bratrské, Praha 1935. 
34 Rudolf URBÁNEK, Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy. Příspěvek k 400. výročí 
narozenin Blahoslavových, Brno 1923; TÝŽ, K Blahoslavově „Filipice proti misomusům,“ in: Václav 
Novotný - Rudolf Urbánek (edd.), Sborník Blahoslavův (1523−1923). K čtyřstému výročí jeho narozenin, 
Přerov 1923, s. 152-185. 
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Oproti tvrzení, které se objevuje v některých pracech,37 že bratrské školy sloužily 

především k výchově kněžského dorostu, si kladu otázku, probíhala-li skutečně jejich 

výchova a vzdělání stejně jako u ostatních laických dítek, která se v budoucnu neměla 

věnovat církevní službě, ve školách, ač zřizovaných samotnými Bratřími. Nejlépe odpověď 

vystihuje věta Zikmunda Wintra: „Byl ještě jiný druh školy v Jednotě hned od počátku. 

Kdežto jedněm stačilo, naučili-li se čísti v Písmě, aby je to čtení přivedlo k spasení, naučili-

li se čísti v písničkách, aby jimi Boha ctili: druzí se učili Písmo vykládati, učili se na 

kněžství v Jednotě. Kněz v domě sborovém míval na péči vychovávati schopné mládce ku 

kněžství, vychovávati alumny a akoluty bezpochyby hned od prvního zřízení těch domů; byl 

dům knězův tou příčinou vždy jako nějaký seminář.“ 38  

Budeme-li se zabývat otázkou výchovy kněžského dorostu Jednoty bratrské, kromě 

výše zmíněných prací nenalezneme žádnou speciální studii. Konkrétnější představu, jak 

tato výchova probíhala, si lze vytvořit především z příruček a návodů, jenž pocházejí z pera 

samotných představitelů Jednoty.39 V tomto případě je budu považovat spíše za prameny 

než za primární literaturu a podrobněji je popíšu v další podkapitole. 

 

Jelikož shrnutí dosavadního bádání k otázce akademické peregrinace byla již věnována 

větší pozornost v souvislosti se šlechtickou vzdělanostní problematikou,40 nebudu se jím 

více zabývat a poukážu pouze na práce, které se bezprostředně dotýkají tématu 

a zahraničních škol, na nichž v 16. a na počátku 17. století studovali bratrští mládenci. 

Největšímu zájmu badatelské činnosti se těšily a doposud těší matriky jednotlivých 

                                                                                                                                                     
35 Konference se konala v Praze ve dnech 22.−24. ledna 2009 a nesla název „Univerzity, zeměpáni a zemské 
církve. Dekret kutnohorský (1409) v kontextu doby od založení Univerzity Karlovy  (1348) do augšpurského 
náboženského míru (1555).“ 
36 Jiří JUST, Zwischen Ignoranz und Faszination. Der Wandel in der Haltung der Brüderunität zur höheren 
Bildung als Reflex auf den Wandel der Universität vom mittelalterlichen studium generale zur konfessionellen 
Lehranstalt, AUC−HUCP 49, 2009, suplement 1 (v tisku). 
37 Např. M. HOLÝ, Výchova a vzdělání (disertace), s.  226. 
38 Z. WINTER, Život a učení, s. 63. 
39 Anna CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Úkoly a výchova kněží, služebníků Páně v Jednotě bratrské, Úzká rada 
Jednoty v Turnově, s. d. (strojopis v knihovně ETF UK), s. 3, 5. 
40 Nejnověji se touto otázkou zabýval Martin Holý ve své disertační práci i v předchozí studii publikované ve 
Folia Historica Bohemica. TÝŽ, Výchova a vzdělání (disertace); TÝŽ, Výchova a vzdělání české a moravské 
šlechty v 16. a v první třetině 17. století, FHB 21, Praha 2005, s. 111-210. Z dalších prací je možno uvést 
studii Kateřiny SCHWABIKOVÉ, Česká šlechta a univerzity německé jazykové oblasti v raném novověku 
(Čeští páni a rytíři, imatrikulovaní v letech 1550−1620 na univerzitách nynějšího Německa, Rakouska a 
Švýcarska), AUC−HUCP 46/1-2, 2006, s. 25-131; pro jižní oblast a Francii pak Markéta DEVÁTÁ, Studenti 
z Čech a Moravy na francouzských a italských  universitách v letech 1570−1620, diplomová práce na Katedře 
českých a slovenských dějin FF UK, Praha 1992. 
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univerzit a akademií41 a jejich vytěžení.42 Pokud jde o matriky německých univerzit, jejich 

výtahy pro české a moravské studenty zpracovali Josef Vítězslav Šimák43 a Karel Hrdina,44 

pro wittenberskou univerzitu pak Ferdinand Menčík.45 Karel Hrdina rovněž vytěžil 

i matriku zhořeleckého gymnázia.46 Výpis z matrik švýcarských univerzit provedli Karel 

Sita47 a Ignác Hanuš.48 Ženevská a basilejská matrika se také staly základními kameny pro 

vypracování kvalifikačních prací Luďka Rejchrta49 a většího pojednání Otakara 

Odložilíka.50 Jak Odložilík, tak Rejchrt, jenž věnoval pozornost ještě Heidelberku 

a Herbornu, sledují ve svých pracech spíše další životní příběhy studentů než jejich 

samotné studium, neboť právě matriky jim byly často jediným pramenem. Oba se táží, jaký 

význam mělo studium na reformovaných učilištích pro životní postoj, rozhodování, 

smýšlení bývalých studentů a jak se zapsali do dějin své vlasti. Ve všech pracech můžeme 

nalézt četné zmínky o vlastních bratrských mládencích (Rejchrt jim vždy věnuje jednu 

kapitolu), s kterými se v truhličkách setkáváme jako s kněžími a s „pány otci,“ tj. seniory 

našich studentů. Na tomto místě nelze nezmínit posmrtně vydanou edici Františka 

                                                 
41 Srov. Adolf TUREK, Význam universitních matrik vydaných po r. 1935 pro studium dějin Jednoty, in: R. 
Říčan – A. Molnár – M. Flegl (edd.), Bratrský sborník. Soubor prací přednesených na symposiu konaném 26. 
a 27. září 1967 k pětistému výročí ustavení Jednoty bratrské, Praha 1967, s. 164-168. 
42 Srov. Alfred KOHLER, Bildung und Konfession. Zum Studium der Studenten aus den habsburgischen 
Ländern an Hochschulen im Reich (1560−1620), in: Grete Klingenstein – Heinrich Lutz – Gerald Stourzh 
(Hgg.), Bildung, Politik und Gesellschaft. Studien zur Geschichte des europäischen Bildungswesen vom 16. 
bis zum 20. Jahrhundert, Wien 1978, s. 68-73. 
43 Josef Vítězslav ŠIMÁK, Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách v XV.−XVIII. st., 
Časopis musea Království českého (dále jen ČMKČ) 79, 1905, s. 290-297, 419-424;  ČMKČ 80, 1906, s. 118-
123, 300-305, 510-539; srov. též Ignaz HÜBEL, Beziehungen Mährens zu den deutschen Universitäten im 16. 
Jahrhundert, Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens, 29, 1927, s. 157-
198; ZVGMS 30, 1928 (příloha), s. 1-40.   
44 Karel Hrdina navazuje na Šimákův soupis a doplňuje ho. TÝŽ, Studenti z českých zemí na vysokých školách 
v cizině, Věstník české akademie věd a umění 28-29, 1919−1920, s. 32-66. 
45 Ferdinand MENČÍK, Studenti z Čech a Moravy ve Wittemberku od r. 1502 až do r. 1602, ČMKČ 71, 1897, 
s. 250-268. Wittenberským studentům věnoval dále pozornost Josef HEJNIC, Čeští studenti ve vyhláškách 
vitenberské university v 16. století, Strahovská knihovna (dále jen SK) 7, 1972,  s. 39-45. 
46 Karel HRDINA, Čechové na gymnasiu ve Zhořelci, in: Přátelé čsl. starožitností svému učiteli. 
K šedesátinám univ. prof.  Dra. J. V. Šimáka. Příloha Časopisu Společnosti přátel starožitností čsl. v Praze 
38/2-3, 1930, s. 85-98. Srov. Gustav SIEG, Die älteste Matrikel des Gymnasium Augustum zu Görlitz, Neues 
Lausitzisches Magazin (dále jen NLM) 106, 1930, s. 66-79. 
47 Karel SITA, Studenti z českých zemí na basilejské universitě v době reformace, Theologická příloha 
Křesťanské revue 21, 1954, s. 14-19. 
48 Ignác HANUŠ, „Bericht über das jüngst in Genf erschienene Buch,“ Sitzungsberichte der königl. 
böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1862 (Januar − Juni), Historische Section am 23 Juni 
1862, s.  99-103. Srov. též Amedeo MOLNÁR, Rok 1559 v kalvínské reformaci, Křesťanská revue (dále jen 
KR) 26, 1959, s. 146-148. 
49 Luděk REJCHRT, Vliv reformovaných akademií na politické myšlení bratrských studentů od poloviny 16. 
století do Bílé hory, disertační práce, [Praha, s. d.]; TÝŽ, Kalvinismus a bratrští studenti od poloviny 16. 
století do Bílé hory, disertační práce na KBEF UK, Praha 1972; TÝŽ, Bratrští studenti na reformovaných 
akademiích před Bílou horou, AUC−HUCP 13/1-2, 1973, s. 43-82. 
50 Otakar ODLOŽILÍK, Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka, Philadelphia 1964. 
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Hrubého51 obsahující korespondenci studentů na protestanských školách koncem 16. 

a počátku 17. století připravenou k tisku zásluhou jeho dcery Libuše Urbánkové-Hrubé, 

jejíž hlavní těžiště však spočívá v dopisech šlechtické provenience. K tomuto výčtu lze 

přiřadit i studii Josefa Cvrčka, jenž podává zprávy o bratrských mládencích studujících 

v 16. století získané především z Akt Jednoty a dekretů.52 

 

Základní prací pro poznání oblasti nazývanou někdy také jako „Res publica litteraria“ 

a dodejme k tomu i „scholaria“ stále zůstává dílo Friedricha Paulsena.53 Komplexnější 

pohled podává v jednotlivých kapitolách zpracovaných od různých autorů rovněž 

Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte.54 Ze starších prací lze uvést i knihu Georga 

Mertze.55 Další studie dotýkající se různých témat z oblasti vzdělání v raném novověku 

protestantského (zvl. reformovaného) okruhu jsou rozptýleny v řadě sborníků,56 které 

vycházejí v rámci několika projektů.57 Z konkrétních pojednání uvádím např. statě 

Gerharda Menka58 či Stefana Ehrenpreise.59 

                                                 
51 František HRUBÝ (ed.), Etudiants Tchèques aux écoles protestantes de l’Europe occidentale à la fin du 
16e et au début du 17e siècle, Brno 1970. Srov. recenzi z pera Amedea MOLNÁRA, Reformovaný svět a 
bratrská šlechta, KR 38, 1971, s. 140-142. 
52 Josef CVRČEK, Studenti bratrští v cizině, ČMKČ 83, 1909, s. 211-215, 401-406. 
53 Friedrich PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten 
vom Ausgang des Mittelalters bis zum Gegenwart, erster Band, Leipzig 1919. 
54 Notker HAMMERSTEIN – August BUCK (Hgg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band I. 
15. bis 17. Jahrhundert. Von der Renaissance und der Reformation bis zum Ende der Glaubenkämpfe, 
München 1996. 
55 Georg MERTZ, Das Schulwesen der deutschen Reformation im 16. Jahrhundert, Heidelberg 1902. 
K dalšímu výzkumu srov. Notker HAMMERSTEIN, Bildung und Wissenschaft vom 15. bis zum 17. 
Jahrhundert, München 2003, s. 55-77. 
56 Heinz SCHILLING – Stefan EHRENPREIS (Hgg.), Erziehung und Schulwesen zwischen 
Konfessionalisierung und Säkularisierung. Forschungsperspektiven, europäische Fallbeispiele und 
Hilfsmittel, Münster – New York – Berlin 2003. Zde je také na s. 205-275 zpracována péčí Stefana 
Ehrenpreise a Christiana Jasera výběrová bibliografie; Herman J. SELDERHUIS – Markus WRIEDT (Hgg.), 
Theologenausbildung im Zeitalter der Konfessionalisierung, Tübingen 2006; Heinz SCHILLING – Stefan 
EHRENPREIS (Hgg.), Frühneuzeitliche Bildungsgeschichte der Reformierten in konfessions-vergleichender 
Perspektive. Schulwesen, Lesekultur und Wissenschaft, Berlin 2007.  
57 Na Humboldtově univerzitě v Berlíně probíhá výzkumný subprojekt pod vedením Heinze Schillinga a 
Stefana Ehrenpreise „Die Bedeutung der reformierten Bildung und Erziehung im frühneuzeitlichen Europa.“ 
A na mohučském Institut für europäische Geschichte pod záštitou Markuse Wriedta ve spolupráci s Instituut 
voor Reformatieonderzoek v nizozemském Apeldoornu pod vedením Hermana Selderhuise projekt 
„Theologenausbildung im Zeitalter der Konfessionalisierung.“ 
58 Gerhard MENK, Das Bildungwesen in den deutschen protestantischen Territorien der frühen Neuzeit, in: 
H. Schilling – S. Ehrenpreis (Hgg.), Erziehung und Schulwesen zwischen Konfessionalisierung und 
Säkularisierung, s. 55-100; TÝŽ, Die kalvinistischen Hochschulen und ihre Städte im konfessionellen 
Zeitalter, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Stadt und Universität, Köln – Weimar – Wien 1993, s. 83-106. 
59 Stefan EHRENPREIS, Reformed education in early modern Europe. A survey, in: Wim Janse – Barbara 
Pitkin (edd.), The Formation of Clerical and Confessional Identities in Early Modern Europe (Dutch Review 
of Church History 85, 2005), Leiden – Boston 2006, s. 39-51. 
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Budeme-li se zabývat dějinami brémského gymnázia, nalezneme několik prací starších 

i novějších. Soustavnější pojednání o dějinách brémské školy podává Hermann Entholt.60 

Řada studií jak k dějinám samotných Brém, tak právě k brémskému gymnáziu vyšla 

v „ročence“ Bremisches Jahrbuch, v níž své příspěvky publikoval Johann Friedrich Iken,61 

Alfred Schmidtmayer či Friedrich Prüser, jenž se zaobíral otázkou přitažlivosti brémského 

učiliště pro jiné oblasti.62  Zastavme se však blíže u Alfreda Schmidtmayera. Tento rodák 

z Plzně (1882−1937), jehož pozdějším místem pedagogického působení se po studiích 

v Praze a Vídni staly Hranice na Moravě, odešel roku 1910 do učitelského semináře do 

Brém. Poté, co ze zdravotních důvodů musel opustit učitelskou dráhu, se začal více věnovat 

svému dalšímu koníčku, dějinám.63 Svou pozornost věnoval také studentské problematice a 

akademické peregrinaci, přičemž nezapomněl ani na svou rodnou vlast a rád se obracel 

k české tematice zvláště z prostředí Jednoty bratrské. V této souvislosti vytěžil pro české a 

moravské studenty64 matriku brémského gymnázia65 a upozornil na blízký vztah města na 

Veseře k Bratřím.66 Schmidtmayerův soupis brémských studentů i jejich disputačních prací, 

v nichž nalezneme nejednoho bratrského mládence z truhliček, je pro nás cenným 

pramenem, který byl dále poopraven a doplněn Otakarem Odložilíkem.67 Ze současných 

badatelů, kteří se aktuálně věnují přímo či nepřímo různým aspektům z dějin brémské 

                                                 
60 Hermann ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, Bremen 
1899. 
61 Johann Friedrich IKEN, Das bremische Gymnasium Illustre im 17. Jahrhundert, BJb 12, 1883, s. 1-34; 
TÝŽ, Die bremische Schule von der Reformation bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, Mitteilungen der 
Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 6, 1896, s. 247-271; TÝŽ, Die Wirksamkeit des 
Christoph Pezelius in Bremen 1580−1604, BJb 9, 1877, s. 1-54; TÝŽ, Die Entwicklung der bremischen 
Kirchenverfassung im 16. und 17. Jahrhundert, BJb 15, 1889, s. 1-29. 
62 Friedrich PRÜSER, Das Bremer Gymnasium Illustre in seinem landschaftlichen und personellen 
Beziehungen. Erster Teil, BJb 45, 1957, s. 52-78; Zweiter Teil, BJb 46, 1959, s. 134-155; Dritter Teil, BJb 47, 
1961, s. 64-98. Třetí část s podtitulem Studenten aus dem Auslande. Der Osten: Böhmen/Mähren, Polen, 
Ungarn, Rußland je, jak z názvu vyplývá, věnována i studentům z Čech a Moravy. Zde však Prüser plně 
přebírá informace ze Schmidtmayerových prací, zvláště z první uvedené, viz pozn. níže. 
63 Srov. Hermann ENTHOLT, Dr. Alfred Schmidtmayer, BJb 37, 1937, s. 323-325. 
64 Alfred SCHMIDTMAYER, Die Beziehungen der Bremer Gymnasium Illustre zu J. A. Comenius und den 
mährischen Brüdern, BJb 33, 1931, s. 305-347. Denní data v matrice jsou zaznamenána dle juliánského 
kalendáře, proto při jejich použití uvádím za lomítkem datum podle kalendáře gregoriánského. 
65 Matrika gymnázia byla vydána až v r. 1968. Srov. Thomas Otto ACHELIS – Adolf BÖRTZLER (Hgg.), 
Die Matrikel des Gymnasium illustre zu Bremen 1610−1810, Bremen 1968 (Bremisches Jahrbuch, 2. Reihe, 
3. Band). Tato mi ale nebyla k dispozici, proto se přidržuji uvedeného soupisu. 
66 Alfred SCHMIDTMAYER, Über das Schulwesen der Böhmischen Brüder, Zeitschrift für Geschichte der 
Erziehung und des Unterrichts 26, 1936, s. 56-71; TÝŽ, Bremen als „Herberge der Kirche“ im 17. und 18. 
Jahrhundert, BJb 34, 1933, s. 103-117. 
67 Otakar ODLOŽILÍK (rec.), Schmidtmayer Alfred, Die Beziehungen der Bremer Gymnasium Illustre zu J. A. 
Comenius und den mährischen Brüdern, BJb 33, 1931, s. 305-347, in: ČMM 55, 1931, s. 583-588. Odložilík 
znovu otiskl Schmidtmayerův soupis. 
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školy, lze uvést Wima Janseho68 a Thomase Elsmanna.69 Informace o brémském gymnáziu 

je možno také získat z prací znalce herbornské akademie Gerharda Menka.70  

Osud nebyl příznivě nakloněn jak slibně rozvíjejícímu se gymnáziu v Bytomi n. O., tak 

ani posléze pramenům k jeho poznání. Jestliže se ještě na počátku minulého století zmiňuje 

Konrad Wutke při soupisu dokumentů z domácího archivu rodiny Schönaichů,71 jenž byl 

uložen na zámku v Karolatu (něm. Carolath, dnes Siedlisko nedaleko Hlohova), že se v 

šestém oddělení (Schublade VI.) nacházely písemnosti k bytomskému gymnáziu (nadační 

listina školy, spisy k jmenování jednotlivých učitelů, protokoly školní rady a konventu, 

kniha alumnů a různá korespondence s císaři Rudolfem II. i Matyášem, bytomskými 

profesory a jinými učenci72), v důsledku požáru, který zámek zachvátil v květnu 1945, 

tomu tak již nebylo.73 Vůbec první vypsání dějin nejen k bytomskému gymnáziu, ale i 

k jiným školám ve Slezsku, pochází z pera vratislavského lékaře Johanna Christiana 
                                                 
68 Wim Janse se věnuje brémskému gymnáziu v rámci projektu „Reformed Theological Education at the 
Bremen Gymnasium Illustre“ na univerzitě v Leidenu,  jehož je vedoucím, a v rámci projektu „Reformed 
Protestantism. Sources of the 16th and 17th centuries on microphische: 5. East Friesland and North-Western 
Germany.“ Z jeho dosavadní publikační činnosti je možno uvést: Grenzeloos gereformeerd. Theologie aan 
het Bremer Gymnasium Illustre (1528−1810). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
bijzonder  hoogleraar op de leerstoel Geschiedenis der Reformatie vanwege de gelijknamige Stichting bij de 
Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam op 4 juni 2004, Amsterdam [s. d.]. Tato 
verze studie obsahuje rozsáhlou bibliografickou přílohu na s. 22-32. Pro českého čtenáře je však přístupnější 
její německá mutace bez bibliografie: Grenzenlos reformiert. Theologie am Bremer Gymnasium Illustre 
(1528-1812), in: Wim Janse − Barbara Pitkin (edd.), The Formation of Clerical and Confessional Identities in 
Early Modern Europe (Dutch Review of Church History 85, 2005), Leiden - Boston 2006, s. 89-114; TÝŽ, 
Reformed Theological Education at the Bremen Gymnasium Illustre, in: Herman J. Selderhuis – Markus 
Wriedt (Hgg.), Bildung und Konfession. Theologenausbildung im Zeitalter der Konfessionalisierung, 
Tübingen 2006, s. 31-50. 
69 Thomas ELSMANN, Das Bremer Gymnasium Illustre und seine Vorläufer in ihrer Bedeutung für den 
Ramismus in Deutschland, in: F. Akkerman − A. J. Vanderjagt – A. H. van der Laan (edd.), Northern 
Humanisms in European Context, 1469−1625. From the „Adwert Academy“ to Ubbo Emmius, Leiden 1999, 
s. 101-116; TÝŽ, The influence of Ramism on the Academies of Bremen and Danzig. A comparison, in: 
Mordechai Feingold – Joseph S. Freedman – Wolfgang Rother (edd.), The Influence of Petrus Ramus. 
Stuches in Sixteenth and Seventeenth century Philosophy and Sciences, Basel 2001, s. 54-67; TÝŽ, 
Reformierte Stadt und humanistische Schule. Nathan Chytraeus in Bremen (1593−1598), in: Thomas Elsmann 
– Hanno Lietz – Sabine Pettke (Hgg.), Nathan Chytraeus 1543−1598. Ein Humanist in Rostock und Bremen, 
Bremen 1991, s. 71-93; TÝŽ,  Humanismus, Schule, Buchdruck und Antikenrezeption. Anmerkungen zur 
Bremer Entwicklung bis 1648, in: Klaus Garber – Stefan Anders – Thomas Elsmann (Hgg.), Stadt und 
Literatur im deutschen Sprachraum der Frühen Neuzeit, Bd. I., Tübingen 1998, s. 203-238. 
70 Gerhard MENK, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit. Ein Beitrag zur Hochschulwesen des 
deutschen Kalvinismus im Zeitlalter der Gegenreformation, Wiesbaden 1981, passim; TÝŽ, Matthias 
Martinius (1572−1630) und seine Werke, Geschichtsblätter für Waldeck 76, 1988, s. 31-53. 
71 Konrad WUTKE (Hg.), Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, I. die Kreise Grünberg und 
Freystadt, Breslau 1908 (Codex diplomaticus Silesiae, Bd. 24), s. 115. Ještě v r. 1936 je tam shledal také 
Adolf Schiller. Srov. TÝŽ, Geschichte der Stadt Beuthen, Bezirk Liegnitz. Im Auftrage der Stadtverwaltung 
unter Benutzung amtlicher und privater Quellen, 1936, s. 14, rukopis dostupný na URL:  
http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=9499 [adresa platná k 23. 1. 2009]. 
72 Christian David KLOPSCH, Geschichte des berühmten schönaichischen Gymnasiums zu Beuthen an der 
Oder, aus den Urkunden des Fürstlich-Carolatischen Archivs und den besten darüber vorhandenen Schriften 
gesammelt, Groβ-Glogau 1818, s. II. 
73 Günther GRUNDMANN, Die Lebensbilder der Herren von Schoenaich auf Schloss Carolath, Jahrbuch der 
schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau (dále jen JSFWUB) 6, 1961, s. 328. 
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Kundmanna,74 jenž se zajímal o slezské školství v souvislosti se svými numizmatickými 

zájmy.75 Dalším autorem 18. století, který se zabýval bytomským gymnáziem v několika 

příspěvcích, byl Daniel Heinrich Hering76 a poslední rozsáhlejší podání dějin gymnázia 

sepsal Christian David Klopsch.77 Z výše uvedených příčin zůstává Klopschova práce 

dodnes jediným úplnějším syntetickým dílem, ač se i v moderní době objevili badatelé 

zajímající se o toto učiliště.78 Nadační listinu gymnázia z roku 1616 pak editoval Konrad 

Kolbe.79 Opomenout nelze ani práci Roberta Seidla o jednom z rektorů bytomské školy, 

Casparu Dornaviovi,80 jejíž těžiště spočívá na Dornaviově literární činnosti. Řády obou 

škol byly vydány Reinholdem Vormbaumem.81 

 

 

                                                 
74 Ferdinand FRIEDENSBURG, Johann Christian Kundmann, in: Friedrich Andreae (Hg.), Schlesische 
Lebensbilder, Bd. III. Schlesier des 17. bis 19. Jahrhunderts, Breslau 1928, s. 149-154. 
75 Johann Christian KUNDMANN, Academiae et scholae Germaniae, praecipue ducatus Silesiae cum 
bibliothecis, in nummis oder Die hohen und niedern Schulen Teutschlandes, insonderheit des Hertzogthums 
Schlesiens mit ihren Bücher-Vorräthen in Müntzen, Breslau 1741, BU Wrocław, sign. 416449; k bytomskému 
gymnáziu na s. 507-523. 
76 Daniel Heinrich HERING, Geschichte des ehemaligen berühmten Gymnasiums zu Beuthen an der Oder, 
erste − fünfte Nachlese, mit welcher zu dem öffentlichen Examen und den dabey anzustellenden Redübungen 
in der Königlichen Friedrichs-Schule auf den ...  eingeladen wird, I-V, Breslau 1784−1789, BU Wrocław, 
sign. 441230. 
77 Viz pozn. 72. 
78 Siegfried WOLLGAST, Zum Schönaichianum in Beuthen an der Oder, JSFWUB 35, 1994, s. 63-103; 
TÝŽ, Beuthen an der Oder, 1614−1628 Gymnasium oder Universität? ZbliŜenia Polska-Niemcy 3, 1998, s. 
71-83; TÝŽ, Jurisprudenz am Gymnasium (bzw. an der Universität) Beuthen an der Oder (1614−1628), in: 
Gerhard Haney – Werner Maihofer – Gerhard Sprenger (Hgg.), Recht und Ideologie in historischer 
Perspektive. Festschrift für Hermann Klenner II, Freiburg – Berlin – München 1998; Władysław KORCZ, 
„Schönaichianum“ – gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim, in: Zbigniew Mazur (ed.), Wokół niemieckiego 
dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań 1997 (Ziemie Zachodnie - Studia i 
Materiały 18), s. 117-126; Jörg-Ulrich FECHNER, Der Lehr- und Lektüreplan des Schönaichianums in Beuthen 
als bildungsgeschichtliche Voraussetzung der Literatur, in: Albrecht Schöne (Hg.), Stadt – Schule – Universität – 
Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert. Vorlagen und Diskussionen eines Barock-Symposions 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1974 in Wolfenbüttel, München 1976, s. 324-334; Henryk BARYCZ, 
Schönaichianum w Bytomiu Odrzańskim i jego polskie koneksje, in: Týž, Śląnsk w polskiej kulturze umysłowej, 
Katowice 1979, s. 229-253; Jerzy Piotr MAJCHRZAK, Protestanckie gimnazjum „Schönaichianum-
Carolatheum“ w Bytomiu Odrzańskim − jego ponadregionalny i ponadkonfesyjny program (1609−1629), 
Rocznik Lubuski 23/1, 1997, s. 91-96; velmi stručně též Bogumila BURDA, Szkolnictwo średnie na Dolnym 
Śląsku w okresie wczesnonowoŜytnym (1526-1740), Zielona Góra 2007, passim. Z českých badatelů 
v souvislosti se vzděláním šlechty se o něm zmínil Martin HOLÝ, Výchova a vzdělání (disertace), s. 264-269; a 
týž v příspěvku na konferenci k šestistému výročí Dekretu kutnohorského, Silesia fere academica. Vergebliche 
Bemühungen um die Gründung einer Universität in Schlesien im 16. und 17. Jahrhundert und ihre Folgen, 
AUC−HUCP 49, 2009, suplement 1 (v tisku).  
79 Konrad KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule und des Gymnasiums zu Beuthen an der Oder aus dem 
Jahre 1616, Mitteilungen für Erziehungs- und Schulgeschichte 3, 1893, s. 209-268. 
80 Robert SEIDEL, Späthumanismus in Schlesien. Caspar Dornau (1577−1631) Leben und Werk, Tübingen 
1994, k bytomskému působení na s. 230-264. 
81 Reinhold VORMBAUM (Hg.), Die evangelischen Schulordnungen des siebzehnten Jahrhunderts, 
Gütersloh 1863; školní řád Adama Liebiga pro bytomské pedagogium z roku 1614 se nachází na s. 109-135; 
řád brémské školy z let 1585, 1592 a 1610, resp. 1663 na s. 612-627. 
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I.3  Prameny k dějinám bratrského školství a Archiv Matouše Konečného 
 

Nejucelenější pramen obsahující nejvíce přímých zpráv k dějinám bratrského školství 

představují tzv. ochranovské folianty známější pod názvem Akta Jednoty bratrské či Acta 

Unitatis Fratrum,82 která mají charakter kronikářských záznamů i kopiáře a jsou dnes 

v originálu uložena v Národním Archivu v Praze, některé svazky pak i v opisu v Knihovně 

Národního muzea.83 Za další pramen kronikářského typu lze považovat Historii Fratrum 

Bohemicorum,84 jejíž vznik spadá do 2. poloviny 16. století a která podává různé zprávy 

a záznamy jednotlivých událostí od počátků Jednoty do přelomu 16. a 17. století. Pokud 

máme informace o bratrských školách v jednotlivých lokalitách, často jde pouze o zmínky 

potvrzující jejich existenci. Takových zmínek se lze dopátrat  v privilegiích a donacích 

uložených v českých a moravských archivech i v archivu v Poznani. V poznaňském fondu 

Akta Braci Czeskich85 se kromě mnoha jednotlivin86 nachází i „Liber fundationum et 

donationum in Bohemia,“87 tedy kopiář privilegií z 15. a 16. století udělených Jednotě 

bratrské.88 Jako další archivní prameny uvádí Adolf Turek pozemkové knihy, v nichž lze 

nalézt zprávy o peněžitých odkazech pro bratrské sbory nebo zprávy o nákladech na 

studenty v bratrských školách, a městské knihy (knihy svatebních smluv, knihy testamentů, 

knihy městských účtů či knihy sirotčí obsahující údaje, ve které škole se sirotek vzdělával 

a kolik na něj bylo vynaloženo).89 Ze zdrojů vlastní bratrské provenience je dále možno 

uvést bratrskou úmrtní knihu přinášející do roku 1606 nekrology kněží a významnějších 

členů Jednoty s jejich stručnými životopisnými údaji a s oceněním jejich činnosti nebo 

významu.90  

                                                 
82 K Aktům Jednoty srov. Josef VOLF, Příspěvek k  zakoupení tzv. ochranovských foliantů r. 1840 
ochranovskou církví, ČMKČ 88, 1914, s. 404-412; Edita BLAŽKOVÁ, Blahoslavova Akta Jednoty bratrské, 
disertační práce na FF UK, Praha 1960; Josef Th. MÜLLER, Geschichte und Inhalt der Acta Unitatis 
Fratrum (Sogennante Lissaer Folianten), Zeitschrift für Brüdergeschichte 7, 1913, s. 66-112, 216-231; ZfB 9, 
1915, s. 26-79. Doposud byl vydán prací Jaroslava Bidla první a druhý svazek Akt. TÝŽ (ed.), Akty Jednoty 
bratrské, sv. I., Brno 1915; sv. II., Brno 1923.  
83 J. JUST, Bibliografie k dějinám Jednoty, zde v pododdílu 1.1 i další literatura. 
84 Tamtéž, pododdíl 1.3. 
85 Fond Akta Braci Czeskich (1507) 1557−1817 (1961) v Archiwu państwowem v Poznani je badatelům 
plně    přístupný   on-line    v    rámci   Wielkopolské     biblioteky     cyfrowe,   URL: 
http://www.wbc.poznan.pl/publication/34865 [adresa platná k 5. 7. 2009]. 
86 Srov. František SPURNÝ – Metoděj ZEMEK (edd.), Listiny českých bratří v Poznani (1507−1616), Jižní 
Morava 1983. Vlastivědný sborník 19, sv. 22, 1983, s. 139-191. 
87 Archiwum państwowe Poznań, Akta Braci Czeskich, sign. 47. 
88 Adolf Turek však upozornil, že se více než o Čechy jedná o moravské bratrské sbory. Srov. TÝŽ, Prameny 
k dějinám bratrského školství v době předbělohorské, in: F. Hýbl – G. Vožda (edd.), Moravské bratrské 
školství a  jeho protějšky, s. 124 
89 Tamtéž, s. 123-125. 
90 Joseph FIEDLER (Hg.), Todtenbuch der Geistlichkeit der böhmischen Brüder, Fontes Rerum 
Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-quellen, Erste Abtheilung, Scriptores, Bd. 5, část 2., Wien 1863. 
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K zcela nepostradatelným pramenům náleží dekrety, tj. usnesení jednotlivých sněmů 

(synod) Jednoty bratrské o různých otázkách víry, kázně i správních záležitostech, jež měly 

téměř platnost zákona a jenž byly sestaveny a sepsány v jeden celek ve čtyřech svazcích až 

roku 1617, avšak dnes máme dochovány pouze první dva sahající do roku 1575.91  

V neposlední řadě se lze opřít o vlastní produkci Jednoty bratrské, k níž patří různé 

spisy, příručky a řády. Díky těmto zdrojům a dekretům, které mimo jiné obsahují také 

napomenutí, různá pravidla i konkrétně řešené případy, si můžeme udělat představu, jak 

probíhala výchova budoucích bratrských kněží, čemu se učedníci učili a jaké měli 

povinnosti. Nejprve se zastavme u Řádu církevního Jednoty. Ten byl zpracován na základě 

starších dekretů i živé praxe a k jeho schválení došlo na synodě v Žeravicích roku 1616, 

třebaže tiskem vyšel teprve o šestnáct let později v Lešně zásluhou J. A. Komenského.92 

Ovšem jak je patrné z dopisů Jana Lanecia, koloval do té doby mezi Bratřími v opisech.93 

Obdobným zdrojem poučení je osmá kniha „Historie“ Jana Łasického,94 kterou v roce 1649 

vydal taktéž J. A. Komenský a jež pojednává o obyčejích a řádech Jednoty.95 Jak velký 

důraz kladla Jednota na kvalifikaci a mravní výchovu svých adeptů na kněžství, ale i již 

ustanovených mladých kněží, je zřetelné z anonymního teoretického spisu Naučení 

mládencům,96 který podává praktický návod k jejich výchově a uvedení do studia 

bohosloví, čeho by se měli vyvarovat a jaké měly být jejich mravní a náboženské zásady. 

                                                 
91 Srov. Kamil KROFTA, O bratrském dějepisectví, Praha 1946, s. 143-144. První dva svazky, které jsou dnes 
uloženy v Knihovně Národního muzea, vydal Antonín Gindely. Svou edici doplnil ještě o usnesení, jež našel 
v lešenském rukopisu od r. 1592 do r. 1601 a dále o dekrety vzniklé mezi lety 1632 a 1636 v Polsku. TÝŽ 
(ed.), Dekrety Jednoty bratrské, Praha 1865. 
92 Řád církevní Jednoty bratří českých podle učení Kristova a příkladu prvotní církve ku pobožnému ostříhání 
hned v původu vyzdvižený. Nyní pak z příčin hodných vůbec vydaný. Lešno 1632 (Knihopis K15154). Srov. 
K. KROFTA, O bratrském dějepisectví, s. 184-185. Edice Řádu vyšla prací A. VÁVRY (ed.), Řád církevní 
Jednoty Bratří českých, Praha 1897. Další jeho upravené a komentované vydání připravili Zdeněk 
Vojtěchovský s Rudolfem Říčanem. Srov. Zdeněk VOJTĚCHOVSKÝ (ed.), Církevní řád Jednoty Bratří 
českých, vysvětlivkami doprovodil Rudolf Říčan, Praha 1945. 
93 AMK, sign. A 3251/Lanecký/54; 55; 59. 
94 Jan ŁASICKI /Lasitius/ (1534−1602), původem z nezámožné šlechtické rodiny z Velkopolska nebo Litvy, 
za svých studiích ve Švýcarsku přestoupil od katolictví ke kalvinismu. Působil jako vychovatel několika 
šlechtických synů, později i v politických službách krále Štěpána Bathoryho. Udržoval četné kontakty 
s Bratřími, mezi nimiž i několikrát pobýval. Byl autorem historiografického spisu o Jednotě „De origine et 
rebus gestis Fratrum Bohemorum,“ stručně nazývaný „Historia,“ který však sama Jednota nepovolila 
tisknout. 
95 Jan ŁASICKI, Historiae de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum liber octavus, qui est de moribus 
et institutis eorum, [Leszno] 1649 (VD17 12:116849B). Pro svou práci používám českou edici vydanou 
Ludvíkem B. KAŠPAREM (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie o původu a 
činech Bratří Českých kniha osmá, jenž jest o obyčejích a řádech, kterýchž mezi sebou užívají, pro potřebu 
církve Boží obzvláště vydaná v Lešně polském od Jana Amosa Komenského léta Páně 1649, Praha 1869. 
Z řádu i Lasitského čerpal z velké části také Vincenc BRANDL ve svém pojednání o bratrských domech 
v Časopisu Matice moravské  14, 1882, s. 150-175 a Zikmund WINTER. TÝŽ, Život církevní v Čechách. 
Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století, sv. 1, Praha 1895, s. 477-483. 
96 Jan BLAHOSLAV [?], Naučení mládencům k službě Kristu a církvi jeho se oddávajícím v Jednotě bratrské, 
[Kralice 1609]. Knihovna ETF UK, sign. 1 T 32 (Knihopis K01163, nepsrávně uveden rok 1585) 
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Dále klade důraz nejen na rozumové schopnosti, ale i na charakterové vlohy, zbožnost a 

lásku k práci, a nechybí v něm ani cenné nadčasové rady. Joseph Th. Müller i František 

Bednář připisují autorství spisu Janu Blahoslavovi97 a F. Bednář předpokládá jeho první 

vydání přibližně k roku 1570.98 Naučení mládencům vychází ze staršího bratrského 

rukopisu, tzv. „knížky učedlnické,“99 ovšem ani v pozdějších dobách neztratilo na 

aktuálnosti, bylo upravováno dle soudobých potřeb a naposled vydáno tiskem v Kralicích 

roku 1609.100 K těmto spisům je možné přiřadit i Blahoslavovy Vady kazatelů (Vitia 

contionatorum)101 mající charakter metodického návodu, který obsahuje pokyny a rady ke 

zdokonalení se v kazatelském umění, neboť právě kázání bylo nejdůležitější částí bratrské 

bohoslužby. Vady kazatelů byly určeny nejen pro kazatele bratrských sborů, ale i pro 

mládence a žáky bratrských škol, pro něž podle Emanuela Havelky byly primárně 

sepsány.102 Podrobný popis průběhu dne a pracovní rozvrh v bratrském domě je zachován 

ve zprávě Šimona Bohumila Turnovského103 z roku 1603,104 jež byla obranou proti výtkám 

Jana Heidenreicha známého též pod jménem Johannes Hedericus.105 Ten byl jako ortodoxní 

luterán nekompromisním kritikem bratrského řádu a učení. Heidenreichovým výtkám 

                                                 
97 Proti Blahoslavovu autorství spisu se vyslovuje Rudolf Říčan. Srov. jeho recenzi edice: František Bednář 
(ed.), Jana Blahoslava Naučení mládencům, Praha 1947, in: ČMM 68, 1948, s. 166-169. K Blahoslavovu 
výchovnému a vzdělavatelskému úsilí srov. Emanuel HAVELKA, Blahoslav předchůdcem Komenského, 
Praha 1924 a dále četné odkazy v bibliografi J. Justa.  
98 František BEDNÁŘ, Požadavky Jednoty bratrské na bohoslovecký dorost. Naučení mládencům, 
Reformační sborník 6, 1937, s. 115; J. Th. Müller pouze uvádí, že nemohl být vytištěn před r. 1569, srov. 
TÝŽ, Geschichte der böhmischen Brüder, Bd. II., s. 355. 
99 Srov. A. GINDELY (ed.) Dekrety, s. 225. Odtud pochází domněnka, že rozhodnutí o tisku Naučení 
mládencům vychází ze synody konané v Přerově r. 1568 a že k němu záhy došlo.  
100 K jednotlivým tiskům a opravě tvrzení o roku vytištění prvního vydání srov. Mirjam DAŇKOVÁ, 
Bratrské tisky ivančické a kralické (1564−1619), Sborník Národního musea v Praze, sv. V − A − Historický č. 
1,  Praha 1951, s. 115-118, č. 61, 62. Edici tisku Naučení mládencům zpracoval František BEDNÁŘ (ed.), 
Jana Blahoslava Naučení mládencům, Praha 1947. Bednář vychází z vydání z r. 1585, jenž v poznámkách 
srovnává s vydáním z r. 1609, které však mylně klade do 90. let 16. století. 
101 František A. SLAVÍK (ed.), Br. Jana Blahoslava Vady kazatelův a Filipika proti nepřátelům vyššího 
vzdělání v Jednotě bratrské, Praha 1906; srov. Amedeo MOLNÁR, Dvě kazatelské učebnice bratrských 
mládenců, Jednota bratrská (Úřední list úzké rady Jednoty bratrské) 33, 1956, s. 5–7. 
102 E. HAVELKA, Blahoslav předchůdcem Komenského, s. 60. 
103 Šimon Bohumil TURNOVSKÝ (1544−1608), pocházel z bratrské rodiny z Turnova, za pronásledování v r. 
1548 odešel s rodiči do Polska. V 60. letech 16. století absolvoval dva dvouleté studijní pobyty ve 
Wittenberku a v r. 1587 byl zvolen seniorem bratrských sborů ve Velkopolsku se sídlem v Ostrorógu. Byl 
uznávaným učencem a básníkem i výborným kazatelem. 
104 „Napomínavý list Šimona Bohumila Turnovského, služebníka Ježíše Krista, proslulému muži, panu Janu 
Heidenreichovi, doktoru svatého bohosloví o nevinně Bratří českého vyznání.“ In: A. MOLNÁR, 
Českobratrská výchova, s. 172-173; též E. HAVELKA, Blahoslav předchůdcem Komenského, s. 45-46. 
Stručně také A. MOLNÁR, Šimon B. Turnovský o výchově v bratrském domě, Kostnické jiskry 42/15, 11. 4. 
1954, s. 4. 
105 Jan HEIDENREICH (1542−1617), luterský teolog, v letech 1575−1586 působil jako kazatel v Jihlavě, poté 
se stal superintendentem v Brunšviku a dále pobýval ve Frankfurtu n. Odrou. V období svého jihlavského 
působení sepsal několik polemik proti všem vyznáním. 
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Turnovský čelil popisem řádů v bratrském domě, který podal jako vzpomínku na svůj pobyt 

v Ivančicích a v Mladé Boleslavi v roce 1570.106 

Archiv Matouše Konečného jakožto jedinečný zdroj informací pro první dvě dekády 17. 

století navazuje na dochovaný materiál týkající se církevní správy Jednoty, zvláště pak na 

zmíněnou sbírku Akt Jednoty bratrské, která však sahá jen do konce 80. let 16. století. Jak 

již bylo řečeno dříve, největší část mladoboleslavského nálezu tvoří korespondence z let 

1610−1618.107 Celkem truhličky obsahují 532 dopisů adresovaných především biskupu 

Konečnému, jmenné rejstříky členů a inventáře vybavení bratrských sborů, Itinerarium 

ministrorum Novi foedereis, Catalogus librorum fratris Bohuslai Japheti a Index librorum 

Simonii Vernicii i jiné písemnosti týkající se činnosti bratrských sborů a činnosti Jednoty 

vůbec.108  

Dochovanou korespondenci můžeme rozdělit do čtyř okruhů dle jejich odesílatelů. 

Nejpočetněji zastoupenou skupinou s celkem 226 dopisy je korespondence biskupů a kněží, 

mezi jejichž pisatele patří Matěj Cyrus st., Jan Cruciger, Jiřík Erastus, Jan Lanecius, Jakub 

Narcis Vrchopolský či Martin Gratian Gertich.109 Druhou skupinu obsahující dohromady 

200 písemností tvoří korespondence (160 ks), sliby (11 ks) a účetní rejstříky (29 ks) 

studentů odesílané většinou z Brém a Bytomi n. O. V Brémách studoval např. Jan Apollo, 

Jan Stadius, Matěj Cyrus ml., Jan Laubmann, Daniel Němčanský, Jan Vetter a jeho bratr 

Daniel. Dopisy brémských studentů pocházejí vesměs z let 1611−1615. Naopak dopisy 

bytomských studentů jsou datovány léty 1616−1618 a jejich pisateli byli Jan Abdon, Tomáš 

                                                 
106 Podle Amedea Molnára časově předcházelo Turnovského Napomínavému listu jeho polské zpracování 
bratrských výchovných předpisů a návodů pro život v bratrském domě z r. 1602, tj. Traktacik uczniów 
Christusowych, w ktorym się zamykaja nauki potrzebne wszytkim młodziencom, akolytom, lektorom, 
diakonom, katechistom i młodym ministrom, przi ksiądŜi starszych Braciej do uslugi Pana Christusowej i 
Cerkwie jego w Jednocie braterskiej sie oddającym a ćwiczącym. Srov. A. MOLNÁR, Českobratrská 
výchova, s. 171. Jaroslav Bidlo však nepochybuje, že se výchova kněžského dorostu v polské Jednotě 
(konkrétně uvádí ostrorožský seminář) neodlišovala od bratrských domů v Čechách a na Moravě, tak jak to 
uvádí Łasicki, řád i Naučení mládencům. Srov. J. BIDLO, Jednota bratrská v prvním vyhnanství, část III. 
(1572−1586), Praha 1909, s. 118-120. Že se řádem měli podle Jana Lanecia řídit i v Polsku, svědčí jeho 
dopisy z r. 1616. „B. Gratianovi, že k žádosti jeho odeslali ste agendy i řád Jednoty, dobře se stalo. Nechť se 
šikují i oni k našim věcem, však toho i potřebují.“ AMK, sign. A 3251/Lanecký/54; „ Řád Jednoty plně 
sepsaný také jej vložiti do dílu některého, nebo i ten potřebný jest pro Bratří Poláky i pro naše potomky.“ 
AMK, sign. A 3251/Lanecký/59.  
107 Je pravděpodobné, že dokumenty důležitějšího obsahu si Konečný odnesl s sebou při svém odchodu na 
žerotínské panství. 
108 J. JUST, Neue Quellen (v tisku). 
109 Edici biskupské korespondence a kněží zpracovává Jiří Just v rámci grantového projektu „Bratrská 
biskupská sídla jako komunikační centra nekatolické opozice mezi Majestátem a českým povstáním“ (GA ČR 
GP401/08/P544). 



 24 

Cedar, Jiří Theophil či bratři Jiří a Řehoř Graffovi. Celkem truhličky přináší dvacet jmen110 

studentů s různým počtem odeslaných dopisů Matoušovi Konečnému111 a další jména 

nalézáme jak v této korespondenci, tak i v korespondenci biskupské. Třetí část 

truhličkového bohatství představuje 70 dopisů, jejichž odesílateli byly osoby původu 

šlechtického nebo měšťané. Kromě jmen méně známých se zde vyskytuje i řada předních 

činitelů tehdejšího společensko-politického života jako Václav Budovec z Budova a jeho 

syn Adam z Budova, Václav Vilém z Roupova, Karel st. ze Žerotína, Martin Fruwein, 

Adam Linhart z Nayenperka, Henyk z Valdštejna, Bohuchval Berka z Dubé etc. Za 

poslední díl korespondenčního obsahu truhliček lze považovat 36 dopisů učenců, mezi 

nimiž nalézáme jména Matthiase Martinia, Caspara Dornavia, Joana Ulricha Reutera, 

Caspara Wassera či Johanna Willia.112 

Poněvadž sliby, dopisy a účetní rejstříky studentů jsou pro počátek 17. století jedinými, 

a tedy unikátními doklady tohoto druhu, s jistou mírou naděje jsem předpokládala, že také 

v korespondenci šlechticů adresované biskupu Konečnému naleznu nějaké zmínky týkající 

se studentů, např. o jejich finanční podpoře.113 Leč nestalo se, až na skromné výjimky, které 

se však přímo studentů nedotýkají.114 Za to velmi závažným a bohatým zdrojem se ukázala 

být korespondence biskupů, zvláště přerovského seniora Jana Lanecia, která leckdy 

objasňuje nejeden počin toho či onoho mládence a přináší i informace, o nichž sami 

studenti mlčí. Díky ní také dokážeme nalézt odpovědi na položené otázky, třebaže ne vždy 

s určitostí a mnohé zůstane pouhou domněnkou. 

                                                 
110 Jan Abdon, Mikuláš Achior Strážnický, Jan Apollo, Tomáš Cedar, Matěj Cyrus ml., Jan Činvic, z Libína, 
Jiří Graff, Řehoř Graff, Adam Hartman, Pavel Hronovský, Jan Laubmann, Jan Mitis, Daniel Němčanský, Jan 
Parvulus, Jan Philemon, Jan Stadius, Jiří Theophil, Matouš Titus, Daniel Vetter, Jan Vetter. 
111 Množství odeslaných dopisů se u jednoho každého studenta liší a jejich počet se pohybuje od jednoho 
k  jedenadvaceti listům. Dle počtu odeslaných dopisů lze navíc usuzovat na podřízenost jednotlivých studentů 
k určitému biskupu Jednoty. S jistotou lze řící, že studenti, kteří odeslali více jak čtyři listy, patřili pod správu 
Matouše Konečného. 
112 Úplný výčet jednotlivých korespondentů s počtem odeslaných dopisů uvádí J. JUST, Neue Quellen 
(v tisku). 
113 K této myšlence mne vedly zmínky v korespondenci Jana Lanecia, že dotyčnému mládenci zajistí peníze, 
aby měl být z čeho živ na studiích. Srov. AMK, sign. A 3251/Lanecký/27 „... peníze já bych vyjednal Vám 
[rozuměj pro mládence, který prosil o propuštění na studium] od zdejšího ouřadu za stravu, takže by Vám 
Vaše neušlo ...“ Na předpoklad o finanční podpoře ze strany šlechty nebo zámožnějších měšťanů ukazuje i 
dopis Jana Laubmanna, v němž děkuje za zanechání na studiích díky podpoře snad tehdejšího 
mladoboleslavského primátora Kryštofa Mimoňského, AMK, sign. A 3251/Laubmann/14. 
Naopak Amedeo Molnár cituje dopis Ondřeje Reje z Naglovic odeslaný v lednu 1612 Filipu du Plessis-
Mornayovi, v němž kritizuje neochotu bratrských pánů podporovat vzdělanostní snahy Bratří. Srov. 
A. MOLNÁR, O bratrské výchově vzhledem ke Komenskému, s. 446; František HRUBÝ, Filip du Plessis-
Mornay a Karel Žerotín v letech 1611−1614 (Morava v zrcadle hugenotského zpravodaje), in: Od pravěku 
k dnešku II. Sborník prací z dějin československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře, Praha 1930, 
s. 50-51 
114 Dopisy šlechtických představitelů mají charakter buď pouhého pozdravení nebo se jejich obsah více či 
méně týká provozních a správních záležitostí jednotlivých sborů v daných lokalitách. 



 25 

II.  Výchova a vzdělání v bratrském domě 

 

Bratrský dům zřizovaný při každém větším sboru již před rokem 1500 jako sídlo 

řádného bratrského správce v dané lokalitě a jeho čeládky115 byl, jak vyplývá z výše 

uvedené věty Zikmunda Wintra, rovněž výchovnou a vzdělávací institucí pro kněžský 

dorost.116 Výchova budoucích kněží v Jednotě se dála takřka již od jejich dětství. Každý 

správce měl mít u sebe tolik učedníků, o kolik mohl pečovat.117 Nejednou byli správcové 

napomínáni, aby měli u sebe více mládenců. I Jan Lanecius uvědomuje Matouše 

Konečného o B. Korvínovi,118 neboť „poně jedno pachole chová: medle napomeňte ho, ať 

větší počet Bohu mládeže vychovati může sto býti.“119 K tomu, aby byla pacholata, jak byli 

nejmenší hoši nazýváni, přijata do bratrského domu, musela pocházet z poctivých rodičů a 

měla mít „chuť k Božím církevním věcem.“120 Malí hoši byli k církevní službě v Jednotě 

dáváni od rodičů dobrovolně. V Archivu Matouše Konečného je zachován dopis Symeona 

Benátského z 30. října 1611, v němž Benátský svěřuje svého syna v čelednost Matoušovi 

Konečnému na Karmel a dále k tomu píše: „I jakž já i manželka má, aby se jináče státi 

mělo, k tomu přijíti dáti sme nechtěli, poněvadž jednou sme ho Vám odevzdali, a toho tak 

o něm nic nedoslejcháme, aby co měl mimo Vaši vůli činiti a svého povolání pilné[!]  býti, a 

kdyby pak co se toho od něho státi chtělo, tehdy Vám nad ním plnou moc a právo dávám, 

abyste jeho s takových věcí vyvozovati buď trestáním, aneb jak by na takového 

neposlušného přináleželo k strestáním, a Vás pak nad jiné, jakožto vrchnosti, nyní jeho 

soudci dán. [...] Já pak nejsoucí živši, naděje do Bratra Matouše, do správce vrchního 

domu duchovního, že syna mého tak v ruci a v trestání míti ráčí, aby po své vůli nečinil 

a nechodil, nežli předně Pána Boha svého aby se bál a Vás poslušen byl, nebo ho předně 

                                                 
115 A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 58-59. Názvy, které Bratří užívali pro své domy a při sborové správě – 
mládenci, učedníci, tovaryši − připomínaly cechovní zřízení. Srov. A. MOLNÁR, Českobratrská výchova, 
s. 22. 
116 J. MÜLLER, Die Deutschen Katechismen, s. 322. Na s. 328 pak uvádí  příklad zřízení bratrského domu a 
školy v Krásně u Valašského Meziříčí (dnes součást Val. Meziříčí) privilegiem Bernarda ml. ze Žerotína z r. 
1560 s důrazem, aby byla důsledně rozlišena škola od domu, ve kterém kněz vychovává jemu svěřené 
mládence určené pro duchovní povolání a s nimi vede řemeslo. 
117 L. B. KAŠPAR (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie, s. 39. 
118 Jan KORVÍN († 1623), pocházel z Landškrouna, v r. 1586 studoval v Heidelberku. Od r. 1609 byl 
bratrským německým kazatelem v Praze, nejprve v kostele sv. Benedikta, poté v letech 1612−1618 v kapli 
Božího těla a touž dobou zastupoval Jednotu v konzistoři podobojí. 7. 11. 1619 kázal při korunovaci ženy 
Fridricha Falckého Alžběty. 
119 AMK, sign. A 3251/Lanecký/19. 
120 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 55. I Jan Lanecius připomíná Matoušovi Konečnému ustanovení řádu: 
„V ědouce, že oni [správcové] pacholat neřádně zplozených do domů našich nepřijímáme, a když 
k učedlnickému stupni bráni bývají, vyhledává se toho od starších, aby k tomu řádně zplozeni byli.“ AMK, 
sign. A 3251/Lánecký/10. 
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Pánu Bohu obětuji a Vám,...“121 Ale že i páni šlechtici se v pozitivním smyslu snažili 

zasahovat do výběru pacholat, která měla být přijata na vychování do bratrského domu 

a snad později i sloužit církevním potřebám, lze usuzovat z dopisu Gottfrieda Berbisdorfa 

z Berbisdorfu ze 6. ledna 1612, v němž se přimlouvá za vzetí pacholete „na stravu i do 

všelikého opatrování“ a dodává, že „zvlášť učení Písma a počtům v tom již počátky jmá. 

Bude placeno od něho, nebo maje poctivých rodičův v Struhách, jak my, tak i vrchnost jeho 

o ně se starati budou.“122  

Z církevního řádu je patrné, jak byl život v bratrském domě usměrňován 

propracovanými předpisy tak, aby se žádnému nedostalo času k zahálce. Každá činnost 

měla svou vyměřenou dobu, neboť „všecky věci čas mají: čas spaní, čas jídla, čas učení, 

čas díla.“123 Rytmus bratrské domácnosti se měl odbývat následovně. Když mládenci časně 

ráno se zazvoněním vstali, přičemž jeden z učedníků měl vždy za úkol budit ostatní, 

a oblékli se, učinili první modlitby s poděkováním Pánu Bohu za ochranu. Poté se každý 

„obrátil k učení,“ neboť ranní čas byl k tomu nejvhodnější, a za hodinu, tentokráte při 

shromáždění všech obyvatel bratrského domu, se konala druhá pobožnost, při níž byla 

zpívána nějaká píseň nebo žalm, přečtena část z Písma s jejím vysvětlením a učiněno 

napomenutí k modlení. Po těchto druhých modlitbách se znovu navrátili až do hodiny 

oběda k učení „a tu, co komu vyměřeno, sobě čtou neb přepisují, neb z paměti se učí, a kdež 

to býti může i lekcí i jiná školní cvičení mívají.“124 Ani v čase oběda při jídle mládenci 

nedostali oddechu. Říkali něco z Písma, co ten den četli, nebo si připomínali vyslechnuté 

kázání, případně od nejmladšího po nejstaršího vyslovovali svůj úsudek nad položenou 

teologickou otázkou, nad níž nakonec starší (senior) nebo jeho zástupce  vynesl závěrečné 

rozhodující slovo. Dle usnesení Jednoty nebyl odpolední čas tolik příhodný k učení, proto 

jáhnové i učedníci vykonávali až do večeře jako protiváhu k duchovnímu cvičení nějakou 

                                                 
121 AMK, sign. A 3251/Benátský/1. 
122 AMK, sign. A 3251/Berbisdorf/3. Další zmínku nalezneme v dopisu Purgharta Střely z Rokyc z r. 1614 
(AMK, sign. A 3251/z Rokyc/1), jenž žádá, aby pachole, které ke Konečnému odeslal, „se pilně psáti 
a počtům učit bude a [k tomu doplňuje, že] co tu koli k žádosti mé učiníte, nepominu se Vám i nejmenším 
z domu Vašeho příjemně odměniti i odslašžiti[!] ...“ Poslední případ vyskytující se v truhličkách je dopis 
Adama Studeneckého z Pašiněvsi z r. 1617 (AMK, sign. A 3251/zPašiněvsi/1), v němž Konečnému sděluje, 
že mu na jeho žádost odesílá výhost na děti nebožtíka Jana Krejcara a doufá, že budou prospěšní církvi,  srov. 
též J. JUST, Neue Quellen (v tisku), kde je tento dopis editován. Synové Jana Krejcara Jan a Václav se pak 
jmenovitě objevují v rejstříku osob krchlebského sboru z r. 1617 (AMK, sign. A 3254/Krchleby/O_1617) pod 
vsí Hraběšín u Čáslavi s poznámkou, že jsou „ve škole hradišťské,“ tedy snad v bratrském domě v Mnichově 
Hradišti. Vzhledem k tomu, že v rejstříku osob krchlebského sboru z r. 1612 (AMK, sign. 
A3254/Krchleby/O_1612) jsou uvedeni pouze jejich rodiče, mohli oba synové Jana Krejcara mít okolo pěti let 
nebo o něco málo více. Dále srov. pozn. 113. 
123 F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 33. Srov. A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 55; L. B. 
KAŠPAR (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie, kapitola VIII., s. 49-53. 
124 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 56. 
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fyzickou práci v hospodářství nebo v řemesle, jednak aby jí přivykli, neboť každý bratrský 

kněz měl být vyučen některému přípustnému řemeslu,125 jednak aby svůj chléb darmo 

nejedli, a tak pomáhali přispívat na úhradu svých potřeb. Jaké práce konali i jaký z toho 

měli  prospěch, uvádí Łasicki: „V domácí bratrské společnosti někteří (zvláště mladí) knihy 

váží, jiní plátno tkají, jiní šaty a kožichy (z koží jinde vydělaných) šijí, jiní nádoby na 

soustruh dělají, jiní ryby loví, jiní na roličce, viničce neb v zahradách a štěpnicích pracují, 

jiní drva sekají neb štípají, aneb vždy něco hmotného, poctivého však dělají. [...] Ti pak naši 

mimo jiné ustavičných svých prací užitky i ten mají, že těla (kteráž jiní leností hnojí) zdravá 

a čerstvá nosí, a k jakýchkoli větších prací snášení i cest dalekých pěšky konání způsobni 

jsou, a což nejpřednějšího, zahálky a odtud jdoucích marností a nezpůsobů ucházejí.“126 

Před večeří (v čas nešporní) se znovu sešli k modlitbě, po níž se někteří opět navrátili 

k práci, jiní se zabývali učením a školními úlohami. Zbylá doba po večeři, při které se 

konala obdobná duchovní cvičení a rozpravy jako při obědě, až k času poslední pobožnosti 

toho dne byla věnována zpívání písní a žalmů. Po modlitbách se všichni odebrali k spánku. 

Žádnému nebylo povoleno nočního vysedávání nebo postranního besedování ani z domu 

vycházení a toulání.127 

Přijatá pacholata se v bratrském domě nejprve učila číst a psát, poté zpaměti 

tzv. malému katechismu,128 četla Nový zákon, evangelia a epištoly, především apoštolů 

Jakuba, Petra, Jana a Pavla k Titovi a Timoteovi, některé spisy Jednoty, učila se nazpaměť 

hlavní výroky z Písma a písně i jejich nápěvy. Vzájemným srovnáváním jednotlivých míst 

z Písma i srovnáváním těchto míst s jeho hlavním smyslem se měli hoši vpravit do jeho 

hlubšího porozumění.129 Když chlapci obstáli a dospěli v mládence, byli od svých správců 

vzati na synod, kde byli od starších kněží k tomu ustanovených přezkoušeni z katechismu, 

spisku učednického a z epištol k Timoteovi a Titovi. Mládenci, u kterých se viděla 

                                                 
125 Provozování  řemesel a živností se dotýká několik starších usnesení z počátku 16. století v dekretech 
Jednoty. Srov. A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 126-131, 156-158; též R. ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 75-76, 
91-93. K tomu i  Z. WINTER, Život církevní, s. 484-485.  
126 L. B. KAŠPAR (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie, s. 53-55. Srov. F. 
BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 32 „Což pak koli činiti započne a k čemu přistoupí podle 
povinnosti práce své a rady neb rozkázání svého předloženého, to činiti s ochotnou a veselou myslí má buď 
sám, buď i s jiným tovaryšem svým. Vrtkost a nestálost, přišla-li by, hleděti jí ctností přemáhati.“ 
127 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 56; E. HAVELKA, Blahoslav předchůdcem Komenského, s. 46. 
128 Bratrský katechismus tvořil vlastní jádro školního vyučování Bratří. Na něm se žáci učili číst, neboť 
mnohá jeho vydání byla tištěna se slabikářem, a později i jazykům. Srov. H. BALL, Das Schulwesen, s. 147-
149; J. MÜLLER, Die Deutschen Katechismen. K obsahové stránce bratrských katechismů též František 
BEDNÁŘ, Obsahová stránka katechismů bratrských, in: Zásady Jednoty českých Bratří. Sborník prací Dr. 
Ferd. Hrejsy, Dr. Fr. Bednáře, Dr. J. L. Hromádky, Praha 1930, s. 110-141. 
129 E. HAVELKA, Blahoslav předchůdcem Komenského, s. 51; F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, 
s. 44. 
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schopnost k církevní službě, byli ordinací přijati za učedníky neboli akolyty130 a při tomto 

obřadu nadto přijali ke svému jménu jméno biblické.131 Ti, kteří takového nadání 

neprokázali,132 mohli sice zůstat v bratrském domě, nikoli však jako učedníci, ale měli se 

věnovat hospodářství, řemeslu nebo formanství, aby nadále svůj život oprostili od lenosti, 

byli schopni se sami uživit133 a mohli jinými službami prospět bratrskému společenství. 

Jakmile byli mládenci přijati k prvnímu stupni kněžství,134 započala jim učednická léta, 

tedy vlastní teologická příprava k duchovní službě.135 V rámci přesného celodenního 

studijního plánu byli cvičeni v začátcích teologie studiem Písma, jeho opakováním 

a opisováním, čtením a nazpaměť se učením velkému katechismu, žalmům, určeným 

evangeliím a epištolám z Nového zákona, shrnováním kázání i starších modlitebních 

promluv (tzv. napomínání k modlitbám, která vyjadřovala účel modlitby, jíž každý konal 

soukromě potichu). Dále si měli osvojit písně zpívané při rozličných příležitostech ve sboru 

i v domě, naučit se jejich začátky a intonaci. Rovněž neměli zanedbávat školní nauky 

a učení se latině. Dalším stupněm studia bylo seznámení se s bratrskou konfesí, jejím 

biblickým podkladem a dějinami Jednoty, čtení bratrské literatury (spisy B. Lukáše, 

B. Prokopa, B. Beneše etc.), výběru z církevních otců (Cypriana, Augustina, Ambrože 

z Milána, Mikuláše z Lyry) i spisů evropských reformátorů (Luthera, Melanchthona, 

Bucera, Muscula, Kalvína).136 Aby si správcové ověřili znalosti a prospěch jak pacholat, tak 

i učedníků, byli mládenci examinováni z toho, čemu se daný týden naučili. Obdobné 

                                                 
130 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 29; L. B. KAŠPAR (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana 
Lasitského historie, s. 33, 82-83. Rudolf Říčan uvádí, že šlo spíše o slavnostní slib než o skutečnou ordinaci. 
Srov. Z. VOJTĚCHOVSKÝ (ed.), Církevní řád Jednoty, s. 40. 
131 L. B. KAŠPAR (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie, s. 33; F. J. ZOUBEK, 
Vychování a vyučování, s. 67. Zoubek poznamenává, že takto např. přijal Jan Amos Komenský ke svému 
jménu jméno Amos. V Jednotě byli pak často jednotliví služebníci těmito jmény nazýváni. Ze studentů 
uvádím jména Apollo, Titus či Philemon. 
132 „Ale jakož ne ze všeliké rudy bývá zlato, a ne z každého dřeva pěkný fládr, ani z každého železa kosa nebo 
břitva, tak ne ze všech mládenců, kteříž při služebnících v Jednotě bývají, osvícení kazatelé a přední 
zprávcové býti mohou.“ F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 16. 
133 Tamtéž, s. 45. Ostatně podíváme-li se, kdo všechno tvořil osazenstvo bratrského domu, uvidíme vedle 
správce, učedníků, jáhnů, případně mladých kněží také pomocníky a služky. To ovšem vyžadovalo širší 
hospodářskou základnu, a tak se bratrské domy, jenž byly osvobozeny od daní a dávek i od poddanských 
robot a měly právo provozovat řemeslo bez ohledu na cech, stávaly malým výrobním společenstvím, jak se 
můžeme přesvědčit i ze zachovaných inventářů vybavení bratrských sborů v Archivu Matouše Konečného. 
134 Ke stupňům kněžství srov. pozn. 19 J. A. Komenského k řádu církevnímu, A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, 
s. 84-85. 
135 „Hned z mladosti při jiných služebnících Jednoty, příkladem Krista a apoštolů svatých chováni, ve všech 
potřebných věcech cvičeni, zkušováni, a tak k ouřadu připravováni bývaji.“ F. BEDNÁŘ (ed.), Jana 
Blahoslava Naučení, s. 21. Jednota kladla velký důraz na péči o učedníky a jáhny, jak už tomu nasvědčuje 
Naučení mládencům, ale i příklady z dekretů, které řeší prohřešky správců při výchově mladých kandidátů na 
kněžství, ale i jich samotných. 
136 F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 55, 59, 62-63; A. MOLNÁR, Das Erziehungswesen der 
Brüder, s. 165; TÝŽ, Českobratrská výchova, s. 22-23; E. HAVELKA, Blahoslav předchůdcem Komenského, 
s. 51; J. BIDLO, Jednota bratrská v prvním vyhnanství, III, s. 119. 
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zkoušení se dálo při konci roku, v němž mládenci uváděli, jaké knihy za celý rok přečetli, 

a bylo jim uloženo, co mají číst roku nastávajícího.137 Také při každoroční vizitaci seniora 

nebo konseniora byl správce tázán, jak vychovává své žáky, jak si každý z nich počíná. 

Otázky vizitátorů se nevyhnuly ani samotným učedníkům a jáhnům, kteří byli dotazováni, 

čemu se toho roku naučili, kolik času je jim ponecháváno ke studiu a jak ho využívají, jaké 

mají od svého správce zaopatření, či netrpí-li v něčem nedostatek. A snad i sám vizitátor 

určil jak správci, tak i každému z jeho pomocníků nějaký spis k přečtení nebo přepsání a při 

následující vizitaci vyzvídal, jaký kdo měl z toho prospěch.138 

Pokud učedníci dobře prospívali, bylo jim svěřováno vyučování katechismu laických 

dítek ve školách a v případě potřeby, bylo-li jim to přikázáno, mohli v menším shromáždění 

provádět kazatelské úkony, přečíst text z Písma s jeho výkladem, začínat písně nebo 

vykonat modlitby.139 Nadto se v církevním řádu setkáváme i s tvrzením, že když okolní 

sbory neměly vlastního kněze, vysílal tam správce jim nadřazeného sboru k jednotlivým 

nedělím některého ze svých pomocníků (kněží, jáhnů a odrostlejších učedníků), aby tito 

měli příčinu se cvičit v kázání. Z toho důvodu měli všichni již v pátek přemýšlet, o čem by 

kázali, ač nevěděli, zda budou vybráni, a v sobotu ráno po modlení od nejmladšího po 

nejstaršího sdělit svůj námět z evangelia, o kterém by promlouvali. Poslední slovo měl 

správce, který následně oznámil, kdo kam má jít a jaké služby má vykonat.140  

Jakmile dospělejší učedníci dostáli svým povinnostem a pilně se ve všem procvičili, 

byli ordinováni na jáhny, jimž bylo uloženo více úkolů, zvláště „pln ě již a stále studium 

                                                 
137 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 58-59. Srov. synodního usnesení v Přerově z r. 1556: „Také při tom 
napomenutí se stalo, aby mládence pěkně v učení zavodili, ukládajíc jim, co by sobě čísti i psáti 
vzdělavatedlně měli, a k tomu aby jim času propůjčovali a časem i počtu od nich žádali pro probuzení jich 
k pilnosti.“ A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 179. O tom, že ne vždy tomu tak bylo svědčí další usnesení z r. 
1558 v Mladé Boleslavi: „Potřebují takové zpravování při učení, jak by se měli učiti náležitě, co čísti, co 
psáti, aby se nepletli, nemeškali, nekazili, toho se chápajíc, co jim ještě neslouží a nesluší. Ale toho umění 
řídkost je i při kněžích, a lecos sami čtou, kroniky, lékařské knihy a trety: a mládencům téměř všechno dopustí 
i k přepisování poskytají.“ Tamtéž, s. 187. 
138 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 63; H. BALL, Das Schulwesen, s. 60. 
139 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 18-19; L. B. KAŠPAR (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana 
Lasitského historie, s. 35. 
140 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 57-58. V Archivu Matouše Konečného je zachován rukopis Itineraria 
ministrorum Novi foederis (sign. A 3256/Itinerarium), jenž obsahuje ke každé neděli jmenný rozpis 
bratrských kazatelů k jednotlivým lokalitám patřícím do správy mladoboleslavského sboru z let 1600−1609. 
(K jeho stručnému popisu srov. J. JUST, Neue Quellen, v tisku) V něm se setkáváme se zápisy jmen dvou 
učedníků, kteří byli později propuštěni na studium – s Janem Parvulem k r. 1600 a Janem Abdonem k roku 
1603, 1604 a 1609. Jan Parvulus i Jan Abdon (v zápise z r. 1604) se objevují samostatně, a tedy jim bylo 
povoleno i samostatně kázat. V druhém zápisu z r. 1609 je Jan Abdon již připsán u jména B. Eliáše a lze 
soudit, že mu  byl přidán jako doprovod, srov. L. B. KAŠPAR (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana 
Lasitského historie, s. 36 „Vysíláni bývají  [jáhnové nebo kněží] do vsí někam kázati s přidaným sobě 
akolutem.“ 
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theologie hleděti a kněžství svatému se strojiti.“141 Dle strážnické synody z roku 1600 měli 

jáhnové číst Písmo svaté a spisy Jednoty mnohem pilněji a uvážlivěji než dříve.142 Dále 

k jejich povinnostem náležela důslednější příprava ke kazatelské činnosti, vyučování 

katechismu i počátkům náboženství ve škole i nejmladších učedníků ve sboru, starat se 

o řemeslnické mládence i vandrovní tovaryše a jim, co bylo zapotřebí, vysvětlovat a je 

napomínat. Jáhen mohl být přítomen zasedání rady bratrských soudců (laiků) sboru, mohl 

s dovolením svého správce posluhovat křtem i svátostí manželství a při nedostatku kněží ve 

velkém shromáždění sloužit i eucharistií.143 

Na vzdělání a prospěch mládenců rovněž působila vlastní osobnost bratrského správce, 

který ze svých jazykových i věcných dovedností a vědomostí předával zkušenosti svým 

svěřencům.144 Kněží – vychovatelé byli povinni pro mládence zajistit nejen potřebné knihy 

a jiné pomůcky, ale i obuv, ošacení, „slušnou postel a přiměřené pohodlí tak, aby se cítili 

jako synové u otců.“145 Naopak mládenci za to měli zachovávat střídmost ve stravě, neboť 

„mírné užívání pokrmů, nápojů i spaní člověka činí způsobného ke všem těm pracem, kteréž 

se myslí konají,“146 oděvu i stálost v jakékoli práci, poněvadž ta vede k většímu užitku než 

zhoubná vrtkavost.147 Mládenci měli svým správcům všelijak pomáhat, poslouchat je a být 

povolni jejich příkazům, „bohabojně se chovat a dobrý příklad všechněm dávat, [...] 

rozšafnost a mravy lidské zachovávat i [...] trpělivost v protivenstvích míti.“148 

Aby mládenci užili vedení různých vychovatelů, byli od seniorů časem přemisťováni. 

Jedním z důvodů takového přeložení se též stávaly stížnosti na správce, kteří na tento úkol 

nevystačili či na toho,  který „ne Kristu, Jednotě a zborům, ale svému lakomství čeleď 

chová a osobuje, k pracem nemírně žene, pohodlím, oděvem, stravou neopatruje, z mozolů 

čeládky poklady v zemi skládá...,“ čímž čeleď ztrácela zájem o duchovenskou službu.149 

Mládenci byli svěřováni především svobodným kněžím, poněvadž, jak uvádí Rudolf Říčan, 

                                                 
141 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 19. Ordinováni na kněze mohli být až po dosažení třiceti let, avšak našly 
se i výjimky. 
142 Z. WINTER, Život církevní, s. 482. 
143 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 20; L. B. KAŠPAR (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana 
Lasitského historie, s. 36-38. 
144 Bohuslav Teplý vyvrací Zoubkovo tvrzení, že pokrok mládenců spočíval jen na jejich talentu 
a zkušenostech učícího kněze. Dokládá, že již Lukáš Pražský psal pomůcky, které usnadnily řádnou výchovu. 
Srov. TÝŽ, Výchova v Jednotě za Bratra Lukáše, disertační práce na KBEF UK, Praha 1968, s. 94. 
145 J. BIDLO, Jednota bratrská v prvním vyhnanství, III., s. 120. 
146 F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 33. 
147 K tomu srov. postesk v Naučení mládencům: „Mnozí počavše pracovati a někteří již nemálo i pracovavše, 
příčinami dosti lehkými jinam se obracejí, opět něco jiného sobě zarážejí  a jako nové grunty zakládají, nic se 
na to neohlédajíce, že první práce jejich přichází v nic a čas, dražší než zlato, takovým způsobem přebídně 
zmařen bývá.“ Tamtéž, s. 36-37. 
148 Tamtéž, s. 68-72. 
149 A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 187-188. 
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kněžská ženitba představovala navyšování nákladů na jeho ubytování a rušila vžitý způsob 

výchovy bratrských kněží tím, že by kněz více pečoval o svá dítka než o jemu odevzdané 

učedníky.150 

Každý pobožný mládenec měl zachovávat „o Jednotě a k Jednotě pravou dověrnost; při 

služebnicích a tak v čelednosti Boží byt svůj a místo mít.“151 Žádnému z mládenců nebylo 

dovoleno bez vědomí svého správce cokoliv svévolně konat, opustit bratrský dům 

a v neposlední řadě vyvléknout se z čelednosti, aby raději požitků světa obecného užíval.152 

Pakli se tak z různých příčin stalo153 a  chtěl-li se mládenec znovu navrátit do bratrského 

domu, musel žádat seniory o svolení. V dekretu z roku 1594 se dovídáme o Daňkovi 

z Horažďovic: „Mládenec ten někdy u Bratří býval, však svévolně odešel, a navrátiv se 

v několika letech žádá zase přijat býti v čelednost. Dovoleno B. Jakubovi Velikému, aby 

přijal ho i zkusil.“154 Snad takto obdobně můžeme posuzovat případ budoucího bratrského 

studenta Jana Abdona, který byl počátkem roku 1617 propuštěn na studium do Bytomi 

n. O. Jako s učedníkem na boleslavské Karmeli se s ním setkáváme v zápise pořízeném 

biskupem Bartolomějem Němčanským155 v Itinerariu ministrorum Novi foederis156 

na počátku roků 1603 a 1604, kde je uveden v soupisech čeládky a pomocníků mezi 

mládenečky a kde mu o neděli Jubilate (3. května) 1604 bylo přiděleno kázání na Zásadce u 

Mnichova Hradiště.157 Ovšem zpětně na fol. 66r se dovídáme, že „Abdon odšel pryč 

zamilovav svět, anno 1604 31. Julii.“158 Leč v zápise z roku 1609, tentokrát již psaného 

rukou Matouše Konečného, můžeme znovu nalézt jeho jméno k Velikonocům, když měl jít 

spolu s B. Eliášem kázat do Nemyslovic u Mladé Boleslavi.159  

Případ obnovení učednického stupně nalezneme také v dopise pražského seniora Matěje 

Cyra z roku 1617, jenž píše o jistém Petrýnovi, který byl vyloučen z bratrské čelednosti 

                                                 
150 R. ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 333. Srov. F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 49. „Kdo ženy 
nemá, pečuje o to, což jest Páně, kterak by se líbil Pánu. Ale kdo se oženil, pečuje o věci toho světa, kterak by 
se líbil ženě.“  
151 F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 23. 
152 Jan Łasicki potvrzuje, že mládenci byli v bratrských domech vychováváni tak, „aby pokudž možné jest, 
světa nepoznávali, ale se v milování Krista a choti jeho církve rozněcovali.“ L. B. KAŠPAR (ed.), Obraz 
Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie, s. 32-33. 
153 A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 187, 225. 
154 Tamtéž, s. 264. 
155 Bartoloměj NĚMČANSKÝ (1560−1609), pocházel z Uherského Brodu, od r. 1575 byl učedníkem a 
později i jáhnem v Mladé Boleslavi, o 6 let později byl ordinován na kněze. Studoval v Heidelberku, 
Štrasburku a Basileji. Od r. 1594 zastával místo správce sboru v Chrasti a r. 1601 byl zvolen biskupem se 
sídlem v Mladé Boleslavi. 
156 Srov. pozn. 140. 
157 AMK, sign. A 3256/Itinerarium, fol. 56r, 65v, 72v. 
158 Tamtéž, fol. 66r. 
159 Tamtéž, fol. 165r. Srov. pozn. 140. 
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patrně pro své neslušné a zpupné chování a do bratrského domu byl opět přijat v naději, aby 

„pýchy, zpoury, slepoty, lenosti, rozmařilosti, ožralství, předložených obelhávání zanechaje 

i zlodějství, již aspoň jednou na skutečné plnění Boží smlouvy nastoupil.“160  

                                                 
160 AMK, sign. A 3251/Cyrus/59. 
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III.  Cesta k vyššímu vzdělání v Jednotě bratrské 

 

Nejnadanější mládenci, u nichž byla spatřena obzvláštní chuť a způsobnost k učení se 

cizím jazykům a „kteříž tak doma počátků umění literního nabudou, potom do větších škol 

i akademií, buď na svůj vlastní náklad neb starších náklad vysíláni bývají podle uznání 

potřeby a možnosti.“  161 Než k této situaci skutečně došlo a Bratří uznali potřebu vyššího 

vzdělání, uplynulo od počátku Jednoty mnoho let. 

V prvním období svých dějin, kdy většinu členů Jednoty tvořil prostý venkovský lid, se 

Bratří v úsilí o zachování vlastní čistoty uzavírali okolnímu světu, tedy i univerzitní 

učenosti jako pohanské nectnosti, a v návaznosti na myšlenky Petra Chelčického162 trvali 

na ideálu sprostnosti rozcházejícího se s tradičními společenskými řády i klamavou 

moudrostí „mistrů kolejských.“163 Obzvláště jejich první duchovní vůdce Bratr Řehoř 

(†1474)164 měl hlubokou nedůvěru k vyššímu vzdělání a viděl v něm nebezpečí pro 

skutečnou zbožnost. Jeho výtky byly směřovány k učeným teologům a týkaly se především 

následků hloubání ve víře, které vedly k nejedné roztržce.165 Ačkoliv od počátku byli 

v Jednotě univerzitně vzdělaní členové, ti však vědomě usilovali o splynutí s většinou 

prostých členů a akceptovali hlavní cíl života v duchovním zdokonalování se. Přesto Bratří 

dbali po vzoru táborských kněží o základní znalost čtení a psaní u lidu, která postačovala 

k obstarávání běžných činností a čtení Bible.166 Ani po nástupu Lukáše Pražského167 do 

vedení Jednoty (1500−1528), který jako stoupenec nové orientace Velké stránky v 90. 

letech 15. století pomohl vybojovat její vítězství v souboji s konservativní Malou stránkou 

a jehož doba se vyznačuje trvalým postupem Jednoty do měst, jenž se neobešel bez 

vnitřních změn, se poměr Bratří k vyššímu vzdělání vcelku nezměnil. Přestože Bratr Lukáš 
                                                 
161 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 56. 
162 Petr CHELČICKÝ (cca 1380−1460), významný myslitel 15. století, o jeho životě je zachováno velmi málo 
zpráv. K úloze jeho myšlenek ve vztahu ke vzdělání v Jednotě bratrské srov. J. JUST, Zwischen Ignoranz und 
Faszination (v tisku). 
163 R. URBÁNEK,  K Blahoslavově Filipice, s. 156. TÝŽ, Jednota bratrská a vyšší vzdělání, s. 16n. 
164 ŘEHOŘ Krajčí (kol. 1420−1474), zakladatel a organizátor Jednoty bratrské, dříve byl řeholníkem kláštera 
Na Slovanech. Ovlivněn kázáními Jana Rokycany i četbou spisů Petra Chelčického se po oddělení od 
J. Rokycany 1457/58 spolu s jinými usadil v Kunvaldě, kde takto vznikl první sbor Jednoty bratrské. Řehoř 
zůstal její neoficiální hlavou až do první volby kněží v r. 1467. Byl autorem apologeticky zaměřených listů a 
traktátů. 
165 R. URBÁNEK, K Blahoslavově Filipice, s. 162. 
166 TÝŽ, Jednota bratrská a vyšší vzdělání, s. 26 n. 
167 LUKÁŠ Pražský (cca 1460−1528), pocházel z Prahy, v níž také studoval (r. 1481 dosáhl hodnosti 
bakaláře) a kde se seznámil s učením Jednoty. Po odchodu z Prahy r. 1482 se stal jejím členem a patřil 
k zastáncům nového směru v Jednotě, tzv. Velké stránky. V 90. letech 15. století absolvoval dvě zahraniční 
cesty (na Balkán a do Itálie), aby pátral po církvích blízkých bratrskému smýšlení. Roku 1500 byl zvolen 
biskupem Jednoty se sídlem v Mladé Boleslavi a po vítězství Velké stránky značně přispěl k věroučné 
i organizační konsolidaci Jednoty. Jeho literární dílo je rozsáhlé a tematicky bohaté. 
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byl muž učený, univerzitně vzdělaný a měl i příležitost nahlédnout do života cizích zemí, 

zachovával rezervovaný postoj a jistou nedůvěru k vyššímu vzdělání vyplývající z jeho 

teologického konzervatizmu.168 Nejen v očích domácích humanistů, jako Bohuslava 

Hasištejnského z Lobkovic, královského sekretáře Augustina Käsenbrota či varadínského 

biskupa Jana Filipce jsou Bratří svévolnými nevzdělanci a kacíři, kteří nedbají o vyšší 

klasické vzdělání.169 Nejpalčivěji se však nedůvěra Jednoty k učenosti,  primárně 

koncentrovaná na studium jazyků, jevila Martinu Lutherovi, který byl o jejím učení zpraven 

podrobněji teprve roku 1522 a jenž byl přesvědčen o nezbytnosti studia Písma v jeho 

původní jazykové podobě pro jeho správné porozumění jako pravého a jediného zdroje 

křesťanství, pro něž nepostačovala latinská Vulgáta a překlad z ní.170 Proto Luther 

doporučoval Bratřím pečlivé studium latiny, řečtiny a hebrejštiny. Na tuto radu odpověděl 

B. Lukáš roku 1523 apologií dosavadního postoje, v němž setrval na cestě sprostnosti, 

vysvětlujíc to tím, že lidská učenost není nic platná tam, kde jde o pravdu Boží.171 Studium 

jazyků hodnotí záporně, třebaže je ospravedlňováno lepším pochopením Písma, poněvadž 

vede k intelektuální hře se slovy vedoucí k hádkám svárům a pokušení, a nepřeje si, aby 

jeho dílo bylo zasaženo těmito různicemi.172  Lukáš však neuvedl skutečné důvody 

obhajující jeho stanovisko a to, že Bratří neprošli humanistickou průpravou a že v Čechách 

se dosud nebylo možno učit řečtině ani hebrejštině.173 A chtěla-li by Jednota následovat 

Lutherovy rady, musela by dát své mládence na učení do Wittenberku, což z finančních 

důvodů nebylo možné, a navíc byla velmi znepokojena mravní výší a výchovou tamních 

studentů.174 Obrana jazykové ignorace ovšem Luthera nepřesvědčila. Joseph Müller soudí, 

že B. Lukáš si zřejmě nebyl vědom významu vyššího vzdělání a jeho výsledku, kterého byl 

sám účasten a který prokázal ve svém tematicky bohatém literárním díle skrze četné citáty 

                                                 
168 J. JUST, Zwischen Ignoranz und Faszination (v tisku). 
169 R.  ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 101. 
170 Srov. Karel RYDL, Regarding the „Educational Controversy between Martin Luther and the Bohemian 
Brother Lukas in 1523 – Comments about the first German-Czech Discussion about the Meaning of higher 
Education, in: Reinhard Golz – Wolfgang Mayrhofer (edd.), Luther and Melanchthon in the Educational 
Thought of Central and Easter Europe, Münster 1998, s. 102-106. Též A. MOLNÁR, Českobratrská výchova, 
s. 69-70. 
171 A. MOLNÁR, Českobratrská výchova, s. 72. 
172 R. URBÁNEK, Jednota bratrská a vyšší vzdělání, s. 44-45. 
173 Na pražské utrakvistické univerzitě, která jinak nebyla přístupná jiným vyznáním, byly řecké lekce 
zavedeny teprve r. 1541 a na městských školách se řecké literatuře začalo vyučovat vlivem Matouše Kollina 
z Chotěřiny. Srov. Michal SVATOŠ, Kališnická univerzita (1419−1556), in: Michal Svatoš (ed.), Dějiny 
Univerzity Karlovy I., 1347/48−1622, Praha 1995, s. 215-216; Z. WINTER, Život a učení, s. 38, 629. 
174 H. BALL, Das Schulwesen, s. 55. 



 35 

ze starších i novějších církevních autorů, zahleděn do potřeby praktických pomůcek 

k duchovnímu i všednímu životu.175 

Navzdory Lukášovu negativnímu postoji se Jednota v jeho době vzdělání zcela 

neuzavřela, přistupuje k němu sice jako k eventuální nebezpečné látce, přesto užitečné. 

Vyšší vzdělání a učené knihy nebyly určeny pro každého a není dobré, aby s nimi 

zacházely osoby nepovolané. „...jakákoli napsání neb traktátové krom biblí, pilně má 

znamenáno býti, že ne proto jsme je mezi sebe pustili aneb je mezi sebou trpíme, abychom 

jimi zcela se spravovali, než že při něčem hoditi se mohou. ... Protož nechtěli bychom, aby 

v nich čítali ledací, kdos buď v latinských nebo českých, lečby komu to patří svěřili, kdoby 

mohl jich sobě neb jiným k dobrému požíti.“176 Rudolf Urbánek vyslovil pochybnost, zda 

celá Jednota stála za Lukášovým záporným stanoviskem k vyšší učenosti a z ní plynoucích 

neshod.177 Již za Lukášova života se ozývaly hlasy proti pohrdání učenosti, které se však 

s ohledem na jeho autoritu projevily až poté, co zemřel.  

S obhajobou vyššího vzdělání vystoupil stařičký Vavřinec Krasonický († 1532),178 

Lukášův druh ze studií a blízký přítel, z jehož pera pochází spis „O učených,“ sepsaný roku 

1530, z kterého později hojně čerpal Jan Blahoslav ve Filipice proti misomusům. 

Krasonického spis byl zaměřen proti konzervatizmu tehdejšího biskupa Martina Škody, 

který chtěl pokračovat v nastoupeném směru Lukášově.179 Dokládá v něm, že již od vzniku 

Jednoty měli učení přímo či nepřímo pozitivní vliv na její rozvoj a že učenost není 

v rozporu s pravou sprostností. Obsah první části spisu vyvrací mínění, podle kterého se 

situace Jednoty zhoršila od doby, kdy v jejím vedení převládli vzdělanci. Druhá část se týká 

současného směřování jejích představitelů.180 Krasonického spis nalezl kladný ohlas 

u mladší generace, zejména Jana Augusty,181 a jeho snahy měly vedle silného Lutherova 

                                                 
175 J. MÜLLER, Die Deutschen Katechismen, s. 235.  
176 A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 59. 
177 R. URBÁNEK, Jednota bratrská a vyšší vzdělání, s. 44-45. 
178 Vavřinec KRASONICKÝ (cca 1460−1532), pocházel z utrakvistické zemanské rodiny, studoval v Praze, 
kde dosáhl hodnosti bakaláře, začátkem 80. let 15. století přestoupil k Jednotě. Od r. 1495 se stal správcem 
litomyšlského sboru. Byl blízkým spolupracovníkem B. Lukáše a obhájcem Jednoty. Z jeho četné literární 
činnosti se zachovalo jen několik spisů. 
179 Martin ŠKODA († 1532), po smrti Lukášově zůstal jediným zbývajícím biskupem se sídlem v Přerově. 
Jeho snahou bylo zachovat Lukášovo dědictví, a tak bránil nástupu mladé generace (např. Janu Rohovi), která 
stála v opozici proti straším tradicím. Vavřinec Krasonický, který, ač stár, se přiřadil k této mladší generaci 
a Škodův postup odsuzoval. Srov. R. ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 133-134. 
180 Rozbor a edici Krasonického spisu podává A. MOLNÁR, Českobratrská výchova, s. 76-99. 
181 Jan AUGUSTA (1500−1572), narodil se v Praze v rodině kloboučníka, kterémužto řemeslu se také  u otce 
vyučil. R. 1524 přestoupil k Jednotě, kde si u B. Lukáše doplnil své vzdělání a o 7 let později byl ordinován 
na kněze, následujícího roku byl zvolen i biskupem. Usiloval o sblížení Jednoty s luterány, ovšem neúspěšně, 
a nakonec se luterské orientace zřekl (1546) a navrátil se ke spisům Lukášovým. Po nezdařeném stavovském 
odboji  byl r. 1548 pro údajné politické spiknutí zatčen a vězněn až do r. 1564. Po jeho návratu do Jednoty 
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vlivu příznivý dopad i na vztah k vyššímu vzdělání. Lutherův apel, aby se Bratří nevyhýbali 

studiu jazyků, a zintenzivnění vzájemných kontaktů s reformačním centem ve Wittenberku 

je podnítily k tomu, že již roku 1530 vyslali tamtéž své první chovance k dalšímu studiu. 

Očekávali od nich, že budou po svém návratu sloužit Jednotě jako humanisticky vzdělaní 

odborní teologové a budou nadále udržovat kontakty se zahraničním. Tyto první pokusy 

s vyučením bratrských mládenců mimo domácí prostředí se však nevyvedly podle představ 

Jednoty. Ačkoli byli od počátku vychováváni v bratrském domě a vedeni ke sborové práci, 

brzy v cizině odvykli zásadám řádu a kázně a přivykli si, dle usouzení Bratří, příliš volným 

životním způsobům, a tak se vraceli plní kritiky bratrských poměrů, z čehož vznikaly nové 

rozpaky vůči univerzitnímu vzdělání.182 Jako nejvýraznější odpůrce bratrské poslušnosti se 

ukázal jeden z prvních propuštěných studentů, Václav Mitmánek z Uherského Brodu.183 

V době Augustově jevila Jednota větší zájem o lepší vzdělání a přípravu kněžského 

dorostu. Tak se i příznivě vyjádřil Luther v předmluvě k bratrské konfesi, jež vyšla jeho 

zásluhou ve Wittenberku roku 1538 a v níž Bratry pochválil, že jsou nyní „nemálo 

vzdělanější.“184 I přestože reformační svět klepal stále silněji na dveře Jednoty a přibývalo 

bratrských studentů na zahraničních akademiích, se Bratří ještě nerozhodli otevřít své brány 

naplno humanistickému vzdělání pěstovanému na reformovaných školách, jak svědčí 

poslední promluva Jana Augusty s Martinem Lutherem z roku 1542, v níž Augusta 

vyjadřoval dřívější znepokojení nad nedostatečnou kázní na univerzitách, která byla trnem 

v oku Jednotě i v dobách pozdějších, a potřebu mravní výchovy postavil nad pouhou 

učenost.185 Ostatně Jednota nikdy nestavěla do popředí vzdělání ve svobodném umění a ani 

znalost jazyků – ta byla určena především pro čtení a překlad Písma, neboť k samotnému 

výkonu kněžského povolání latina nebyla zapotřebí, poněvadž při bohoslužbách se užíval 

jazyk mateřský.186 I v Naučení mládencům čteme, že sice cizí jazyky i umění literní nemálo 

napomáhají při čtení Písma, ale ne každému Pán Bůh těchto darů udělil, „nebo jinak dílo 

                                                                                                                                                     
vznikaly mezi ním a nově nastoupenou generecí ve vedení Jednoty rozpory, které vedly v r. 1571 k jeho 
sesazení z úřadu sudího. 
182 R. ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 147-148; Antonín GINDELY (Hg.), Quellen zur Geschichte der böhmischen 
Brüder vornehmlich ihren Zusammenhang mit Deutschland betreffend. Fontes Rerum Austriacarum, Bd. 19, 
Wien 1859, s. 45-46. 
183 Srov. Kamil KROFTA (ed.), Doktor Václav Mitmánek panu tatíkovi milému. Listy z let 1533−1553, Praha 
1931. TÝŽ, Václav Mitmánek a Bratří, ČMKČ 91, 1917, s. 2-20, 143-156; Josef JIREČEK, Dr. Václav 
Mitmánek z Uherského Brodu, ČMM 5, 1873, s. 101-127. 
184 R. URBÁNEK, Jednota bratrská a vyšší vzdělání, s. 50. 
185 Srov. A. MOLNÁR, Českobratrská výchova, s. 106-107. Dalším z důvodů neoddání se plně 
humanistickému vzdělání bylo také úsilí o zachování vlastní podstaty Jednoty v linii věroučné. 
186 Srov. L. B. KAŠPAR (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie, s. 93 „Vyznat se 
pak musí, že Bratří více o pobožnosti bez literního umění, nežli o literním umění bez pobožnosti smýšlejí, a 
větší snažnost na mravů šlechetnost, vůle Boží známost, nežli na umění svobodných povědomost vynakládají.“ 
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Ducha svatého ani k jazykům cizím ani k liternímu umění přivázáno není.“187 To ovšem 

byla pouze jedna rovina v celé záležitosti, a jak dále uvidíme, hrál faktor vzdělání svou 

nezanedbatelnou úlohu. 

Po smrti Luthera Jednota přehodnotila svůj příklon k luterství v důsledku nezdařeného 

pokusu Jana Augusty o unii s novoutrakvisty a luterány, navrátila se k odkazu Lukášovu 

a nepřímo se odvrátila od postoje, který se slibně rozvíjel ve prospěch vyššího vzdělání, což 

způsobilo krátkou přestávku ve vysílání bratrských studentů do Wittenberku.188 Vlivem 

nových okolností způsobených potlačením stavovského odboje v roce 1547 a obnovením 

svatojakubského mandátu z 25. července 1508 proti Jednotě, jehož následkem byly 

uzavřeny mnohé sbory v Čechách a její stoupenci vypovězeni ze země, nastala pro Jednotu 

nová situace, která ji nutila pozvednout svou kulturní úroveň. Humanistické i vyšší 

bohoslovecké vzdělání bylo Bratřím stále více potřebnější, nechtěli-li se dostat do izolace a 

zůstat mimo duchovní i myšlenkové hnutí německé a později i švýcarské reformace, když 

se v Polsku a v Prusích, kam se pronásledovaní členové uchýlili, dostávali do stále živějších 

styků s luterstvím i kalvinismem.189 Také v devatenáctém ustanovení podmínek, pod 

kterými byli Bratří v Prusku přijati, požadoval pomezánský biskup Pavel Speratus (dříve 

luterský duchovní v Jihlavě), aby Češi posílali svá dítka do latinských škol, kde by se učila 

jazykům a svobodným uměním, a zvláště ta, která jsou určena ke kněžskému povolání.190 

Pod dalším neblahým dojmem z jednání v Königsberku roku 1548, kdy luterští teologové 

museli s představiteli Jednoty pro jejich neznalost latiny rozmlouvat v polštině, napsal 

tentýž Speratus 18. září 1549 seniorům Jednoty obsáhlé psaní, ve kterém neschvaloval 

jejich vyhýbání se učenosti.191 Na to mu byla téhož roku na synodě v Prostějově dána 

odpověď: „... více pro očištění Jednoty nařčené a široce rozvolané, že zoumyslně a potupně 

vším školním literním uměním pohrdá, z té příčiny nařízeno jest, aby někteří mládenci 

vypraveni byli na učení, jako zejména Jan Přerovský Blahoslav, Jan Rokyta. A na to jim 

pomoc učiněna, totiž každému z nich padesáte tolarů dáno a do Basileje vysláni. Potom Jan 

Benátský, Jan Lorenc, Martin Abdon do Královce, aby se v potřebách také pilných Jednotě 

                                                 
187 F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 62. K tomu též H. BALL, Das Schulwesen, s. 61; dekret z 
r. 1574, in: A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 242; list seniora Jana Černého braniborskému markraběti 
Albrechtovi (1556), TÝŽ (ed.), Quellen, s. 114-115. 
188 A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 164−165. Na synodě v Mladé Boleslavi r. 1546  promluvil senior Jan Roh: 
„A protož vám Bratří milí není potřebí jinde hledati, máte doma dosti, čím byste sebe i jiné dostatečně 
zpraviti mohli. ... [doma] najdete všecko, čehožkoli potřebovati budete.“ 
189 Srov. Jaroslav BIDLO, Jednota bratrská v prvním vyhnanství (1548−1561), Praha 1900. 
190 A. GINDELY (ed.), Quellen, s. 105. 
191 H. BALL, Das Schulwesen, s. 61. 
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hoditi mohli.“192 Následující rok 1550, kdy již výše uvedení mládenci pobývají na 

zahraničních učilištích, považuje Jiří Just za onen symbolický mezník, kdy v Jednotě 

dochází k obratu od ignorace vyššího vzdělání k jeho vysokému cenění a fascinování 

jím.193 

Nové pobídky k vyššímu vzdělání učiněné ze strany různých osobností tehdejšího 

života, jako byl např. bývalý papežský nuncius Petr Pavel Vergerius, jenž se roku 1548 

přiklonil k evangelické víře a Jednotu poznal na cestách v Prusích a Polsku, či královský 

rada u vídeňského dvora Kašpar Niedbruck, s nímž udržoval četné kontakty Jan 

Blahoslav,194 a stále větší příklon k učenosti měly odezvu i ve vnitřním životě Jednoty. 

Jednak se to odrazilo v domácí jazykové přípravě duchovenského dorostu, která měla již 

obsahovat větší znalost latiny a němčiny, a v opatřeních, aby takových znalostí mohli lépe 

nabývat,195 jednak se začal projevovat příznivý výsledek v zahraničí vyškolených Bratří,196 

který se zpětně ukázal v jejich dalším působení. A přece se ozval směr soustředící se kolem 

Jana Augusty navrátivšího se z mnohaletého vězení (1564), který viděl ve vyšším vzdělání 

odklon od sprostnosti a zbožnosti starých Bratří, jenž pokládal za blížící se konec Jednoty. 

Proti němu se prudce ohradil Jan Blahoslav, který odmítl pokusy o obnovení někdejšího 

záporného postoje ke vzdělání, a do Akt Jednoty vepsal pln rozhořčení polemický spisek 

„Corollarium additum anno 1567 die 15. Februarii čili poznamenání soudu mého o těch 

slovích B. Lukášových, «že nic nepsal, čehož by v Jednotě nevzal»,“ dnes známý pod 

označením Pavla Josefa Šafaříka − Filipika proti misomusům.197 Spisek byl původně 

myšlen jen jako dodatek k listu B. Lukáše mistru Havlovi do Ouště z prosince 1502, ve 

kterém se ona Lukášova slova nacházejí. Blahoslav proti Augustově obhajobě sprostnosti, 

která byla vůbec v rozporu s jeho předchozími názory v době před jeho zatčením (tj. před 

1548), poukazoval na to, že přece právě B. Lukáš dal do služeb Jednoty své nemalé 

vzdělání získané knižním studiem a že v učenosti ani v učených lidech nevězí nic špatného. 

Záleží pouze na tom, jak se s ní zachází, a varoval před jejím zneužitím. Blahoslav měl 

spíše strach ne z učených, ale z lidí hloupých, velkomyslných, o sobě mnoho smýšlejících 

                                                 
192 A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 167. 
193 J. JUST, Zwischen Ignoranz und Faszination (v tisku). 
194 A. MOLNÁR, Českobratrská výchova, s. 123-126. 
195 Srov. A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 179-180. „... aby oni [biskupové] uznajíc k tomu hodné mládence 
mocni byli je vyzdvihovati od hospodářů a tam obraceti, kdež by toho docházeti mohli, zvlášť doma v Jednotě; 
ano aby i ven, totiž do Němec mohli některé odeslati...“ 
196 Srov. J. CVRČEK, Studenti bratrští v cizině. 
197 Jan BLAHOSLAV, Pochodeň zažžená. Ed. Pavel Váša, Praha 1949, s. 335-375; A. MOLNÁR, 
Českobratrská výchova, s.147-157. 
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a ctižádostivých.198 Jeho odpor byl veden proti typu nevědomého „misomusa,“ proti 

lenivosti a strachu z vědeckého poznání skutečnosti s tím, že pohrdat studiem je stejně 

absurdní jako pro řemeslníka opovrhovat řemeslem, ale chtít jím být vyučen.199 Naproti 

tomu zdůrazňoval všestrannost, prohlubování a rozšiřování vzdělanosti,200 která ale pro její 

šíři nemá být na úkor mravní kázně. Přestože Blahoslav přehodnotil ideál bratrské 

sprostnosti, zachovávají Bratří nadále určitou rezervovanost a zvláště střídmost, jež se 

projevuje nejen v Naučení mládencům. Ačkoliv se po Blahoslavově skonu nadále 

objevovaly výtky obviňující Bratří z antipatie vůči vyššímu vzdělání ze strany jejich 

odpůrců a ani v Jednotě samotné zcela nevymizela tato nálada vycházející ze špatně 

pochopených tradic sprostnosti, nebyly tyto výhrady již opodstatněné.201  

Rudolf Urbánek se domnívá,202 že již za Blahoslava měli bratrští mládenci v Ivančicích 

příležitost se učit řečtině, ne-li hebrejštině, třebaže poté v poznámce odkazuje na práci 

Josepha Th. Müllera Die Deutschen Katechismen,203 který se odvolává až na rok 1580 a 

učebnici Esroma Rüdingera204 Psalmorum paraphrasis205 a později na dílo Matthiase 

Martinia z roku 1616, které si Jednota od něj nechala v Brémách sepsat.206 

K výchově a vzdělání svých adeptů na kněžství ani později Bratří nezaložili žádný 

zvláštní ústav, ač i o to byly učiněny pokusy.207 Byli si částečně nápomocni tím, že se na 

                                                 
198 R. URBÁNEK,  K Blahoslavově Filipice, s. 179-182. 
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biskupa Stanislava Pavlovského čelit značným těžkostem a ivančická škola měla být uzavřena, což se ale díky 
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205 Srov. A. MOLNÁR, Českobratrská výchova, s. 209-218. 
206 O tom bude pojednáno dále v podkapitole V.4. 
207 Určitý pokus o založení vyšší bratrské školy, která měla sloužit jak pro výchovu kněží, tak laiků,  učinil 
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Žerotínově pokusu či snad jen příslibu nalezneme v korespondenci Jana Lanecia z r. 1617. Srov. dopis 
Matoušovi Konečnému z 28. ledna 1617 (AMK, sign. A 3251/Lanecký/60) „... ač bych já raději, abychom ji 
[tj. stejnou školu, jaká byla v Bytomi n. O.] doma měli, o čemž sem já mluvil se panem Karlem dnů těchto, byl 
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jednotlivých školách (seminářích), zvláště při sídlech biskupů v  Mladé Boleslavi, 

Ivančicích a Přerově,208 vyučovalo řečtině, hebrejštině a umění exegeze, a částečně tím, že 

posílali své mládence do zahraničí.209 Jako důkaz, že se na bratrských školách mohli žáci 

lecčemu naučit, uvádí František Zoubek příklad Zachariáše Aristona (†1606)210 a jeho 

nekrolog z pera Bartoloměje Němčanského v bratrské úmrtní knize,211 který ho 

charakterizuje jako člověka učeného, „jednoho z těch, kteříž se mnohem více v domácích 

školách naučili, nežli někteří v slavných akademiích.“212 Dalším dokladem mohou být 

makulatury nalezené ve vazbě výtisku spisu Matouše Konečného Theatrum divinum, to jest 

Divadlo Boží z roku 1616213 (vazba byla pořízena r. 1617), které Antonín Frinta 

identifikoval jako „theologické these k universitním disputacím okolo r. 1600.“214 Blížeji se 

jimi zaobíral Rudolf Říčan, jenž je podrobněji charakterizoval jako disputační teze, námitky 

proti nim a koncepty deklamací (řečnických cvičení) a přiřadil je k bratrské škole 

v Ivančicích k roku 1612. Teze pokládá za školní cvičení rozebírající věroučné otázky a ze 

zkratek jmen určuje jména disputantů, pozdějších bratrských kněží. Mezi účastníky rozprav 

se setkáváme se jmény dvou budoucích studentů – s Adamem Hartmanem a Pavlem 

Hronovským − kteří byli roku 1614 propuštěni na studium do Brém.215 Teze prokazují, že 

již v době působení seniora Zachariáše Aristona byly takové disputace o věroučných 

otázkách v Ivančicích běžné.216 Že se tak dělo i v Přerově, o tom nás zpravuje k roku 1615 

i Jan Lanecius, když si Konečnému stěžuje, že Matthias Martinius nechce pustit bratrské 

mládence do vyšší třídy brémského pedagogia a píše: „Vím já, že s bystrými počátky šli do 

                                                                                                                                                     
u mne 2 dní, ku pomoci a promoci jí není daleký, nýbrž hotový a srovnává se se mnou i jiní, neb ti naši 
študenti nechtí se nám šlechtiti.“ Další zmínky, které se ale nevztahují výslovně k osobě Žerotínově, nýbrž 
k jiným nejmenovaným pánům, k místu školy, učitelům a finančnímu zajištění, jsou v sign. 
A 3251/Lanecký/65 a 66. 
208 Andrzej Węgiersky (známý pod pseudonymem Adrian Regenvolscius) ve svém díle Systema historico-
chronologicum ecclesiarum Slavonicarum per provincias varias, Utrecht 1652, na s. 65 uvádí synodní 
usnesení z roku 1584, při němž bylo rozhodnuto, aby byly při sídlech biskupů zřízeny vyšší školy. 
K údajnému usnesení však Jindřich Halama nic nenašel. Srov. TÝŽ, Sociální učení Českých Bratří, Brno 
2003, s. 179. 
209 J. MÜLLER, Die deutschen Katechismen, s. 335; H. BALL, Das Schulwesen, s. 73. 
210 Zachariáš ARISTON († 1606) byl učedníkem u Jana Kálefa v Mladé Boleslavi, knězem se stal r. 1587, byl 
správcem sborů v Napajedlích, v Březolupech, ve Val. Meziříčí a v Přerově. R. 1599 byl zvolen biskupem se 
síldem v Ivančicích. Byl stoupencem kalvinistického směru v Jednotě. 
211 J. FIEDLER (Hg.), Todtenbuch, s. 300. 
212 F. J. ZOUBEK, Vychování a vyučování v Jednotě bratrské, s. 167. 
213 Knihopis K04284. 
214 R. ŘÍČAN, Několik pohledů, s. 115. 
215 V Archivu Matouše Konečného jsou zachovány od každého dva dopisy z doby jejich pobytu v Brémách. 
216 R. ŘÍČAN, Několik pohledů, s. 116n. 
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Brému. Dialektiku přeslyšeli doma i disputovávali, latině psali dosti pěkně i mluvili a nyní 

tam gramatickejm věcem se učí, což prve uměli a i jinému, což uměli.“ 217 

 

III.1  Prom ěny studijních míst bratrských mládenců v závislosti na konfesní 

orientaci Jednoty  
 

V souvislosti s proměnou vztahu Jednoty bratrské k vyššímu vzdělání se velmi stručně 

zmíním o proměně její konfesní orientace, která měla vliv na výběr míst, kam byli bratrští 

mládenci posíláni na studia.  

Když bylo rozhodnuto o vypravení prvních studentů do zahraničních škol, bylo 

vzhledem k tehdejšímu zaměření Jednoty a na naléhaní Lutherovo zvoleno centrum 

reformačního hnutí – Wittenberk. Po smrti Luthera a zmíněném přehodnocení postoje 

k luterské orientaci se Bratří od Wittenberku příliš neoddálili.  Více než čisté luterství jim 

bylo bližší učení Lutherova žáka Philipa Melanchthona, ale ne potud, aby v něm viděli vzor 

k následování, zůstavše věrni vlastní konfesi.218 Po událostech roku 1547 se Jednota, 

především v Polsku, začala seznamovat i s učením Kalvínovým, které jí bylo blízké v pojetí 

řádu a kázně, neboť ty Jednota považovala za velmi důležité činitele.219 Na tomto místě je 

nutno dodat, že ani filipisté (tj. zastánci učení Philipa Melanchthona) nebyli prosti vlivu 

kalvinismu. V třetí čtvrtině 16. století byli tedy bratrští studenti vysíláni do Wittenberku, 

Königsberku, Tübink (Tübingen) či na Trozendorfovo gymnázium220 do Goldberku (polská 

Złotoryja), ale i do Basileje.221 V roce 1574, poté, co vyšlo najevo pravé smýšlení 

wittenberských filipistů a byli obviněni z kryptokalvinismu, neboť Kalvínovo učení bylo 

nejen v Sasku považováno za kacířské, utržili filipisté tvrdý zásah ze strany saského 

kurfiřta Augusta zastávajícího čisté luterství a byli zbaveni míst na wittenberské univerzitě. 

Němečtí Melanchthonovci byli tímto tvrdým zásahem proti wittenberským popuzeni, stali 

                                                 
217 AMK, sign. A 3251/Lanecký/45. 
218 Filipismus byl Jednotě blízký tím, že nevyostřoval dogmatické články luterského učení do vyhraněných 
podob. K Melanchtonovu pedagogickému vlivu pak srov. Werner KORTHAASE, Philipp Melanchton, 
praeceptor Germaniae, and his influence on theories of education in Bohemia and Moravia, in: Reinhard 
Golz – Wolfgang Mayrhofer (edd.), Luther and Melanchton in the Educational Thought of Central and 
Eastern Europe, Münster 1998 (Texte zur Theorie und Geschichte der Bildung Bd. 10), s. 77-101. 
219 R. ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 227. Srov. Viktor HÁJEK, Kázeň v Jednotě bratrské, Brno 1934, s. 26n. 
220 Gustav Bauch uvádí např. Jana Blahoslava mezi znamenitými žáky goldberského gymnázia. TÝŽ, 
Valentin Trozendorf und die Golberger Schule, Berlin 1921 (Monumenta Germaniae Paedagogica Bd. 57), s. 
161. 
221 Srov. J. CVRČEK, Studenti bratrští v cizině; K. SITA, Studenti z českých zemí na basilejské universitě, s. 
15; K. HRDINA, Studenti z českých zemí na vysokých školách; F. MENČÍK, Studenti z Čech a Moravy ve 
Wittemberku. 
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se odtažitějšími vůči rozhodným luteránům a čím dál více se přikláněli ke kalvinismu.222 

Na druhou stranu i u luteránů vzrostla averze ke kalvínství. Bratří těžce nesli rozchod 

protestantského směru žijíce dosud v naději na utvoření společenství evangelických církví, 

v němž by se svou blízkostí i odlišností mohli mít své místo. Nicméně si museli zvolit, 

kterým směrem se vydají.223 Již bylo řečeno, že Bratřím byli bližší kalvinisté a měli spolu 

mnoho společného. Kontakty s nimi jim také ulehčovali filipisté, jako např. vídeňský 

dvorní lékař Jan Crato z Crafftheimu, jenž jim připravil cestu k profesorům do střediska 

německého kalvinismu – Heidelberku, stejně tak francouzský diplomat ve službách saského 

kurfiřta Hubert Languet k Theodoru Bezovi na akademii do Ženevy.224 Zásahem proti 

filipistům se Bratřím uzavřel Wittenberk, Königsberk i Tübinky. Následkem toho i větším 

příklonem ke kalvinismu směřovali bratrští studenti téměř výhradně již jen na učiliště 

švýcarské reformace. Přesto ani v době zřetelné kalvinistické orientace Jednota nechtěla 

pozbýt své samostatnosti.225 V poslední čtvrtině 16. století směřovali bratrští studenti 

nejvíce do Ženevy a Basileje, ale i do Heidelberku a koncem století také do Frankfurtu nad 

Odrou. Po roce 1600 studují bratrští mládenci nadále v Heidelberku i na gymnáziu ve 

Zhořelci, jejich počet vzrůstá v Marburku a Herbornu a nakonec je před rokem 1620 

nalezneme v Brémách a Bytomi n. O.226 

 

                                                 
222 L. REJCHRT, Kalvinismus a bratrští studenti, s. 22-23; R. ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 275. 
223 R. ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 276. 
224 L. REJCHRT, Kalvinismus a bratrští studenti, s. 23, 26n. 
225 R. ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 288. 
226 J. V. ŠIMÁK, Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách; K. HRDINA, Studenti 
z českých zemí na vysokých školách; K. HRDINA, Čechové na gymnasiu ve Zhořelci; K. SITA, Studenti 
z českých zemí na basilejské universitě; L. REJCHRT, Bratrští studenti na reformovaných akademiích; A. 
SCHMIDTMAYER, Die Beziehungen der Bremer Gymnasium Illustre; O. ODLOŽILÍK (rec.), Schmidtmayer 
Alfred, Die Beziehungen der Bremer Gymnasium Illustre. 
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IV.  Res publica scholaria 
 

IV.1  Gymnasium illustre jako organizační typ školy v raném novověku 
 

Systém vědeckého vzdělání v raném novověku se odlišoval od středověké formy. V 16. 

století se ještě více setřely hranice mezi jednotlivými typy škol, proto nelze příliš počítat 

s jednoznačným členěním ani definicí charakterizující ten či onen druh vzdělávací 

instituce.227 Nejpozději na počátku 17. století dosáhla Svatá říše římská největší hustoty 

univerzitní sítě. Přes všechny humanistické přípravy je zcela nepochybné, že právě 

reformace v německých teritoriích, stejně jako v sousedních státech, dala školství 

mimořádně silný impuls, a to nejen v jejím počátečním stádiu, nýbrž i další konfesní vývoj, 

jako bylo rozšíření kalvinismu, poskytl nové podněty, které se projevily ve vyšším školství. 

V období od roku 1555 do vypuknutí třicetileté války dosáhla vlna zakládání 

vysokoškolských učilišť nového vrcholu a školy se proměnily na konfesně závislá 

vzdělávací zařízení.228 

Ačkoliv po uzavření augšpurského náboženského míru v září 1555 mezi císařem 

Karlem V. a říšskými knížaty platila náboženská svoboda podle zásady „cuius regio, eius 

religio,“ tj. čí země, toho náboženství, přece jen stavy hlásící se k reformovanému 

kalvínskému vyznání nestály na legálním základu, neboť mír uznával  pouze katolickou 

a luterskou konfesi. To s sebou kromě náboženských rozporů přinášelo i omezení 

v případě, že reformovaní stavové (příp. říšská města) chtěli na svých panstvích zřídit 

univerzitu, neboť k plnohodnotnému ustavení vysokoškolského učiliště s právem udílet 

akademické grady bylo zapotřebí císařského privilegia, jehož získání zde bylo takřka 

nemožné.229 V úvahu nepřipadala ani žádost na papeže. Tímto pro reformovaný 

protestantismus vyvstala otázka, jaké možnosti jsou pro něj otevřeny v oblasti vyššího 

                                                 
227 Srov. Walter RÜEGG (Hg.), Geschichte der Universität in Europa, Band. II. Von der Reformation zur 
Französischen Revolution (1500−1800), München 1996, s. 53-80. 
228 Srov. G. MERTZ, Das Schulwesen der deutschen Reformation; G. MENK, Das Bildungwesen, s. 78-85; 
TÝŽ, Die Hochschul- und Wissenschaftslandschaft zwischen Main und Weser in der frühen Neuzeit, in: 
Stefan Ehrenpreis – Ute Lotz-Heumann – Olaf Mörke – Luise Schorn-Schütte (Hgg.), Wege der Neuzeit. 
Festschrift für Heinz Schilling zum 65. Geburtstag, Berlin 2007, s. 585-619; Arno SEIFERT, Das höhere 
Schulwesen. Universitäten und Gymnasien, in: N. HAMMERSTEIN – A. BUCK (Hgg.), Handbuch der 
deutschen Bildungsgeschichte, s. 197-374; N. HAMMERSTEIN, Bildung und Wissenschaft, s. 17-35; TÝŽ, 
Universitätsgeschichte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation am Ende der Renaissance, in: Ulrich 
Muhlack – Gerrit Walther (Hgg.), Res publica litteraria. Ausgewählte Aufsätze zur früneuzeitlichen Bildungs-
, Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, Berlin 2000, s. 327-340; TÝŽ, Schule, Hochschule und Res 
publica litteraria, in: Sebastian Neumeister – Conrad Wiedemann (Hgg.), Res Publica Litteraria. Die 
Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1987,  s. 93-110; S. EHRENPREIS, 
Reformed education in early modern Europe. 
229 G. MENK, Das Bildungwesen, s. 55-56. 
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vzdělání. Pouze třem již existujícím univerzitám se podařilo vtisknout reformovaný 

charakter – Heidelberku (1561, znovu 1584), Marburku (1605) a Frankfurtu nad Odrou 

(1616).230 I když tyto oblékly reformovaný šat, nebyly ani nadále ve svých právech nikterak 

omezeny a zůstaly zcela rovnocennými soupeřkami katolickým univerzitám. Možným 

řešením, jak překonat výše zmíněné omezení, bylo zřeknutí se nároku na císařské 

privilegium a vytvoření vzdělávací instituce, která by však neměla pravomoc udělovat 

vysokoškolské tituly. Takto se prosadil typ zemských akademií zvaných též jako „gymnasia 

illustria,“231 „Hohen Schulen“ či „semi-universitates.“232 

V druhé polovině 16. století nepředstavovalo gymnasium illustre jakousi „scholu novu,“ 

tedy nový typ protestantského učiliště, nýbrž vycházelo z ženevského, curyšského233 

a štrasburského vzoru. Pro německou oblast byla za určující považována v první fázi 

především organizační struktura štrasburského gymnázia, které vstoupilo v život roku 1538 

zásluhou německého humanisty Johanna Sturma (1507−1589), jenž byl ideovým tvůrcem 

její organizace, obsahu i metody výuky.234 Nový školský model spočíval na spojení 

dosavadní organizační formy partikulárních škol s univerzitní výukou tím, že se 

k existujícím třídám připojila „schola publica,“ na které se konala především výuka 

artistické fakulty, třebaže byly povoleny i přednášky z fakult ostatních. Počet tříd byl na 

jednotlivých gymnáziích variabilní a vyplýval z potřeb dané lokality.235 

V roce 1584 byla v Herbornu hrabětem Janem VI. Nasavsko-Dillenburským, bratrem 

Viléma Oranžského, založena reformovaná akademie, která ve své organizační struktuře 

dále rozvinula původní štrasburský model. Již sám Johannes Sturm navrhoval roku 1566 

striktní oddělení univerzitní části od nižších tříd učiliště, aniž by upustil od společné 

konstrukce, což se mu však osobně nepodařilo prosadit. Navrhované uspořádání bylo 

realizováno až na kalvínských školách, k nimž patřila i herbornská akademie, zvaná podle 

svého zakladatele také jako Johannea. Vlastní změna spočívala v rozdělení školy na dvě 

                                                 
230 A. SEIFERT, Das höhere Schulwesen, s. 298. 
231 Pokud je dále v textu užíván termín gymnázium, je vždy myšlen tento typ školy, nikoli pouhé gymnázium. 
K pojmu „gymnasium illustre“ srov. tamtéž, s. 292 a k terminologii partikulární škola – gymnázium – 
pedagogium srov. tamtéž, s. 264, 301; K tomu též F. PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterricht, s. 326-
330, 344. 
232 W. JANSE, Grenzenlos reformiert, s. 91; srov. W. RÜEGG (Hg.), Geschichte der Universität, s. 70. 
233 Srov. Ulrich Im HOF, Die Entstehung der reformierten Hohen Schule Zürich (1525) – Bern (1528) – 
Lausanne (1537) – Genf (1559), in: Peter Baumgart – Notker Hammerstein (Hgg.), Beiträge zur Problemen 
deutscher Universitätsgründungen der frühen Neuzeit, Liechtenstein 1978, s. 243-262. Ženevským vzorem se 
řídily především akademie francouzské, srov. G. MENK, Das Bildungwesen, s. 57. 
234 Srov. Anton SCHINDLING, Humanistische Hochschule und freie Reichsstadt. Gymnasium und Akademie 
in Strassburg 1538−1621, Wiesbaden 1977. 
235 G. MENK, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit, s. 116-117. Podle štrasburského vzoru byla 
založena gymnázia v Dortmundu, Düsseldorfu, Duisburku, Korbachu. 
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vzájemně propojené instituce, a to na pedagogium či „schola privata,“ jehož nejvyšší třída 

(classis prima) dosahovala úrovně artistické fakulty, a na gymnasium illustre neboli „schola 

publica“ zahrnující v sobě univerzitní katedry pro teologii, filozofii, právo i medicínu, 

přičemž pedagogium bylo plně podřízeno gymnáziu.236 Takto se vytvořil typ školy, který se 

přibližoval tradičnímu univerzitnímu zřízení. Odraz herbornské „Hohe Schule“ se projevil 

v uspořádání neustadtského (Neustadt an der Haardt, dnes an der Weinstrasse), gdaňského 

(Gdańsk), serbišťského (Zerbst), steinfurtského (Burgsteinfurt), brémského, hanavského 

(Hanau) a o něco později vzniklého bytomského (Bytom Odrzański) gymnasia illustre.237 

Stejně jako bylo pedagogium předstupněm gymnasia illustre, totéž platilo ve vztahu 

k univerzitám jako nezbytný základ k dalšímu postupu.238 

Do způsobů výuky a výkladu učební látky se promítaly tehdejší duchovní a filozofické 

proudy. V druhé polovině 16. století převažoval na většině protestantských škol 

aristotelovsko-melanchthonovský systém vzdělání spočívající na metodách, filozofii a 

spisech těchto dvou mužů.239 Naproti tomu se v reformovaných oblastech stále více 

prosazoval jiný směr, ramismus. Programové motto tohoto filozofického proudu, jenž byl 

nazván podle francouzského filozofa Pierra de la Ramée (lat. Petrus Ramus, 1515−1572), 

zásadního kritika Aristotelova učení, a který dále rozvinul jeho přítel Omer Talon 

(lat. Audomarus Taleus, 1510−1562), znělo: „Praxis, non theoria studiorum est finis.“240 

Přednost ramismu spočívala v jednoduchosti, přehlednosti znázorňování, stejně jako 

v úzkém napojení každé formy vědy na užitek a použitelnost v praxi. Prakticky zaměřené 

vyučování pak zabraňovalo nejen omezení na čistě kognitivní zprostředkování učené látky, 

ale také značně zkracovalo studium. Ovlivnění ramismem se projevovalo zvláště v tvorbě 

učebnic, které měly spíše charakter pedagogicko-didaktických děl než filozofických 

pojednání, a své pole působnosti našlo převážně v oblasti logiky, dialektiky a rétoriky.241 

                                                 
236 Tamtéž, s. 118-119, 124n, srov. Andreas MÜHLING, Anmerkungen zur Theologenausbildung in Herborn, 
in: Wim Janse – Barbara Pitkin (edd.), The Formation of Clerical and Confessional Identities in Early Modern 
Europe (Dutch Review of Church History 85, 2005), Leiden - Boston 2006, s. 78-80. 
237 K tomu srov. G. MENK, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit, s. 174n. 
238 A. SEIFERT, Das höhere Schulwesen, s. 264-265.  
239 K Melanchthonově vlivu srov. G. MERTZ, Das Schulwesen der deutschen Reformation, s. 119-126; F. 
PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterricht, passim; Hermann-Adolf STEMPEL, Melanchthons 
pädagogisches Wirken, Bielefeld 1979. 
240 G. MENK, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit, s. 220, pozn. 12. 
241 Srov. tamtéž, s. 203-231; TÝŽ, Kalvinismus und Pädagogik. Matthias Martinius (1572−1630) und der 
Einfluß der Herborner Hohe Schule auf Johann Amos Comenius, Nassauische Annalen 91, 1980, s. 77-104; 
Howard HOTSON, Commonplace Learning. Ramism and its German Ramifications 1543−1630, Oxford 
2007. 
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IV.2  Gymnasium illustre v Brémách do rektorství Matthiase Martinia 

 

Když 9. listopadu roku 1522 pronesl z Antverp uprchlý augustiniánský mnich Heinrich 

von Zünphten své první evangelické  kázání v kostele sv. Ansgara v Brémách, padla jeho 

slova na úrodnou půdu a nová víra založená na myšlenkách Martina Luthera se velmi 

rychle rozšířila městem. Její představitelkou se záhy stala brémská městská rada, jež 

využila práva tzv. ius reformandi, které jí zaručovalo svobodný výběr konfese. Ta ale 

v městě na Veseře v průběhu 16. století doznala značných změn, které se odrazily také ve 

školství.242 O čtyři léta později poté, co Martin Luther vydal svou výzvu určenou městským 

radám všech německých měst, aby na svém území zřizovaly a vydržovaly křesťanské 

školy,243 byla roku 1528 založena evangelická latinská škola také v Brémách.244 Její 

založení bylo však motivováno i zcela praktickými důvody, neboť poté, co katoličtí 

duchovní opustili svá místa v tehdejší správě i katedrální školu,245 nastalo v oblasti školství 

vakuum, které bylo nutno vyplnit. Nová škola byla umístěna v sekularizovaném 

dominikánském klášteře sv. Kateřiny na dnešní Sögestraße. Do roku 1563 máme o ní pouze 

strohé informace, ale již od počátku na ní působily význačné osobnosti, které se zasloužily 

o její slávu, jako její první rektor Johannes Oldenburg, krátce také humanista Euricius 

Cordus z Marburku († 1535), či Melanchthonův žák, teolog a filolog Johannes Molanus 

z Flander, jenž stál v jejím čele v letech 1563−1583.246 Zpočátku čtyřtřídní škola byla o 

šestnáct let později rozšířena na sedmitřídní a tento stav trval s menšími odchylkami až do 

roku 1584. Dle brémského církevního řádu z roku 1534 je patrné, že stála na 

melanchthonovské tradici.247 Za rektorství Johanna Molana pokračoval její slibný vývoj, 

který ale ani dříve nebyl bez problémů, především kvůli konfesním sporům mezi 

                                                 
242 Ke konfesním poměrům a jejich vývoji v Brémách srov. Herbert SCHWARZWÄLDER, Geschichte der 
Freien Hansestadt Bremen, Bd. 1, Von den Anfängen bis zur Franzosenzeit (1810), Hamburg 1989, s. 171n; 
Ortwin RUDLOFF, Bremen (heslo), in: Theologische Realenzyklopädie, Bd. 7, Berlin − New York 1981, 
s. 153-168; J. F. IKEN, Die Entwicklung der bremischen Kirchenverfassung, s. 6n; krátce též T. ELSMANN, 
Reformierte Stadt und humanistische Schule, s. 72-77. 
243 Martin LUTHER, An die Ratsherren aller Städte deustchen Landes, dass sie christlische Schulen 
aufrichten und halten sollen (1524), in: Kurt Aland (Hg.), Luther Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer 
Auswahl für die Gegenwart, 5. Schriftauslegung, Göttingen 1983, s. 70-78. 
244 T. ELSMANN, Humanismus, Schule, Buchdruck und Antikenrezeption, s. 216, pozn. 71. 
245 Thomas Elsmann uvadí, že evangelická škola vznikla jako konkurenční instituce školy u dómu sv. Petra, 
ale dále dodává, že není zřejmé, jestli tato ještě plně fungovala nebo byla pouhým torzem. Srov. TÝŽ, 
Reformierte Stadt und humanistische Schule, s. 80. 
246 Srov. H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 2-4; TÝŽ, Das Gymnasium in Bremen und 
seine Lehrer, in: Festschrift zur Vierhundertjahrfeier des Alten Gymnasiums zu Bremen 1528−1928, Bremen 
1928, s. 9-11. 
247 Srov. T. ELSMANN, Reformierte Stadt und humanistische Schule, s. 80. TÝŽ, Danziger akademisches 
Schriftum im Umfeld des Bremer Gymnasium illustre, Hospitium ecclesiae 19, 1993, s. 107; J. F. IKEN, Die 
bremische Schule von der Reformation, s. 253-254. 
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ortodoxními luterány a filipisty. Tyto střety vyvrcholily po augšpurském náboženském 

míru za nizozemského teologa Alberta Rizäuse Hardenberga, jenž byl roku 1547 ustanoven 

prvním protestantským kazatelem v brémském dómu a jenž se stal zásadním odpůrcem 

Lutherova učení v otázce Večeře Páně. Ačkoli většina městské rady se proti Hardenbergovi 

postavila, a to především z obavy ze ztráty ochrany augšpurského míru, přece jen město 

pod vedením primátora a Melanchthonova žáka Daniela von Büren ml.248 čím dál více tíhlo 

k filipismu, což mu na jedné straně umožňovalo oficiálně uznávat lutherskou konfesi, na 

straně druhé postupně přejít k reformovanému učení Kalvínova směru.249 Když Johannes 

Molanus nastoupil do funkce rektora školy, byly již Hardenbergovy spory u konce. Z doby 

Molanova působení jsou zachovány čtyři učební plány, které zřetelně poukazují na její 

humanistický ráz se silným vlivem řeckého elementu.250 V roce 1581 byl do Brém povolán 

bývalý wittenberský filipista a profesor teologie Christoph Pezelius,251 jenž pod záštitou 

Daniela von Büren i většiny městské rady vedl město výrazně kalvinistickým směrem 

a roku 1584 se stal superintendentem brémské církve. Téhož roku byla brémská škola 

zásluhou Pezelia a Bürena252 rozšířena na osmitřídní dle štrasburského modelu. Rozšíření 

školy nebylo vedeno pouhou snahou mít na území města instituci s náznakem univerzitního 

stupně, nýbrž bylo završením širších náboženských rozbrojů mezi luterány a kalvinisty ve 

prospěch kalvinismu.253 Zároveň se brémská škola stala konkurenční vzdělávací institucí 

k učilišti v dalším hanzovním městě, blízkém luterském Hamburku. O jedenáct let později 

byl pro brémskou církev přijat tzv. Concenssus Ministerii Bremensis Ecclesiae,254 který 

definitivně potvrdil reformovanou víru. Přesto však brémská církev stála na pozicích 

mírnějšího směru, třebaže i její zástupci se v roce 1618/1619 zúčastnili kalvínské generální 

synody v Dordrechtu, která měla urovnat spory uvnitř reformované nizozemské církve 

koncentrované na učení o predestinaci.255 Příklonem ke kalvinismu dosáhly Brémy 

                                                 
248 Srov. Friedrich PRÜSER, Büren von Daniel d. J. (heslo), in: NDB, Bd. 2, s. 742. 
249 H. SCHWARZWÄLDER, Geschichte der Freien Hansestadt, s. 232n.; J. F. IKEN, Die Entwicklung der 
bremischen Kirchenverfassung, s. 13-15; T. ELSMANN, Danziger akademisches Schriftum, s. 104-105. 
250 T. ELSMANN, Reformierte Stadt und humanistische Schule, s. 81. 
251 Srov. Erich WENNEKER, Pezel Christoph (heslo), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 
(dále jen BBKL), Bd. 7, s. 403-408; J. F. IKEN, Die Wirksamkeit des Christoph Pezelius. 
252 Srov. J. F. IKEN, Die Wirksamkeit des Christoph Pezelius, s. 30-37. 
253 Je otázkou, zda městská rada v této době vůbec uvažovala o zřízení plnohodnotné akademie. Srov. 
H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 5. 
254 J. F. IKEN, Die Wirksamkeit des Christoph Pezelius, s. 26-29. 
255 Srov. Johann Friedrich IKEN, Bremen und die Synode zu Dordrecht, BJb 10, 1878, s. 11-83; W. JANSE, 
Grenzenlos reformiert, s. 109-113; TÝŽ, Reformed Theological Education at the Bremen, s. 45-48. 
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konfesně výlučného postavení na severozápadě Německa a staly se tehdy se svými 

přibližně dvaceti tisíci obyvateli256 reformovaným ostrůvkem v luterském moři.257  

Systém tříd na nově reorganizované škole postupoval od nejnižší oktávy, v níž se 

začínalo se čtením a psaním, dále k sekundě. Během postupu do vyšších tříd se žáci 

seznamovali s katechismem, latinou (gramatikou, syntaxí i etymologií), s řeckými a 

římskými autory v próze i poezii, prozódií, aritmetikou, hudbou, od tercie s řečtinou a od 

sekundy s dialektikou a rétorikou.258 Nejvyšším stupněm byla „classis prima“ též 

označovaná jako „publica,“ která tvořila přechod na univerzitu a obsahovala kromě četby 

antických autorů, procvičování dialektiky, rétoriky, výše zmíněných jazyků, nově i základy 

hebrejštiny a také úvody do studia (propedeutiky) jednotlivých věd – filozofie, teologie, 

práva, přírodních věd, fyziky, filologie.259  

 Roku 1610 vyvrcholila nespokojenost brémské městské rady s tehdejším rektorem 

Andreasem Widmariem (Wedemeierem), jenž stál v čele školy v letech 1600−1610, pro 

nadměrné přetěžování žáků a snahu oddělit školu od církevního vlivu, jejímž následkem 

byl Widmarius sesazen.260 Na jeho místo povolala rada rodáka z Freienhagen v hrabství 

Waldeck Matthiase Martinia (1572−1630), jenž dříve vyučoval na akademii v Herbornu 

a v intermezzu svého pedagogického působení se stal kazatelem v Emden.261 Martinius 

opět přeorganizoval brémské učiliště, tentokrát po vzoru své bývalé alma mater,262 na školu 

nižšího typu – pedagogium a gymnasium illustre vyznačující se univerzitními atributy, jako 

bylo vedení matriky (alba studiosorum),263 do níž byli zapisováni přestoupivší studenti jak 

z pedagogia, tak i nově příchozí, provoz vlastní tiskárny264 či menza a zřízení knihovny. 

                                                 
256 H. SCHWARZWÄLDER, Geschichte der Freien Hansestadt, s. 307. 
257 Srov. Anton SCHINDLING – Walter ZIEGLER (Hgg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der 
Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500−1650, 3. Der Nordwesten, Münster 1995. 
258 Srov. učební plán z r. 1590 a 1592, H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 44-47; pro rok 
1592 též R. VORMBAUM (Hg.), Die evangelischen Schulordnungen, s. 618-619. 
259 J. F. IKEN, Das bremische Gymnasium Illustre, s. 8-9. Srov. Leges promulgatae auctoritate Amplissimi 
Senatus Bremensis, cum manus Rectoris Scholae commendaretur viro clarissimo et doctissimo M. Joachimo 
Meistero, Bremen, Theodor Gluichstein 1585, in: H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 82-
92; R. VORMBAUM (Hg.), Die evangelischen Schulordnungen, s. 612-616. 
260 J. F. IKEN, Das bremische Gymnasium Illustre, s. 10-11. 
261 K osobě Matthiase Martinia srov. G. MENK, Matthias Martinius (1572−1630); TÝŽ, Martinius Matthias 
(heslo), in: NDB, Bd. 16, s. 305-307; TÝŽ, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit, passim; Martinius 
Matthias (heslo), in: Johann Heinrich ZEDLER, Grosses vollständiges Universallexicon aller Wissenschaften 
und Künste, Bd. 19, s. 974-975. 
262 Srov. G. MENK, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit, s. 183-187; T. ELSMANN, Danziger 
akademisches Schriftum, s. 108, kde je uveden odkaz na memorandum Matthiase Martinia k provedení 
reformy školy, se kterým se obrátil na městskou brémskou radu a v němž jako další vzory jmenuje Zerbst, 
Burgsteinfurt a Gdańsk. 
263 Viz pozn. 65. 
264 Tiskárna byla spojena s gymnáziem teprve r. 1613. Tiskařem se stal Thomas de Villiers, jehož předchozí 
působiště bylo v Hanau. Hlavní produkce tiskárny se zaměřovala na školskou literaturu, učebnice, vědecké 
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Ačkoliv „Illustris Schola Bremensis“ neměla císařské privilegium a nemohla tedy udělovat 

akademické grady, přesto disponovala vlastní jurisdikcí, její příslušníci požívali 

akademických svobod a byli osvobozeni od městských dávek a daní.  

Třebaže pedagogium i gymnázium bylo de facto „samostatnou“ školou, obě tvořila 

jeden celek, který byl nadále umístěn v prostorách kateřinského kláštera. Pro pedagogium 

byly vyhrazeny místnosti v přízemí, gymnázium a jeho přednáškové sály se nacházely 

v prvním patře. Gymnázium bylo rozděleno do čtyř fakult, na nichž přednášel určitý počet 

řádných profesorů. Nejpočetnější, ovšem na nejnižší úrovni stojící, byla fakulta filozofická 

(5 profesorů). Její návštěva byla považována – v tradičním smyslu – za nutný předstupeň ke 

studiu na tzv. vyšších fakultách. Nejmenší z nich byla fakulta lékařská (1 nebo 2 profesoři), 

která teprve stála ve svých počátcích. Nejdůležitější místo však zaujímala teologie a právo 

(2 nebo 3 profesoři). Na fakultě teologické vyučovali většinou dva profesoři spolu 

s rektorem. Tito zároveň působili jako duchovní v některém brémském kostele a přednášeli 

i na fakultě filozofické, jako např. Matthias Martinius.265 „In schola publica“ se konaly 

bezplatné veřejné přednášky (collegium publicum), disputace a deklamace (řečnická 

cvičení). Ty byly doplňovány o soukromé zpoplatněné přednášky (collegium privatum) 

jednotlivých profesorů, které se konaly částečně ve škole, částečně v příbytcích 

vyučujících.266 Pokud byl student vyzván k disputaci nebo deklamaci od rektora či jiného 

profesora a odmítl ji bez řádného zdůvodnění, vystavoval se nebezpečí trestního postihu, 

obvykle peněžního.267 Studentovi byly předloženy disputační teze, za jejichž autory jsou 

zpravidla považováni profesoři, kteří dotyčného studenta k disputaci vyzvali a kteří jí i 

předsedali. Student pak na tyto teze odpovídal před shromážděným auditoriem. Při těchto 

slavnostních diskuzích byly studentům určeny mimo rolí respondentů (partes respondentis) 

také funkce proponentů (předkladatelů/navrhovatelů), oponentů a závěrečných řečníků 

(partes perororandis).268 S proměnou organizační struktury byl pro gymnázium zaveden i 

nový školní řád.269 Studiosi, jak byli posluchači gymnázia nazýváni, nebyli podrobeni 

                                                                                                                                                     
knihy, disputace a jiné příležitostné tisky. Srov. T. ELSMANN, Humanismus, Schule, Buchdruck und 
Antikenrezeption, s. 212-213; 222n. 
265 K  rozdělení a zastoupení profesorů i naukám na jednotlivých fakultách srov. J. F. IKEN, Das bremische 
Gymnasium Illustre, s. 12, 19-22. 
266 Srov. H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 19-20. Studenti měli zakázáno účastnit se 
soukromé výuky u osob, které nepříslušely ke škole. 
267 Srov. školní řád z r. 1610, R. VORMBAUM (Hg.), Die evangelischen Schulordnungen, s. 623. 
268 J. F. IKEN, Das bremische Gymnasium Illustre, s. 22. 
269 Leges illusris Scholae Bremensis a Peadagogeo publicis omnium facultatum linguarum et artium  
professionibus discretae et auctae auctoritate Magnifici et Amplissimi senatus lib. et imper.  Reip. Brem. A. R. 
S. MDCX Bremae, Typis Bertholdi de Villiers, ibidem illustr. Gymn. typographo anno MDCLXIII, in: R. 
VORMBAUM (Hg.), Die evangelischen Schulordnungen, s. 612-627. 
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povinné školní docházce a mohli se dle potřeby věnovat odbornému studiu. I přes tyto 

svobodnější poměry, které na gymnáziu oproti pedagogiu spoutanému různými předpisy 

vládly, školní řád určoval, čeho se měli vyvarovat.270   

Na rozdíl od předchozích let zahrnovala škola nižší úrovně – pedagogium − pouze šest 

tříd (classis) od sexty do primy s pedagogickou kapacitou sedmi271 učitelů − preceptorů, 

v jejichž čele stál pedagogiarcha, který současně zastával profesuru (většinou filozofie) na 

gymnáziu a byl podřízen přímo rektorovi školy. Jeden z těchto sedmi učitelů byl zároveň 

kantorem (zpěvákem) a vedl hodiny hudby na všech stupních. Ve vyšších třídách se na 

výuce podíleli i pedagogové z gymnázia. K udržení pořádku a disciplíny byl počet žáků 

v každé „classis“ rozdělen po deseti do tzv. dekurií, v jejichž čele stál obvykle jeden ze 

starších hochů − decurio. K jeho povinnostech náleželo nabádat ostatní žáky, aby při 

rozhovorech používali latinský jazyk, přeslýchat je v tom, co se naučili nazpaměť, 

a nedbalé svých povinností oznamovat učiteli. Hlavními vyučovacími dny byly pondělí, 

úterý, čtvrtek a pátek. Ve středu a v sobotu se psaly písemné práce, opakovalo se, 

procvičovala se probraná látka, konala se řečnická a disputační cvičení. Neděle byla 

vyhrazena pro návštěvu kostela a výuku náboženství.272 

V roce 1639 byl přesněji stanoven cíl výuky na pedagogiu, a to zcela ovládnout latinu 

a v menší míře řečtinu, zvládnout základy hebrejštiny, obsáhnout znalosti z rétoriky, logiky, 

aritmetiky, hudby, náboženství a ze základů geometrie.273 Není pochyb, že k tomuto cíli 

směřovaly i předchozí generace pedagogů, ale jaké byly dříve konkrétní učební plány? 

Jelikož z období Martiniova působení nejsou žádné dochovány nebo o nich vůbec nevíme, 

vrátím se zpět do doby před jeho rektorstvím. První učební plány, o nichž máme 

povědomost, mají podobu pouhých výčtů.274 Ty obšírnější pochází z let 1589, 1590, 1592, 

1596/97, 1600, 1606 a 1639.275 Celkově lze konstatovat, že účel všech plánů byl stejný, jen 

tu a tam se obměňovali autoři četby a učebnic či byli zaváděni noví.  

Dle učebních plánů sestavených Andreasem Widmariem z let 1600 a 1606, které byly 

vzhledem k jeho požadavkům kladených na výuku považovány za příliš náročné a posléze 

                                                 
270 Srov. J. F. IKEN, Das bremische Gymnasium Illustre, s. 26-28. 
271 Tamtéž, s. 13; H. Entholt naproti tomu uvádí 9 učitelů. TÝŽ, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 23. 
272 H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 24. Srov. R. VORMBAUM (Hg.), Die 
evangelischen Schulordnungen, s. 619-620. 
273 Tamtéž, s. 18. 
274 První učební plány (Index lectionum) jsou dochovány teprve od rektora Johanna Molana z let 1566, 1568, 
1576, 1577. Srov. pozn. 250; Molanův plán z r. 1577 viz H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, 
s. 43-44. 
275 Srov. T. ELSMANN, Humanismus, Schule, Buchdruck und Antikenrezeption, s. 209-210; podrobněji pak 
H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 44-52. 
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musely být zmírněny,276 se na vyšším stupni pedagogia − v kvartě − začínalo s aritmetikou, 

používal se Nomenclator Hadriana Junia, s nímž se pracovalo i v jiných třídách. Četlo se 

Isocratovo dílo Paraenesis ad Demonicum a Flores poetarum Johanna Murmellia, konala se 

básnická cvičení a sami žáci měli začínat se skládáním vlastních básní. V tercii se měl číst 

Hesiodus a Plutarchův spis o výchově dětí,277 žáci se seznamovali s rétorikou, zvláště 

naukou o trópech a figurách, a konali cvičení „in actionibus vocis et gestum.“ V sekundě 

měli číst dílo Johanna Sleidana De quattor summis imperiis. Řecká gramatika se učila podle 

Nicolase Clénarda, pro rétoriku byly užívány učebnice Omera Talona srovnávané 

s Aristotelem a Melanchthonem a vyučovalo se parafrázi. V primě se mělo učit dialektice 

podle Petra Rama porovnávané s Aristotelovým Organonem278 a dialektikou 

Melanchthonovou, etice podle Aristotela,279 hebrejské gramatice dle Valentina Schindlera, 

aritmetice, základům geometrie podle Euclida doplněné pojednáním a výklady Petra Rama 

a fyzice Johanna Velcuria. Četly se Demosthenovy olyntské řeči,280 Sophocles, Johannes 

Sleidanus a Melanchthonova kniha o duši [!]. Rovněž měla být vyučována optika, sférika, 

nauka o Sinu a algebra, za což byl Widmarius nejvíce kritizován.281  

Na rozdíl od gymnázia nebyl po roce 1610 pro pedagogium zaveden nový školní řád 

a patrně platil dosavadní z roku 1592.282 Podle tohoto řádu se měla každý rok konat dvojí 

examinace žáků – velká a malá. Velké  zkoušení začínalo čtyři týdny před Velikonocemi 

a bylo jimi ukončeno, malé pak probíhalo na podzim a trvalo tři týdny až do sv. Michala 

(29. září). Zastavme se u těchto zkoušek podrobněji, neboť se dotýkají i našich studentů 

z truhliček, poněvadž po jejich úspěšném složení mohli přestoupit do vyšších tříd 

pedagogia i na gymnázium. Poté, co mládencům začalo „zkouškové období“, byli nejprve 

přezkoušeni svým třídním učitelem nikoliv pouze z učiva posledního roku, ale z látky za 

celé předchozí období. Následně učitel představil rektorovi ty žáky, kteří prospěli tak, aby 

mohli být propuštěni do vyšší úrovně. Rektor si pak znovu vyzkoušel nejen je, nýbrž celou 

třídu, a mládence, na kterých se s učitelem shodl, že jsou vhodnými kandidáty 

                                                 
276 Tamtéž, s. 51 Widmarius je zde charakterizován jako člověk sice holivý, ale unáhlený a neklidný, který 
chtěl v co možná nejkratším čase, dosáhnout co nejvíce. 
277 PLUTARCHUS, Opusculum de liberorum institutione. 
278 Srov. ARISTOTELES, Aristotelis Stagiritae peripateticorum principis Organonum, hoc est libri omnes ad 
logicam  pertinentes Graece et Latine (VD17 3:006876T). 
279 Srov. ARISTOTELES, Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum libri decem (VD17 12:132820K). 
280 Srov. DEMOSTHENES, Orationes Olynthiacae tres et quator Philippicae cum quibusdam aliis eiusdem 
argumenti, nunc primum adiectis in usum adolescentum recte Graece discere cupientium separatim editae 
(VD17:23:273567S). 
281 H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 52-55. 
282 Eines Ehrbarn Raths der Stadt Bremen Schul-Ordnung, in: R. VORMBAUM (Hg.), Die evangelischen 
Schulordnungen, s. 617-622. 
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k „povýšení,“ předali inspektoru a vizitátorům školy k poslední examinaci. Po ukončení 

zkouškového maratonu se sešlo školní kolegium spolu s rektorem a pedagogiarchou 

k závěrečné poradě, po níž vyhlásili šťastlivce, kteří byli následně slavnostním aktem, na 

němž ovšem museli opět ukázat něco ze svých pokroků, promováni do vyšších stupňů.283 

Bez tohoto řádného propuštění nesměl nikdo přestoupit do vyšších tříd pedagogia ani na 

gymnázium, jak udává jeho školní řád. K tomu dodejme ještě vzpomínku Andrease 

Widmaria, jaký byl obsah zkoušek. Pro první čtyři nejvyšší třídy popisuje, že se jeden celý 

den zkoušelo náboženství, poté byli žáci více dní examinováni z latinské, řecké a hebrejské 

gramatiky, následně z rétoriky, dialektiky i jiných oborů a dále z překladu děl básníků 

a řečníků.284 Z účetních rejstříků Daniela Němčanského je patrné, že svátky uzavírající jarní 

a podzimní zkoušky, tedy Velikonoce a svátek sv. Michala, také ohraničovaly jednotlivé 

semestry.  

Aby žáci mohli dobře prospívat, obdobně jako studenti na gymnáziu využívali 

privátních lekcí či soukromého vyučování svých učitelů. Jelikož plat pedagoga spočíval na 

příspěvcích jeho žáků ve formě jakéhosi školného,285 které činilo 6 gr. brem. za semestr, 

a jiných zaopatřeních,286 staly se poplatky za tato „collegia privata“ nezbytným zdrojem 

jeho příjmů. Výše platu byla zpravidla jeden, později i dva tolary za semestr.287  

Brémská „schola illustris“ stojící bezprostředně pod dozorem městské rady nepůsobila 

přísně reformovaným dojmem. Stejně jako bylo naznačeno u brémské církve, tak i její 

„rector perpetuus“ Matthias Martinius zachovával určitou míru tolerance, třebaže i zde 

náboženské ohledy hrály svou roli. Nicméně na ní mohli studovat i příslušníci luterského 

vyznání, pouze se nikdo nesměl vyjadřovat proti Bibli a náboženským symbolům.288 Celé 

učiliště v městě na Veseře se stalo hlavním motorem a střediskem intelektuálního, 

hospodářského i politického života,289 a i když nemohlo dosáhnout významu univerzity,290 

                                                 
283 Tamtéž, s. 621-622; H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 25-26. 
284 H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 27. 
285 Tamtéž, s. 29.  
286 Srov. položky v účetních rejstřících studentů z truhliček: „Preceptorovi dává se každého půl léta 6 grotů.“  
(AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/1); „Magistru Altenburgovi dávájí žáci po 6 grotích.“ (AMK, sign. 
A 3255/NěmčanskýD/4); „Preceptorovi 2. classis na sloupek dávali po 6 [gr.].“  (AMK, sign. 
A 3255/NěmčanskýD/3). 
287 Srov. „Preceptori suo magistro Altenburgio pro privata institutione 1 [tolar].“ (AMK, sign. 
A 3255/NěmčanskýD/4); „Za privatam collegium 1 [tolar].“ (AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/6); 
„Domino rectori a privato collegio [qui me etiam in Graecis instituit] 2 [tolary].“ (AMK, sign. 
A 3255/NěmčanskýD/6). 
288 J. F. IKEN, Das bremische Gymnasium Illustre, s. 15-16. 
289 W. JANSE, Grenzenlos reformiert, s. 97. 
290 Srov. T. ELSMANN, Reformierte Stadt und humanistische Schule, s. 83, pozn. 69. Alfred Schmidtmayer 
soudí, že již v očích tehdejších současníků se brémské gymnázium vyrovnalo univerzitě, ač nemělo právo 
udělovat akademické tituly. Dokazuje to na vzájemné výměně studentů s univerzitou v Marburku a příkladu 
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přesto vyzařovalo obrovskou přitažlivou sílu, která se neomezovala jen na prostor 

severního Německa, ale jeho věhlas se šířil i do ostatních zemí.291 Ostatně návštěva cizích 

studentů byla téměř nutností, neboť, kdyby se Brémy, jakožto kalvínská enkláva v moři 

luterství, dostaly do izolace, byly by zranitelné a uhasl by úspěch její školy.292 Tak mohly 

prostřednictvím studentů navazovat zahraniční kontakty různého druhu. Přitažlivost 

brémského gymnázia se nezakládala pouze na organizační změně, která bezpochyby 

přispěla k vyšší atraktivitě, nýbrž také na samotné postavě jejího rektora, Matthiase 

Martinia, jenž aplikoval moderní pedagogické metody,293 i na prosazování praktičnosti 

a didaktičnosti ramismu. 

První doložitelné svědectví školské recepce ramistických myšlenek v Brémách spadá do 

času rektorství Johanna Molana. To ovšem neznamenalo, že od té doby nastal plný odvrat 

od aristotelovsko-melanchthonovského systému vzdělání, nýbrž že ramismus koexistoval 

paralelně vedle něj, neboť byl preferován obzvláště na poli dialektiky a rétoriky. Za 

důsledného ramistu byl považován Andreas Widmarius, který nastavil jasnou dělící linii 

mezi těmito dvěma systémy. Zatímco v nižších třídách byly pro výuku dialektiky a rétoriky 

používány výhradně Ramovy a Talonovy učebnice, v sekundě a primě se rétorika 

vyučovala podle Aristotela, Melanchthona i Talona a pro dialektiku byly používány rovněž 

učebnice Aristotelovy, Melanchthonovy i Ramovy.294 Za Matthiase Martinia dominovaly 

Ramovy a Talonovy knihy především na pedagogiu nejen v dialektice a rétorice, ale byly 

podle nich sepisovány latinské a řecké školní gramatiky. Využívání příruček Aristotelových 

a Ramových Martinius vyžadoval také na filozofické fakultě.295 

 

                                                                                                                                                     
Jana Sixta z Ottersdorfu, jenž se 31. 3. 1610 imatrikuloval v Marburku, 6./16. 11. 1610 v Brémách, v březnu 
1611 odešel opět do Marburku, 19. 10. 1611 se zapsal v Herbornu  a 21./31. 10. 1613 znovu přešel do Brém. 
Srov. TÝŽ, Die Beziehungen der Bremer Gymnasium Illustre, s. 317-318. K vzájemným stykům marburské a 
brémské školy též Friedrich PRÜSER, Bremen und die Universität Marburg im ersten Jahrhundert ihres 
Bestehens, BJb 31, 1928, s. 181-263. 
291 Srov. F. PRÜSER, Das Bremer Gymnasium Illustre in seinem landschaftlichen und personellen 
Beziehungen. Zweiter Teil, Studenten aus dem Auslande. Der Westen: die Niederlande, die Britischen Inseln, 
Frankreich und die Schweiz; Dritter Teil. Der Osten: Böhmen/Mähren, Polen, Ungarn, Rußland. 
292 W. JANSE, Grenzenlos reformiert, s. 100. 
293 Srov. Gerhard MENK, Kalvinismus und Pädagogik, passim. 
294 Srov. Widmariův učební plán uvedený výše. 
295 T. ELSMANN, Das Bremer Gymnasium Illustre und seine Vorläufer, s. 99-108; TÝŽ, The influence of 
Ramism on the Academies of Bremen and Danzig, s. 54-62. 
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IV.3  Gymnasium illustre v Bytomi nad Odrou296 

 

Bytom nad Odrou, dodnes malé město s necelými pěti a půl tisíci obyvateli297 ležící 

mezi Hlohovem (Głógow) a Nowou Sóli, byla do závěru 16. století vcelku nevýrazným 

místečkem v severní části Slezska.298 Svůj největší rozkvět v raném novověku zažila 

v druhé polovině 16. století poté, co se jejím vlastníkem stal Fabian von Schönaich 

(1509−1591), a především pak za jeho nástupce Georga von Schönaicha (1557−1619)299 

v prvních dvou desetiletích 17. století. Právě tyto dvě dekády počátku 17. století byly pro 

celé schönaichovské panství díky svému vlastníkovi velmi šťastným obdobím plným 

rozkvětu, v němž se Bytom n. O. stala kulturním a hospodářským centrem a v němž byla 

zřízena vyšší škola – gymnasium illustre. Jeho život však netrval dlouho a vyhasl stejně, 

jako odešla duše jejího zakladatele. 

Počátky svobodného panství Schönaichů Bytom – Karolat – Miłaków (něm. Milkau) 

spadají do roku 1561, kdy byly panství Bytom a Karolat odkoupeny od Franze von 

Rechenberga a téhož roku smlouvou s císařem přikoupeny další statky, mezi nimi 

i Miłaków. Ovšem zisk pozemků neustal ani v následujících letech, a tak se Fabian stal 

největším majitelem půdy ve Slezsku.300 Tento muž ověnčený řádem zlatého rouna zemřel 

23. srpna 1591 bez dědiců a svůj obrovský majetek odkázal synu svého bratra Johanna von 

Schönaicha Georgovi, kterého odmalička vychovával a vynakládal na jeho pětiletá studia 

ve Wittenberku. Georgovy dědické nároky ale nebyly respektovány a nicotné záminky 

rodinných sporů byly císařskému dvoru natolik postačující, aby zkonfiskoval všechny 

Fabianovy statky a svěřil je do správy královské komoře ve Vratislavi a zemskému 

hejtmanu v Hlohově k uspokojení svých nákladných potřeb. Georgovi nyní začal boj 

o záchranu dědictví a zachování vážnosti rodu. K tomu využil svých přátelských kontaktů 

v Praze, získal si důvěru Rudolfa II. i jeho radů a nakonec se mu po dlouhém a namáhavém 

úsilí podařilo získat zpět pouze část bývalých schönaichovských statků, za to však tu 
                                                 
296 Tato podkapitola vychází zejména z Klopschovy knihy o dějinách bytomského gymnázia (viz pozn. 72), 
především z její první části do r. 1619. Novější studie týkající se bytomského učiliště (viz pozn. 78) jsou 
založeny více či méně právě na tomto díle. Popis jeho dějin je sepsán s ohledem na studenty z truhliček. 
297 K 7. červnu 2009 bylo v Bytomi n. O. hlášeno 5486 obyvatel. Údaj byl  převzat z výsledků hlasování ve 
volbách do Evropského parlamentu v r. 2009. 
URL: http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/W/080402.htm [adresa platná k 22. 7. 2009]. 
298 K Bytomi n. O. srov. A. SCHILLER, Geschichte der Stadt Beuthen; stručně pak. Hugo WECZERKA 
(Hg.), Handbuch der historischen Stätten. Schlesien, Stuttgart 2003, s. 25-27 (heslo Beuthen a. d. Oder). 
299 K osobám Fabiana a Georga von Schönaicha srov. A. SCHILLER, Geschichte der Stadt Beuthen, s. 314n.; 
G. GRUNDMANN,  Die Lebensbilder der Herren von Schoenaich, s. 241n; TÝŽ, Georg Freiherr von 
Schönaich, in: Friedrich Andreae (Hg.), Schlesische Lebensbilder, Bd. 4, Schlesier des 16. bis 19. 
Jahrhunderts, Breslau 1931, s. 68-74. 
300 G. GRUNDMANN,  Die Lebensbilder der Herren von Schoenaich, s. 245-246. 
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nejdůležitější − panství Bytom, Karolat a Miłaków, nikoliv jejich navrácením, nýbrž kupní 

smlouvou s císařem podepsanou v červenci 1595 jako dědičný alod za 110 tisíc tolarů.301 

Georg se okamžitě chopil díla, začal s kultivací země, vysušováním bažin, zakládáním 

nových vesnic a spojil všechny tři panství v jeden nerozlučný celek, k němuž si nechal 

potvrdit již roku 1601 od Rudolfa II. návrh majorátní listiny, která byla s konečnou 

platností vydána v únoru 1610.302 Schönaichovy zájmy nespočívaly pouze na zvelebení 

země po stránce hospodářské, nýbrž i po stránce kulturní a náboženské. Zcela zřetelná je 

jeho stavební činnost: v Karolatu a v Lipinách (něm. Lippen) nechal vystavět kostely, 

v Bytomi n. O. zřídil špitál pro chudé a nemocné, přestavěl tamní svatostánek zbudovaný 

jeho strýcem Fabianem, nechal postavit novou radnici i most přes Odru303 a nezapomněl ani 

na školu, které věnoval obzvláštní pozornost. 

Škola v Bytomi n. O. existovala nepochybně již dříve, než si Georg zvolil město za 

středisko svého panství, ale ta nedosahovala valné kvality. Proto Georg, který měl na mysli 

nejen vzdělání příslušníků svého rodu, ale i svých poddaných, povznesl její úroveň a zvýšil 

její důvěryhodnost. Není jisté, kdy se tak stalo. Různí autoři se v přesném datu  i v tom, kdo 

byl po tomto rozšíření či zcela novém zřízení školy jejím rektorem, rozcházejí.304 Nicméně 

dohady o jejím počátku nikterak neovlivní její další příznivý rozvoj. Roku 1606 byl na 

místo rektora „scholy illustris,“ jak byla od té doby nazývána, povolán dosavadní profesor 

řeckého jazyka na goldberském gymnáziu Adam Liebig, jenž je s jejími osudy spojen až do 

jejího neblahého konce. Adam Liebig, filipista a žák Valentina Trozendorfa, byl muž 

nadšený do školního vzdělání mládeže a nosil v sobě ideu dokonalé školy.305 Obdobné 

nadšení sdílel i Georg von Schönaich, jehož myšlenky ale mířily výše, a to ke zřízení 

gymnázia akademického typu. Prvním krokem ke splnění vytčeného cíle byla stavba nové 

rozsáhlé školní budovy, s jejíž realizací se započalo na jaře roku 1609. Plány na vytvoření a 

uspořádání celého učiliště promýšlel Schönaich sám, pokud mu to jeho povinnosti 

                                                 
301 Ch. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 7-8. 
302 G. GRUNDMANN,  Die Lebensbilder der Herren von Schoenaich, s. 260, 263; srov. CH. D. KLOPSCH, 
Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 11. 
303 A. SCHILLER, Geschichte der Stadt Beuthen, s. 333n, 361n, 371n. 
304 Klopsch jako datum uvádí asi rok 1599, kdy byl podle něj povolán na místo rektora bytomský rodák 
Melchior Fellenberg, kterého Georg von Schönaich podporoval na studiích. Srov. TÝŽ, Geschichte des 
berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 13; D. H. Hering naopak udává rok 1600 a za jejího rektora 
považuje dlouholetého bytomského faráře Petra Tita st. Srov. D. H. HERING, Geschichte des ehemaligen 
berühmten Gymnasiums, Vierte Nachlese, s. 6;  S. Wollgast odkazuje na dílo Justa Erhardta, podle něhož byla 
škola nově zřízena r. 1602. Srov. TÝŽ, Zum Schönaichianum, s. 69, pozn. 19. 
305 CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 17. 
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v císařských službách306 dovolovaly, a neváhal při tom prokázat nesmírnou štědrost. Za své 

pomocníky si zvolil rektora školy Adama Liebiga,  bytomského faráře Petra Tita st. 

a karolatského duchovního, svého důvěrníka a zpovědníka Jeremiase Colera. Jak Petrus 

Titus, tak Jeremias Colerus byli zároveň inspektory školy a později vyučovali i na 

gymnáziu.  

O sv. Michalu 1612 byla v části dokončené školní budovy vysvěcena první posluchárna. 

Již v této době přitahovala škola velké množství žáků, jejichž počet se podle Ch. D. 

Klopsche pohyboval okolo 250. Tito byli ubytováni buď v samotném městě nebo v blízkém 

okolí u měšťanů, někteří také v alumnátu, jenž fungoval od roku 1600 a byl rozšířen na 70 

míst.307 O dva roky později  pokročila stavba budovy natolik, aby mohla zajišťovat 

přiměřený provoz školy, avšak její úplné dokončení spadá do roku 1616. Ve velkém 

třípatrovém školním objektu se v přízemí nacházela jídelna (menza), kuchyně a sklad, 

v prostředním patře byly zřízeny posluchačské sály pro gymnázium i učebny pedagogia a v 

patře třetím se nacházelo 14 pokojů pro alumny, v nichž měli bydlet po třech.308 Jižní křídlo 

budovy i k ní přináležející domy pak poskytovaly přístřeší pedagogům.309 Dodnes se 

z celého objektu dochoval jen vstupní portál. Po zrušení školy sloužila budova jako sklad 

obilí a v dalších letech jen chátrala. Celou její zkázu dokonal rozsáhlý požár, který Bytom 

n. O. zachvátil roku 1694.310 Místo s troskami bývalého gymnázia bylo o 51 let později 

prodáno knížetem Hansem Karlem von Schönaich-Carolath (též von Carolath-Beuthen) za 

tisíc zlatých bytomským měšťanům, kteří si na nich vystavěli evangelický kostel.311 

Když tedy stav nové budovy umožnil vyučování, přikročil Georg von Schönaich 

k uskutečnění svého impozantního plánu. 24. listopadu 1614 se konalo slavnostní 

shromáždění, na němž rektor školy Adama Liebig jménem Schönaichovým otevřel 

gymnázium (Illustris Gymnasium Schönaichianum) a své vstupní řeči k jmenování do 

učitelských stolic přednesli Balthasar Exner, jemuž byla svěřena profesura dějin, 

a Benjamin Ursinus jako profesor matematiky.312 Dosavadní pětitřídní škola byla 

                                                 
306 V r. 1601 byl Georg jmenován císařským radou při slezské komoře a r. 1611 dosáhl na vrchol slezské 
správy, když byl slezskými stavy zvolen místokancléřem slezské a lužické dvorské expedice. Srov. tamtéž, 
s. 83n. 
307 Srov. tamtéž, s. 21-23. 
308 Srov. K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 215. 
309 CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 62. 
310 Srov. Herbert DIENWIEBEL, Ueber den Stadtbrand vom Jahre 1694, Anzeiger der Städte Beuthen und 
Neustädtel, 2. Beilage für „Heimatgeschichte“ am 24. Dezember 1938, in: A. Schiller, Geschichte der Stadt 
Beuthen,  vloženo jako příloha za s. 480; tamtéž, s. 462-467. 
311 Tamtéž, s. 486; CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 200. 
312 CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 47. Daniel H. Hering 
klade počátky gymnázia k roku 1613, ale jeho slavnostní zahájení až k 18. srpnu 1616, a uvádí k tomu i 
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proměněna v pedagogium se sedmi učiteli – preceptory.313 V jeho čele stál až do roku 1618 

nadále Adam Liebig jako pedagogiarcha a zároveň zastával místo profesora logiky na 

gymnáziu. Pedagogium se řídilo školním řádem a učebním plánem, který vypracoval jeho 

správce Liebig již v červnu 1613, ale tiskem byl vydán až na počátku roku následujícího 

v Lehnici.314 Na řádu jsou patrné vlivy školení jeho autora a goldberského školního řádu 

Valentina Trozendorfa.315  

Stejně jako na brémském pedagogiu byly třídy rozděleny do dekurií a kromě decuriona 

se v každé třídě nacházeli specultatores (corycaei, custodes), kteří svou nepříliš příjemnou 

funkci zastávali týden. Ta spočívala v zapisování rušivých a neposlušných žáků při 

hodinách a bohoslužbách v kostele a jejich následném oznamování učiteli. Nadto v primě 

existoval ještě jakýsi soudní orgán složený ze senátorů, tj. uctivých a slušných žáků, v čele 

s prétorem, kteří rozsuzovali spory a rozhodovali o významných proviněních primánů podle 

daných zákonů.316 Vyučovací dny probíhaly obdobně jako v Brémách. Ve vyšších třídách 

se výuka konala v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v ranních hodinách od šesti do devíti a 

odpoledne od dvanácti do tří. Ve středu a v sobotu byli žáci nejen zkoušeni, ale měli 

i některé předměty, a to vždy jen ráno od šesti do devíti. Ani v Bytomi neděle nebyla 

výjimkou – žáci chodili do kostela a ve tři hodiny odpoledne měli jedinou lekci 

z náboženství. Liebigův učební plán přesně stanovil, co se má ve které třídě, v jaké dny 

a v jakou hodinu vyučovat.317 Jelikož studenti z truhliček studovali v městě nad Odrou 

pouze na gymnáziu, nebudu se dále o jejich obsahu rozepisovat, pouze doplním, že i zde 

byli žáci dvakrát ročně veřejně zkoušeni v týdnech po Velikonocích a po sv. Michalu za 

přítomnosti jednoho zástupce z panství.318 

Ačkoliv pro gymnázium nebyl vydán zvláštní školní řád, mnohé prozradí jeho nadační 

listina podávající mimo jiné rámcový výukový program jednotlivých profesur včetně platů 

                                                                                                                                                     
důvody, srov. D. H. HERING, Geschichte des ehemaligen berühmten Gymnasiums, Erste Nachlese, s. 7-9; 
Vierte Nachlese, s. 4. 
313 Srov. K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 235-236. Preceptoři byli – preceptor dialektiky a 
rétoriky, preceptor latinského jazyka, řeckého jazyka, matematiky, kantor, bakalář  a auditor. 
314 Adam LIEBIG, Legum et annuarum operarum illustris scholae Schönaichianae, quae est Bethaniae ad 
Viadrum nova recensio, Legnica, Nicolaus Sartorius 1614 (BU Wrocław, sign. 446165); R. VORMBAUM 
(Hg.), Die evangelischen Schulordnungen, s. 109-135, Vormbaum předpokládá podle výrazu „nova recensio,“ 
že dříve existoval (ztracený) řád, který byl jen v rukopise; CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten 
Schönaichischen Gymnasiums, s. 30. 
315 Srov. G. BAUCH, Valentin Trozendorf und die Golberger Schule, 74-169; Reinhold VORMBAUM (Hg.), 
Die evangelischen Schulordnungen des sechszehnten Jahrhunderts, Gütersloh 1860, s. 53-59. 
316 CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 40-42; Srov. A. LIEBIG, 
Legum et annuarum, [s. 45-47]. 
317 Srov. CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 33-37;. A. LIEBIG, 
Legum et annuarum, [s. 14-24]. 
318 Tamtéž, [s. 26]. 
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pedagogů.319 Sám Georg von Schönaich měl kontakty s protestantskými oblastmi Svaté říše 

římské a dříve než 6. ledna 1616 definitivně zpečetil nadační listinu, poslal její návrh 

k posouzení profesoru herbornské akademie Johannu Piscatorovi a svému nástupci 

v majorátu Johannu von Schönaichovi. Piscatorovy výtky v navráceném dobrozdání se 

týkaly především knih, kterými se měli jednotliví profesoři řídit, vyučování a postoje 

k teologickým sporům.320 Snad odtud se Reinhold Vormbaum domnívá, že bylo bytomské 

gymnasium illustre založeno po vzoru herbornské akademie.321 Kromě vedení matriky, 

která se nedochovala, vyjmutí všech osob příslušejících k učilišti z městské jurisdikce 

a jejich podřízení rektorovi gymnázia a školní radě, práva pedagogů k volnému nákupu 

nemovitostí a jejich osvobození od dávek, daní, mýt i cla, mělo Schönaichianum podle 

Christiana D. Klopsche právo, které si Georg von Schönaich vymohl na císaři Matyášovi, 

udělovat bakalářské a magisterské akademické grady.322 To patrně nebylo ale nikdy 

realizováno. Na toto téma se mezi novějšími badateli rozvinula diskuse, zda bytomské 

učiliště bylo univerzitou, či pouze jedním z dalších marných pokusů tuto chybějící instituci 

ve Slezsku nahradit. Na rozdíl od Siegfrieda Wollgasta, jenž Schönaichianum považuje za 

jeden z oněch neúspěšných pokusů, se Robert Seidel domnívá, že vzhledem k rozmanitosti 

vysokého školství v této době je těžké stanovit kritéria, podle nichž by bylo možno určit, 

zda se de facto jedná o univerzitu. A ačkoli připouští možnost vydání takové listiny, resp. 

že tato není známa, shrnuje v šesti bodech doklady, jenž bytomské gymnázium odlišují od 

soudobých okolních univerzit – Frankfurtu nad Odrou, Lipska nebo Wittenberku.323 

K tomu dodejme samotné vyjádření Schönaichovo, že záměrně zřídil gymnázium a nikoliv 

univerzitu ve vlastním slova smyslu, neboť opovrhoval příliš volným a neuspořádaným 

akademickým životem a měl zvláště na mysli péči o všechny frekventanty školy.324  

                                                 
319 K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule; J. CH. KUNDMANN, Academiae et scholae Germaniae, 
s. 508-521; D. H. HERING, Geschichte des ehemaligen berühmten Gymnasiums, Dritte Nachlese; CH. D. 
KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 64-74. 
320 CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 65. 
321 R. VORMBAUM (Hg.), Die evangelischen Schulordnungen, s. 110. 
322 CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 63. Takové právo 
udělovat bakalářské a magisterské grady obdržela v r. 1566 od císaře Maxmiliána II. štrasburská akademie, 
srov. A. SCHINDLING, Humanistische Hochschule und freie Reichsstadt, s. 44n. 
323 Srov. S. WOLLGAST, Beuthen an der Oder, 1614−1628 Gymnasium oder Universität?, s. 71-75; TÝŽ, 
Zum Schönaichianum, s. 71-72; J-U. FECHNER, Der Lehr- und Lektüreplan des Schönaichianums, s. 327 
a diskusi k jeho článku: Conrad WIEDEMANN, Diskusionbericht, Zur Vorlage Fechner (s. 324), in: Albrecht 
Schöne (Hg.), Stadt − Schule − Universität − Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert. Vorlagen 
und Diskussionen eines Barock-Symposions der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1974 in Wolfenbüttel, 
München 1976, s. 433-435; R. SEIDEL, Späthumanismus in Schlesien, s. 242-244; M. HOLÝ, Silesia fere 
academica. Vergebliche Bemühungen um die Gründung einer Universität (v tisku). 
324 K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 255; CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten 
Schönaichischen Gymnasiums, s. 76. 
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Schönaichova štědrost se plně projevila v nadační listině, v níž nešetřil hmotnými ani 

peněžními prostředky. K vydržování celé instituce bylo gymnáziu odstoupeno 

k nerušenému a věčnému držení šest vesnic a mlýn jakožto poplatkové statky, a peněžní 

kapitál v hodnotě 50 tisíc tolarů obsažený v zástavách a dlužních úpisech. K tomu bylo 

přidáno dalších tisíc tolarů, které škole odkázala manželka fundátora k obživě jednoho 

učitele pedagogia. Správu celého školního jmění stojícího bezprostředně pod dohledem 

školní rady zaopatřoval jeden zvláštní úředník a výběrčí daní.325 Všeho všudy mělo být 

z nadání na škole vydržováno za stravu 72 chlapců, z toho 48 na pedagogiu a 24 na 

gymnáziu, přičemž třetina těchto míst byla vyhrazena pro domácí poddané, zbytek mohl 

být obsazen cizími žáky a studenty. Odtud lze také vyrozumět informaci bratrských 

mládenců v dopisech, když sdělují Matoušovi Konečnému, zda mají „mensam gratuitam.“ 

Za každého chlapce, kterému bylo takové dobrodiní dopřáno, musel být postaven ručitel, 

jenž by v případě, že by dotyčný přestal studovat, uhradil vynaložené náklady.326 Pro 

mládence bylo určeno celkem šest stolů po dvanácti osobách. U všech stolů bylo jídla a pití 

dostatek, avšak u prvních čtyř, které měly být obsazeny především domácími poddanými, 

bylo o něco bohatší než u posledních dvou. Chlapci se stravovali vždy pod dohledem 

jednoho učitele a při jídle předčítal jeden z hochů podle určeného pořádku něco z Bible 

nebo historických spisů.327 

To, podle čeho Daniel H. Hering usuzoval na fungování gymnázia, resp. výuku 

některých profesorů od roku 1613,328 byla jejich přítomnost v Bytomi n. O. Na gymnáziu 

bylo zřízeno celkem devět profesorských stolic pro jednotlivé univerzitní obory se slušným 

finančním zajištěním. Ovšem jejich celkový počet byl dvanáct. Na Schönaichianu 

vyučovali jako řádní  profesoři profesor zbožnosti (prof. Pietatis), mravů (prof. Morum), 

teologie, práva, přírodovědy a medicíny (prof. Physices et Medicinae), profesor dějin (prof. 

Historiarum), etiky a politiky (prof. Ethices et Politices), rétoriky a poetiky (prof. Oratoriae 

et Poeticae) a profesor matematiky (prof. Matheseos). Dalším vyučujícím byl 

pedagogiarcha, jenž vždy zastával profesuru logiky,329 i bytomský a karolatský farář, kteří 

                                                 
325 Srov. K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 215-223. 
326 Srov. AMK, sign. A 3251/Cedar/5. „Post ad d[ominum] rectorem Libigium creditores ejus  concurrebant 
et opem ejus ad sua quae Ezech[iel Cornerus] concesserant adipiscunda implorabant.“ 
327 Srov. K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 225-235. 
328 Viz pozn. 312. 
329 K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 236-237. V období do Schönaichovy smrti († 1619), 
které je uvedeno záměrně se zřetelem na bytomské působení studentů z truhliček, zastával místo profesora 
logiky Adam Liebig, od prosince 1618 pak Johann Scultetus; profesorem zbožnosti byl Ernst Nolde (místo 
bylo obsazeno teprve od září 1618 a Nolde působil do června 1619); profesuru mravů zastával Caspar 
Dornavius (od srpna 1616, resp. ledna 1617 do září 1620), od dubna 1617 do dubna 1619 byl Dornavius také 
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měli povinnost přednášet dvě lekce teologie týdně.330 Jinak ostatní profesoři vyučovali 

každý týden čtyři, nanejvýš pět hodin. Své přednášky prezentovali ve formě „lectiones 

publicas et privatas“331 a jejich rámcový program byl, jak jsem se výše zmínila, určen 

nadační listinou.332 Podle účetních rejstříků studentů z truhliček byly i zde soukromé lekce 

zpoplatněny.333 Nadto byli profesoři povinni každého půl roku (profesor teologie 

čtvrtročně) konat veřejnou disputaci a profesor rétoriky měl mimo to se svými studenty 

provádět řečnická cvičení − deklamace, případně uvést divadelní hru. 

Všichni studenti měli bez výjimky navštěvovat přednášky profesora zbožnosti a mravů. 

Profesor zbožnosti měl dávat studentům − na rozdíl od profesora teologie, jemuž příslušelo 

vedle výkladu o článcích víry podle augšpurské konfese, nebo dle učení Philipa 

Melanchthona a jeho loci communes, či jiných náležitých příruček334 rovněž vyučování 

hebrejštiny a řečtiny (čemuž byla věnována polovina hodin), a obou farářů, kteří měli 

interpretovat knihy Starého a Nového zákona a to, co školní konvent uznal za potřebné − 

                                                                                                                                                     
rektorem;  teologii přednášel Georg Vechner (od prosince 1616 do července 1619), od dubna 1619 byl rovněž 
rektorem gymnázia; profesorem práva byl jmenován Petrus Polenius (právo bylo obsazeno teprve od března 
1617); profesorem medicíny byl Jacob Behrnawer (od září 1615), jenž byl do dubna 1617 zároveň prvním 
rektorem gymnázia; dějiny vyučoval Balthasar Exner (od listopdu 1614); profesorem etiky a politiky byl 
jmenován Gabriel Titus (místo bylo obsazeno teprve od února 1618); profesora rétoriky a poetiky zastával 
Jonas Melideus (od dubna 1617 do dubna 1618) a pak do března 1619 byla profesura neobsazena; profesorem 
matematiky se stal Benjamin Ursinus (od listopadu 1614 do února 1616), poté bylo místo obsazeno až 
v listopadu 1618 Davidem Vechnerem; do úřadu bytomského faráře nastoupil po smrti Petra Tita st. (†1613) 
jeho syn Petrus Titus ml. († v lednu 1618) a po něm se bytomským duchovním stal Adam Liebig; karolatský 
farní úřad dlouhodobě spravoval Jeremias Colerus. K osobám jednotlivých pedagogů srov. třetí část 
Klopschových dějin gymnázia, v níž sepsal jejich biogramy: TÝŽ, Geschichte des berühmten 
Schönaichischen Gymnasiums, s. 203-330; též D. H. HERING, Geschichte des ehemaligen berühmten 
Gymnasiums, Erste, Zwote, Vierte, Fünfte Nachlese. Ve výběru a povolávání učenců k jednotlivým 
profesorům měl kromě Georga von Schönaicha rozhodující slovo Jeremias Colerus. Za tímto účelem podnikl 
několik cest, ale byly posílány i zvací listy do Heidelberku, Brém (konkrétně Matthiasu Martiniovi), 
Marburku a Frankfurtu nad Odrou. Srov. CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen 
Gymnasiums, s. 45, 57. 
330 K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 239. 
331 Srov. tištěný seznam lekcí a cvičení k zimnímu semestru roku 1619 „Recensio praelectionum 
exercitiorumque tum publicorum, tum privatorum in illustri gymnasio  Schonaichiano ad semestre hiemale 
anni 1619,“ vloženo jako volný list ve spise: Georg VECHNER, Indicium professionis Theologicae in illustri 
Schönaichiano ductu ac auspicio Dei opt. max., Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1617 (BU Wrocław, sign. 
426416). 
332 Srov. K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 243-249; CH. D. KLOPSCH, Geschichte des 
berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 71-74; S. WOLLGAST, Zum Schönaichianum, s. 78-81. 
333 Srov. AMK, sign. A 3255/Cedar/1 „Od privátní lekci domino Vechnero 15 [argentů];“  sign. 
A 3255/Cedar/2 „Panu Libigovi od privátích lekcí 1 tolar tvrdý;“ A 3255/GraffJ/2 „Rektorovi za privátní 
lekci 1 Joachimicum.“ 
334 Srov. Luca TRELCATIUS, Scholastica et methodica locorum communium s. theologiae institutio, 
didactice et elenctice in epitome explicata:  In qua veritas locorum communium definitionis cuiusque loci per 
causas suas analysi asseritur [...], Hanau, Wilhelm Antonius 1610 (VD17 3:305166A), in: AMK, sign. 
A 3255/Abdon/1; Guillaume BUCANUS, Institutiones theologicae. Seu locorum communium christianae 
religionis ex Dei verbo et praestantissimorum theologorum orthodoxo consensu expositorum analysis: Ad 
leges methodi didascalicae [...], Bern, Jean le Preux 1605 (VD17 75:656754P), in: AMK, sign 
A 3255/Cedar/1; A 3255/GraffJ/1. 
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návody a poučení, jak vést správný křesťanský život, jak dosáhnout pravé zbožnosti 

a uskutečňovat vše, co je ke křesťanství uvedeno v Písmu, „ad realem praxin,“ přičemž se 

měl při použití Bible nebo jiných výroků vyvarovat odborných debat a obšírných 

komentářů.335  

Zcela novou „moderní“ stolicí na jiných školách se nevyskytující byla profesura mravů, 

jíž Georg von Schönaich považoval za velmi důležitou a prospěšnou, neboť znalost mravů 

(tedy způsobu chování a jednání) je potřebná všem lidem navzájem, nejen vládnoucím 

vrstvám společnosti stavu královského panského a rytířského, ale i vojenským velitelům, 

soudcům, právníkům, lékařům, starostům a radním, teologům, filozofům i duchovním. 

Úkolem profesora mravů bylo seznámit studenty, jak se mají chovat ve styku s ostatními 

v řeči a gestech „tam publice quam privatim in omnibus actionibus et in quovis vitae 

genere,“ podle postavení stavu a cti sobě rovnému, nadřazenému či podřazenému. Jelikož 

nebyl dosud sepsán žádný speciální spis, z něhož by mohly být čerpány informace 

o takovémto chování a mravech, mělo být poučení získáváno z Bible, výroků moudrých 

filozofů a řečníků, příkladů z historie a exempel. Na vyučujícího byly kladeny vysoké 

nároky, totiž aby byl dobrý „historicus“ a „politicus,“ muž učený s hlubokými lidskými 

znalostmi a zkušenostmi.336 Georg von Schönaich pečlivě vybíral učence, jenž by byl 

vhodným pedagogem této profesorské stolice, a zvolil si za něj Caspara Dornavia 

(1577−1632), rodáka z Ziegenrücku nad Sálou, muže fajnových mravů, zcestovalého 

a světaznalého, výborného latiníka, doktora medicíny, v letech 1608−1615 zastávajícího 

místo rektora zhořeleckého gymnázia a poté, co opustil bytomskou profesuru, od roku 1620 

stojícího ve službách slezských knížat a stavů.337 Na Colerovu žádost z května 1615 

Dornavius přijal jemu určené místo a 18. srpna 1616 byl uveden do profesury,338 i když 

skutečnou pedagogickou činnost začal vykonávat až po přestálé těžké nemoci na konci 

ledna 1617.339  

Oproti brémskému gymnáziu, na němž Matthias Martinius působil jako doživotní rektor 

(rector perpetuus), bylo rektorství na gymnáziu v Bytomi n. O. vyměřeno roční periodou. 
                                                 
335 K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 244-245. 
336 Tamtéž, s. 246-247. 
337 K osobě Caspara Dornavia srov. R. SEIDEL, Späthumanismus in Schlesien; RHB II, s. 56-68; CH. D. 
KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 214-229; Adolf SELLMANN, 
Caspar Dornau, ein pädagogischer Neuerer im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, Pädagogisches 
Magazin, Heft 118, Langensalza 1898; Ernst KOCH, Böhmische Edelleute auf dem Görlitzer Gymnasium und 
Rektor Dornavius, NLM 93, 1917, s. 1-48. 
338 Srov. CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 49-55. 
339 30. ledna 1617 Dornavius přednesl svou vstupní řeč, tzv. Charidemus, v němž popsal, jak bude svou 
profesuru spravovat a z jakých spisů bude čerpat. Srov. J-U. FECHNER, Der Lehr- und Lektüreplan des 
Schönaichianums, s. 330n; R. SEIDEL, Späthumanismus in Schlesien, s. 265-296. 
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Prvním rektorem se od ledna 1616 (do té doby nebylo rektorství obsazeno) stal Jacob 

Behrnawer, poté byl dvakrát zvolen Caspar Dornavius, jenž svou funkci zastával od 13. 

dubna 1617, a pro rok 1619 převzal rektorskou štafetu Georg Vechner.340 Dalšími 

správními orgány byla školní rada a konvent složený ze všech pedagogů.341  

Rovněž i bytomské učiliště se v lednu 1617 po dlouhém úsilí Georga von Schönaicha 

dočkalo vlastního tiskaře – Johanna Dörffera z Wittenberku, jenž tiskl vyhlášky a programy 

profesorů, oznámení k promocím, disputace, orace, příležitostné tisky i učenecké spisy.342  

Od roku 1615 se Georg netěšil příliš pevnému zdraví. Prodělal několik záchvatů 

mrtvice, jenž ten z 25. února 1619 mu byl poslední a na něhož dokonal svou životní 

pouť.343 A stejně jako vyhasl život tohoto svědomitého, moudrého a štědrého muže, tak se 

pomalu chýlila ke konci sláva a existence jeho „dcery“ 344 − gymnázia. Těžká mračna 

třicetileté války na sebe nenechala dlouho čekat a záhy se rozptýlila i nad Slezskem. Bytom 

n. O. byla několikrát obsazena vojenskými pluky, školní kapitál se ztenčil na minimum 

a poplatky z vesnic přestaly být odváděny úplně. Válečné události vedly ke zhoršení mravů, 

vzrostly spory mezi jednotlivými profesory, které se dříve Georgovi dařilo s úspěchem 

tlumit, a navíc byl jeho nástupce Johann von Schönaich v roce 1625 odsouzen k vysoké 

peněžité pokutě poté, co byl nařčen z podpory Friedricha Falckého na jeho útěku 

a vzneseny na něj stížnosti pro prosazování socinianistických myšlenek. Od roku 1624 

zůstaly také neobsazeny stolice medicíny, dějin, matematiky a rétoriky.  

Konečnou ránu zasadila gymnáziu tvrdá rekatolizace, která se nevyhnula ani 

svobodnému panství Schönaichů. V ranních hodinách 28. října 1628 vtrhl do domů 

bytomských měšťanů pluk lichtenštejnských dragounů, jenž je násilím nutil k přijetí 

katolické víry. Měsíc na to, 27. listopadu 1628, vyhlásil bytomský starosta Christoph 

Aschenborner oficiální přestoupení ke katolickému náboženství. Po něm tak učinili i ostatní 

měšťané. Následujícího dne se sešel poslední konvent školy, jenž se usnesl, že jejich další 

setrvání mezi katolickým obyvatelstvem není možné. 28. listopad 1628 je tedy považován 

                                                 
340 Soupis rektorů gymnázia in: CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, 
s. 323-324. 
341 Srov. K. KOLBE (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule, s. 250-254. 
342 Srov. CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 63-64. 
343 Srov. Piae lacrymae ad funus illustris et generosissimi heröis dn. Georgii Schönaich, lib. baron Bethan, 
Carolati, Amptizii, Milckaviae et Neneckersdorfii etc. [...] Die XXV. anni MDCXIX pie demortui postremi 
officii ergo XIII. Maii ann ejusdem ab illustris illustri ejus magnificentia constituti et dotati gymnasii 
professoribus et paedagogii praeceptoribus fusae, Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1619 (BU Wrocław, 
sign. 426435). 
344 Srov. dopis Abrahama Sculteta: „Die Schule sei die Tochter, welche Gott dem Stifter zu erziehen  und 
auszustatten anvertrat.“ in: tamtéž, s. 43. 
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za datum, kdy byla definitivně ukončena činnost učiliště. Následně koncem prosince 1628 

přišel rozkaz z Hlohova k uzavření školy a kostela.  

V dubnu o čtyři léta později byli Johannu von Schönaichovi jeho statky odebrány 

a podřízeny jezuitské koleji v Boleslavi (Bolesławiec), čímž se postupně vytrácela naděje 

Schönaichova i „posledního mohykána“ z řad profesorů Georga Vechnera na obnovení 

gymnázia, jíž další ránu zasadilo uzavření tzv. pražského míru v květnu 1635 a obnovení 

náboženského útlaku. Snad za poslední „výkřik do tmy“ může být považováno formální 

jmenování profesora medicíny a zbožnosti Johannem von Schönaichem těsně před jeho 

smrtí v roce 1639 a v roce 1642 obsazení profesury práva a logiky od Johannova nástupce 

Sebastiana von Schönaicha. Tito čtyři, kteří se opravdu označili za profesory gymnázia, 

vydali u příležitosti přenesení Johannova těla a jeho dětí k pohřbení v Lešně v říjnu 1642 

sbírku elegií, jež byla vydána tamtéž u Daniela Vettera, bývalého studenta z truhliček. 

Veškeré naděje na obnovení učiliště pak definitivně zmizely po uzavření vestfálského 

míru.345 

To, co dalo legitimitu katolickým protireformačním úřadům k uzavření Schönaichiana, 

bylo jeho označení za „reformační hnízdo.“ Za dobu svého pětiletého studijního pobytu ve 

Wittenberku se Georg von Schönaich dobře obeznámil s luterským vyznáním, byl jím však 

znechucen pro jeho odstup od nejvyšších cílů křesťanství, a proto spíše tíhl ke švýcarské 

reformaci. Mimo to udržoval i spojení s kalvínskými učenci. Ovšem škola se neorientovala 

striktně pouze tímto směrem, neboť na ní působili také filipisté. Navíc se Georg 

i pedagogové snažili vyhnout podezření z příkrého odloučení od evangelické církve a dbali, 

aby škola nepůsobila reformovaným dojmem. Když se Georg dotazoval učitelů, zda má být 

v Bytomi n. O. vytištěna postila heidelberského dvorního kazatele Abrahama Sculteta, která 

byla sepsána v duchu pravého kalvínského učení, vyjádřili se negativně a uvedli důvody, že 

by tímto dali podnět k onomu podezření a neklidu. Georg se sám často vyjadřoval proti 

teologickým hádkám a sektářství, svým nástupcům, učitelům i duchovním zakázal vrhat se 

do sporů o věroučných otázkách a ustanovil povinnost přidržovat se augšpurského 

vyznání.346 Ostatně školní program byl dle Liebigova řádu pro pedagogium i fundační 

listiny pro gymnázium stanoven nadkonfesně. Na pedagogiu se mělo vyučovat v nižších 

třídách náboženství podle Lutherova katechismu, od sekundy dle Melanchthonovy doktríny 

a na gymnáziu profesor teologie přednášel dogmatiku buď podle augšpurské konfese, nebo 

                                                 
345 K osudům gymnázia po r. 1619 srov. podrobně druhou část Klopschovy práce, TÝŽ, Geschichte des 
berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 95-200; a stručný výtah z něho pak S. WOLLGAST, Zum 
Schönaichianum, s. 84-98. 
346 CH. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 24-27. 
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Melanchthona, jak bylo zmíněno výše, třebaže v účetních rejstřících nalezneme také výklad 

dogmatiky reformovaného teologa a profesora leidenské univerzity Lucy Trelcatia či 

Guillauma Bucana, profesora teologie v Lausanne.347 Podle R. Seidela bylo konfesní 

postavení školy ovlivněno také irenismem.348  

Jestliže ani v Brémách nebyly striktně uplatňovány pouze ramistické příručky, tak ani 

bytomské gymnázium jím nebylo příliš zasaženo, můžeme-li soudit dle knih zapsaných 

v účetních rejstřících349 bratrských mládenců studujících v městě nad Odrou. Ač v celém 

souboru objevíme pouze jednou Ramovu Dialektiku,350 zřejmě na Schönaichianum působil 

více vliv gdaňského gymnázia351 a zvláště pak na poli rétoriky a logiky jeho profesor, 

reformovaný teolog a filozof Bartholomäus Keckermann,352 jeden ze zástupců post-

ramistické tradice (semi-ramismu), spočívající na kombinaci jasnosti a praktičnosti 

ramistického organizačního modelu s metodou Aristotelovou i jinými metodickými prvky 

Rudolpha Agricoly, Philipa Melanchthona a Jacopa Zabarelly.353 

                                                 
347 Srov. pozn. 334. 
348 R. SEIDEL, Späthumanismus in Schlesien, s. 232-239. 
349 Srov. soupis knih bytomských studentů v příloze 10. 
350 AMK, sign. A 3255/GraffJ/1. 
351 Srov. T. ELSMANN, The influence of Ramism on the Academies of Bremen and Danzig, s. 62-67; TÝŽ, 
Danziger akademisches Schriftum, s. 108-111. 
352 Joachim STAEDTKE, Keckermann Bartholomäus (heslo), in: NDB, Bd. 11, s. 388-389; Erich 
WENNEKER, Keckermann Bartholomäus (heslo) in: BBKL, Bd. 3, s. 280-283. 
353 Srov. H. HOTSON, Commonplace Learning, s. 127-165. 
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V.  Studenti z Archivu Matouše Konečného 
 

V.1 Brémy a Bytom nad Odrou jakožto místa studijních pobytů bratrských 

mládenců z truhli ček 

 

Jedna z prvních otázek, kterou jsem si vůbec kladla, byla, proč si Bratří vybrali ke 

vzdělání svého kněžského dorostu právě Brémy a posléze Bytom n. O., jestliže ještě 

v prvním desetiletí 17. století vidíme na akademii v Herbornu pobývat poměrně silnou 

bratrskou komunitu354 a po roce 1611 již nikoliv, jak můžeme soudit dle zachovaných 

dopisů adresovaných Matoušovi Konečnému, a uvážíme-li i existenci jiných 

protestantských učilišť jako byl Heidelberk či Marburk. Jaká byla tedy příčina pro změnu 

studijních míst bratrských mládenců?  

Osoba Matthiase Martinia k sobě lákala řadu studentů již za jeho působení na 

herbornské akademii.355 Nasavsko-dillenburský hrabě Jan VII., syn zakladatele herbornské 

Johanney, ho považoval za nepostradatelného pedagoga, a proto ho nechtěl ze školy 

propustit, když měl Martinius v úmyslu se více věnovat kazatelské činnosti, neboť ho 

pedagogická profese, k níž nastoupil jako čtyřiadvacetiletý mladík v roce 1596, 

neuspokojovala naplno.356 Stalo se tak až v roce 1607 následkem otřesů, které školu 

postihly.357 Po Martiniově nástupu na místo rektora brémského učiliště se rovněž potvrdily 

obavy hraběte, že k sobě stáhne řadu osob doposud studujících v Herbornu, mezi nimi 

i studenty z Čech a Moravy pocházející ze šlechtických i měšťanských kruhů,358 k nimž 

náleželi rovněž budoucí kněží Jednoty bratrské. V tom bychom mohli spatřit odpověď na 

položenou otázku. Nebylo by to poprvé, kdy by bratrští studenti peregrinovali za určitou 

autoritou.359 Připomeňme jen studenty odcházející do Švýcarska, pro které byl jistě velkým 

                                                 
354 Srov. J. V. ŠIMÁK, Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách, 1906, s. 120; 
K. HRDINA, Studenti z českých zemí na vysokých školách, s. 47-49; Gottfried ZEDLER – Hans SOMMER 
(Hgg.), Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Wiesbaden 1908. 
355 Ve vztahu k českým  zemím srov. Howard HOTSON, Johann Heinrich Alsted’s Relations with Silesia, 
Bohemia and Moravia: Patronage, Piety and Pansophia, ACom 12, 1997, s. 23-24;  a obecně k vlivu 
Martinia na studenty srov. G. MENK, Kalvinismus und Pädagogik, passim. 
356 Antonín KOSTLÁN – Alena HADRAVOVÁ, Carmina propemptica in honorem Johannis Opsimathis. 
Herbornská pocta pro moravského učence z roku 1607,  AUC−HUCP 47/1-2, 2007, s. 136.  
357 G. MENK, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit, s. 56n. 
358  A. KOSTLÁN – A. HADRAVOVÁ, Carmina propemptica, s. 137. Srov. G. MENK, Kalvinismus und 
Pädagogik, s. 102-103; G. MENK, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit, s. 118, pozn. 19. 
359 K motivům akademické peregrinace srov. M. SVATOŠ, Akademická peregrinace, s. 244; Jaroslav 
PÁNEK, Čeští cestovatelé v renesanční Evropě (Cestování jako činitel kulturní a politické integrace), Český 
časopis historický 88, 1990, s. 668n; TÝŽ, Das Reisen als dynamisierender Faktor der frühneuzeitlichen 
böhmischen Gesellschaft, in: Hans Bernd Harder – Hans Rothe (Hgg.), Studien zum Humanismus in den 
böhmischen Ländern, Teil III. Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisenbeschreibungen in 
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lákadlem Theodor Beza a opavský rodák Amandus Polanus z Polansdorfu v Basileji či Jan 

Jakub Grynaeus v Ženevě.360 Nahlédněme také do truhliček. V dopise z 19. října 1611 si 

Jan Philemon, který byl tehdy preceptorem synů [?] Daniela Škréty Šotnovského ze 

Zázvořic, stěžuje Matoušovi Konečnému na herbornskou akademii, že „ani umbra toho zde 

není, co v Marpurce a jiných akademiích jest.“361 Na rozpacích byl také Jan Stadius, jenž 

píše 3. srpna 1611 do Čech, že by v Brémách byla pro učení lepší příhodnost, poněvadž 

„classes“ (rozumí se třídy na pedagogiu) jsou velmi špatné a že v Herbornu nastala 

drahota.362 I bývalý student herbornského učiliště Jan Vetter, jenž na něm pobýval v letech 

1605−1607 a jenž na začátku června 1611 přišel do Brém, hned ve svém prvním dopise 

z 25. července 1611 Matoušovi Konečnému sděluje, že výuka jak na brémském pedagogiu, 

tak na gymnáziu je výborná a byl by rád, kdyby ti, kteří jsou dosud v Herbornu, přešli do 

Brém.363 Nakonec nechme promluvit samotného přerovského seniora Jana Lanecia a jeho 

dopis z 27. dubna 1612: „Co pak se dotýče našich herbornských žáků tří, Tita, Amosa, 

Litomila, dovolujem tomu s B. Crucigerem, aby se z Herbornu odebrali do Brému a tam za 

ten rok poštudovali, poněvadž škola herbornská tak se menší, jakž píšete.“364 Matouš 

Konečný byl ale v předstihu před Laneciem a svému učedníku Janu Stadiovi povolil odejít 

do Brém již v září 1611.365 

                                                                                                                                                     
der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns, Köln – Weimar – Wien 1993, s. 138-140. K aspektům 
ovlivňujících výběr studijních míst srov. G. MENK, Die kalvinistischen Hochschulen und ihre Städte, s. 102-
106. 
360 Srov. L. REJCHRT, Bratrští studenti na reformovaných akademiích; TÝŹ, Kalvinismus a bratrští studenti; 
O. ODLOŽILÍK, Jednota bratrská a reformovaní; F. HRUBÝ (ed.), Etudiants. 
361 AMK, sign. A 3251/Philemon/5. 
362 AMK, sign. A 3251/Stadius/2. A k tomu dále dodává: „V Herborně velmi špatné příčiny jsou k učení, nebo 
není tu žádného krajana, který by mohl nětco privatim ukázati, zvláště když pan Philemon ujede, nebo strojí 
do Frankenberku, kdež jest margpurská academia. V Brémě vždy jest B. [Jan] Vetterus, kterýž mohl nětco 
ukázati.“ 
363 AMK, sign. A 3251/VetterJ/1. 
364 AMK, sign. A 3251/Lanecký/13. Ještě na počátku listopadu 1611 Jan Lanecius nevěřil slovům studentů, 
považoval to za jejich vzpurnost, a tak Konečnému psal (AMK, sign. A 3251/Lanecký/9): „Co píšete o našich 
študentích herbornenských, a že sobě zlehčují školu tu, a jako by již všemu se naučili v Herbornu a neměli se 
čemu tu učiti více, a že chtějí do Brému. Rozumíme s B. Crucigerem jejich šibalství, a co se tu děje, o čemž 
nyní mlčím. A protož potom pište jim o to, aby se z Herbornu nikam nehýbali, tu študovali pilně, dokudž od 
otců jim jiného nětco poručeno nebude. Mnozí z našich v Herbornu samém byli, tu študovali, a čistě prospěli. 
A nad to v Brému že jest mor a nebo přimoři slyšeti. Nýbrž bude-li v Herbornu též mor, jako i jinde 
v Němcích, nejlépe jich domů zavolati všech, nebo v takový čas špatně by študovali a outraty by předce šly.“ 
365 AMK, sign. A 3251/Stadius/3. Informovanost Jana Lanecia byla vskutku opožděná, když ještě posledního 
prosince 1611 psal Matoušovi Konečnému (AMK, sign. A 3251/Lanecký/10): „Váš Stadius aby s našimi 
v Herbornu študoval déle jako i Philemon za rok tam pobyl, povolujeme...,“ zatímco Jan Stadius se nacházel 
v Brémách již od 19./29. listopadu 1611. Ovšem pokud se týče dopisní komunikace mezi studenty a seniory, 
ta leckdy vázla a nejednou napomínal Matouš Konečný mládence, proč mu nepíší a neodesílají své rejstříky. 
Ti naopak odpovídali, že je odeslali (např. AMK, sign. A 3251/Laubmann/6) a že nemají mnoho příležitostí, 
srov. AMK, sign. A 3251/Stadius/8  „...factum est id non culpa nostra, sed raritate tabellariorum...“  
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Na rozdíl od těchto vyjádření by se mohla zdát zcela zarážející zpráva Matthiase 

Tournemanna, jenž byl zapsán 15. března 1609 do primy herbornského pedagogia a snad 

o dva roky později na akademii,366 z 21. května 1611 svému příteli Johannu Felixi 

Colerovi, rodáku z Curychu, který přišel na herbornskou „Hohe Schule“ v červnu 1609, ale 

nyní studoval v Brémách. Tournemann vychvaluje Colerovi akademii těmito slovy: 

„Návštěvnost akademie zdá se být ještě větší, než za onoho času, kdy jsi ty zde studoval. 

Někteří studenti sice Herborn opustili, za to ale přišli jiní. Nyní zde pobývají tři svobodní 

páni, kteří sem přijeli z Marburku, neboť na tamních místech řádí mor. Při příležitosti 

posledního frankfurtského trhu se sem rozhodlo přijet šest nebo sedm českých studentů367 

a dosud zde setrvávají. Také Dánové a studenti jiných národností si zvolili Herborn za 

místo svého studijního pobytu a nejsou zklamáni. Všeho všudy lze říci, že škola stále ještě 

vzkvétá jako za časů, kdy jsi tady ty studoval.“368  

Kdy se ovšem poprvé objevují čeští studenti na brémské škole, lze jen těžko říci. Dle 

vyjádření Alfreda Schmidtmayera se tak mohlo stát již za působení Christopha Pezelia, 

s kterým Jednota bratrská udržovala styk od dob jeho působení na wittenberské 

univerzitě.369 Za pouhou domněnku může být považováno také tvrzení, že jeden 

z nejvýznamnějších ochránců Jednoty, Karel st. ze Žerotína, slíbil při své návštěvě Brém 

v roce 1588 vysílat české studenty do tamní školy.370 Žel stručná poznámka v jeho 

cestovním deníku nedovoluje bližšího výkladu.371 Konkrétní počty a jména studentů 

podává teprve matrika brémského gymnázia. Bratrští mládenci se v Brémách vzdělávali na 

pedagogiu a poté přešli na gymnázium (Jan Laubmann, Matěj Cyrus ml., Jan Stadius, 

Daniel Němčanský)372 nebo přímo vstoupili do řad gymnaziálních studentů (Jan Apollo, 

Jan Vetter, Pavel Hronovský, Adam Hartman). Poslední student z truhliček zapsaný 16./26. 

října 1617 na gymnáziu byl Daniel Němčanský, syn biskupa Bartoloměje Němčanského, 

                                                 
366 Zápis jeho jména na akademii jsem v herbornské matrice nenašla. 
367 Patrně těmito studenty myslel pět bratrských mládenců – Jana Salmona, Matouše Tita, Jana Litomila, Jana 
Amose Komenského, Jana Stadia − a Daniela Thermena, syna žateckého radního Jana st. Thermena, kteří se 
na herbornské akademii zapsali 30. března 1611. 
368 G. MENK, Streiflichter aus dem Herborner Studentenleben, s. 50. 
369 A. SCHMIDTMAYER, Über das Schulwesen, s. 56-57; srov. TÝŽ, Die Beziehungen der Bremer 
Gymnasium Illustre, s. 309. Schmidtmayer zde také vyvrací tvrzení Gerharda Meiera z r. 1657, jenž ve svém 
ohlédnutí na dějiny gymnázia uvádí, že již za rektorství Joachima Meistera brémská škola přitahovala žáky 
z Prus, Polska, Německa a Čech, tím, že jak v Brémách, tak v Čechách nebyla kalvinistická moc tak silná, aby 
na sebe vzájemně působily. 
370 Tamtéž, s. 310-311. Svůj slib měl Žerotín zopakovat ještě v dopise adresovaném brémské městské radě 
z 30. srpna 1613.  
371 MZA Brno, G 11, Sbírka rukopisů Františkova musea, i. č. 328, sign. 314 (opis deníku), s. 349-350.  
372 Je třeba upozornit, že Schmidtmayerův výtah žáků  pedagogia je jen k roku 1611. Poté snad žáci ani 
zapisováni nebyli a matrika sloužila pouze pro záznamy studentů gymnázia. 
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který tam setrval pravděpodobně do konce roku 1617 nebo počátku roku následujícího.373 

Daniel ale přišel do Brém již o tři roky dříve se skupinou několika mládenců, kteří se 

zapsali na gymnáziu 30. března/9.dubna 1614, a pobýval na pedagogiu. Nicméně většina 

studentů se vzdělávala v Brémách v letech 1610 až 1615 a Daniel je tudíž výjimkou 

překračující rok 1616.374  

Kontakty Matthiase Martnia s Jednotou bratrskou byly v první půli druhého desetiletí 

17. století velmi úzké.375 Zdá se rovněž, že i Martinius měl bratrské studenty v oblibě, 

soudíme-li dle jejich vyjádření v dopisech, a když také oni sami tolik usilovali, aby byli 

zanecháni na studiích, mohli postoupit z pedagogia na gymnázium a poslouchat jeho 

lekce.376 Zajisté i senioři měli zájem, aby jejich budoucí služebníci dosáhli gymnaziální 

mety a Martiniových přednášek.377 Na druhou stranu také Martinius využíval studenty pro 

své jazykové zájmy a prý i uměl něco česky.378 Jako důkaz vzájemných styků lze uvést 

Martiniovu literární spolupráci s Janem Vetterem, jeho bývalým žákem z Herbornu, jenž 

pobýval v Brémách v letech 1611−1613 a působil jakožto preceptor dvou mladých 

šlechticů, bratrů Fridricha a Zdeňka z Hodic, i ve funkci jakéhosi dohlížitele a učitele 

vlastních bratrských mládenců, na jeho díle „Analysis popularis cum indicio doctrinarum,“ 

kterou Martinius Vetterovi na znamení přátelství nakonec i dedikoval.379 Dalším příkladem 

může být brémské vydání čtyřjazyčného malého bratrského katechismu380 používaného 

rovněž při výuce na pedagogiu a žádost seniorů Jednoty o sepsání  jazykové učebnice 

                                                 
373 Poslední dopis Daniela Němčanského je datován 22. prosince 1617 (AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/9). 
374 K této výjimce je nutno přidat jména Jana Činvice z Libína a jeho jediný dopis z 29. listopadu 1616 
(AMK, sign. A 3251/Činvic/1) a Mikuláše Achiora rovněž s jedním dopisem z 31. srpna 1617 (AMK, sign. 
A 3251/Strážnický/1).  
375 Sám Matthias Martinius odeslal Matoušovi Konečnému během let 1611−1614 čtrnáct dopisů a jeden z r. 
1618; AMK, A 3251/Martinius/1−15. 
376 Srov. AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/6 „Me enim, o pater charissime, tota vita paeniteret si 
docstissimum et celeberrimum d[ominum] Mathiam Martiniu[m], rectorem scholae Bremensis, non audirem, 
qui cum in linguis, tum in theologia excellit, qui tam doctissima omniumq[ue] optima collegia cum publica, 
tum etiam privata theologica, disputatoria philologica singulis semestribus (quorum utilitatem enarrare, 
verba non sufficiunt) habere solet.“ Když byli studenti ještě na pedagogiu a neměli Martiniovu péči, tak si 
v dopisech bědovali, jak píše Jan Lanecius na konci listopadu 1614: „Jinak v classi nevím, prospějí-li co? 
Martinia samého nic neužívají. Hartman chválí Martinia a péči jeho o ně. Moji žádné péče o sebe nemají od 
něho, an[i] že hospod míti [ne]mohou, nad tím naříkají  i v tom sou opuštění. Moji právě sou pod lavicí, snad 
že chudí a bez faustu.“ AMK, sign. A 3251/Lanecký/37. 
377 AMK, sign. A 3251/Lanecký/39 „Co se dotýče mých študentů bremenských, necháme jich tam na 2. rok, 
jen aby puštěni byli ad publicas lectiones, aby také Martinia slýchati mohli.“ 
378 A. SCHMIDTMAYER, Über das Schulwesen, s. 59. 
379 Matthias MARTINIUS, Analysis popularis cum indicio doctrinarum  in evangelia et epistolas, quae diebus 
dominicis et Deo festis ad ecclesiam, anniversariis vicibus explicari solent, Bremen, Thomas de Villiers 1616 
(VD17 1:050692E). 
380 Summa catechismi in usum scholarum orthodoxarum Unitatis fratrum in Bohemia et Moravia. Graecae, 
Latine, Bohemice et Germanice, Bremen, Johann Wessel 1613; další vydání z r. 1615 (VD17 23:644482Q). 
Srov. J. MÜLLER, Die Deutschen Katechismen, s. 294n. 



 69 

určené pro vyšší stupeň bratrských škol, která byla opravdu Martiniem sepsána 

a v Brémách na náklad Jednoty vytištěna (viz i dále). 

Jestliže Jednota měla s Martiniem vskutku tak dobré vztahy a brémská škola se rovněž 

nacházela v plném rozkvětu,381 zcela se nabízí otázka, proč Bratří dále po roce 1615 

neposílali své adepty na kněžství na studium do tohoto učiliště. Již na konci třetí kapitoly 

jsem uvedla, že Jan Lanecius projevoval nespokojenost nad tím, že Martinius nechce 

pouštět bratrské mládence do vyšších tříd, ač podle Laneciova mínění znalosti jeho 

svěřenců takové úrovně dosahovaly. Ale jaká byla pro to příčina? Dejme nyní prostor 

rozhořčeným slovům Laneciovým z 11. srpna 1615: „Naříkají [studenti] i nad tím, že 

předce v 2. classe zůstávají a nechtěl jich pustiti Martinius ad publicas lectiones. Až vyjdou 

z první classi, nepříjdou do ní [tj. na gymnázium], neb k Velikonoci [1616] zavoláni budou 

domů. Utrácejí mnoho a Martinia v ničem neužili, do smrti toho litovati budou. S menším 

nákladem i více v Herbornu by se byli naučili. [...] A nyní tam gramatickejm věcem se učí, 

což prvé uměli, a i jinému, což uměli.  Mé posílání mládenců z mé diecesi jest toto první 

i poslední do Brému k Martiniovi. Zdá mi se, že on nad mými vášeň svou provodí a pro 

psaní Dubínovo jemu nad nimi se vymstívá. Bernarta Sedlnického pustil do první classi, 

ješto daleko za těmito měl, a těchto nechal v 2. classe. Není-liž to Vašim. Chtělo by mi se 

naschvál posla poslati do Brému a poručiti svým, aby šli do Herbornu nebo do Marpurku, 

aby vždy přes zimu nastávající něčemu se naučili. Pan Piscator v Herbornu předešlých 

časů zexaminovav Tita mého a Amosa, kázal jim slýchati publicas lectiones, ješto 

s takovými počátky šli  jako tito do Brému. Neposlal jich do classi. Ale nechá svou napást 

ten Martinius, nebudou míti moji, v čem naň zpomínati, leč že pýchu svou nad nimi provedl 

a učení jejich překážku učinil, ale až příliš o tom, odpusťte bolesti srdce nad tou 

neslušností.“382  

Je vůbec otázkou, co vlastně bývalý herbornský student Tomáš Dubín383 poslal 

Martiniovi za zprávu, že ho tak roznítil. Jisté pouze je, že za to dostal od otců řádné 

napomenutí.384 Studenti, kteří doposud pobývali v Brémách, do Marburku ani Herbornu 

                                                 
381 Srov. AMK, sign. A 3251/Hartman/1 „Status enim scholae nostrae Dei beneficio et doctissimorum 
professorum prudentiâ ita est constitutus ut, pro tempore videatur, non dicam conservare, sed omninò 
amplificare suam dignitatem, nam nec professorum summa eruditio nec summa deest diligentia, studiosorum 
quoq[ue] numerus crescit quotidie.“ 
382 AMK, sign. A 3251/Lanecký/45. 
383 Domnívám se, že se jedná o Tomáše Dubína, ač by v úvahu připadal i jeho bratr Pavel. Oba pocházeli 
z Valašského Meziříčí a studovali od r. 1605 v Herbornu a r. 1607 disputovali pod Matthiasem Martiniem. 
Tomáš Dubín se pak stal rektorem bratrské školy v Přerově a poté byl správcem sboru v Zábřehu. Pavel 
Dubín se po své kněžské ordinaci v r. 1616 stal správcem sboru v Uherském Brodě. 
384 AMK, sign. A 3251/Cyrus/41 (23. dubna 1615). 
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neodešli a zůstali na svém místě, jak radil Matěj Cyrus.385 Jiné to již bylo s mládenci, kteří 

teprve byli propuštěni na učení, nikoliv však do Brém, ale do Heidelberku.386 Mezi 

heidelberské studenty se měl zařadit i Mikuláš Achior Strážnický, jehož měl ivančický 

biskup Jiřík Erastus vypravit na cestu o svatém Lukáši (18. října) 1616.387 Zápis jeho jména 

v heidelberské univerzitní matrice k tomuto roku bychom přece jen hledali marně,388 za to 

však se jeho osoba objevuje k 18./28. listopadu 1616 v matrice brémské. Sotva lze říci, že 

by byl tímto dán důkaz jakéhosi usmíření seniorů s Matthiasem Martiniem, nýbrž pravý 

důvod spočívající v rozdílné metodě vyučování na obou školách uvádí Matěj Cyrus: 

„Divno mi quod tam inconsultè do Heidelberka jest obrácen, ješto tam pro počáteční není 

žádné profesí. Publica professio est Aristotelea nimis dura et intricata, Ramus ibi exulat et 

hic adolescens methodum ejus inirit, fieri non p[otes]t quin non confundatur totus. Byť 

nebylo proti milému B. Jiříkovi, přál bych Achiorovi mnohem raději Brému. Smíme-li se 

o to pokusiti, abychom mu tam radili jíti, oznamte potom.“389 

Zatímco brémské studenty definitivně opouštíme k roku 1617, nacházíme od srpna 1616 

nové bratrské mládence na nedávno založeném gymnasiu illustre v Bytomi nad Odrou. 

Opět si můžeme položit tentýž dotaz jako u Brém, proč si Bratří zvolili právě tuto instituci 

a město nad Odrou. Možnou odpovědí by mohla být určitě menší vzdálenost od bratrských 

sídel i bohaté nadání učiliště, které mu zajistil Georg von Schönaich a jenž by v případě, 

kdyby studenti obdrželi jeho výhody, bezpochyby snížilo náklady na jejich vydržování. 

Domnívám se však, že i zde stála v popředí osobnost dalšího učence, Caspara Dornavia,390 

třebaže finanční stránka do značné míry sehrála také svou nezanedbatelnou úlohu. Caspar 

Dornavius rozhodně nebyl v Čechách postavou neznámou a zvláště ne v kruzích Jednoty, 

neboť působil jako preceptor několika šlechtických synků z Čech, mimo jiné i syna dalšího 

z bratrských obhájců a ochránců Václava Budovce z Budova Adama, s nimiž i posléze 

udržoval velmi těsné styky, a také dříve, ještě než přijal místo profesora mravů na 

Schönaichianu, pobýval necelý rok v českém prostředí, především v sídle zmíněného 

Václava Budovce na Klášteře u Mnichova Hradiště.  

                                                 
385 Tamtéž. „Strany studentů summou pravím, chceme-li jich k dobrému, nehýbejme jimi z Brému.“ 
386 24. března 1615 byli na univerzitě v Heidelberku zapsáni tři Laneciovi chovanci – Tomáš Dydimus 
z Přerova, Jiří Laurinus taktéž z Přerova a Mikuláš Molitor z Meziříče. Všichni tři ale studovali již dříve 
patrně někde na pedagogiu (AMK, sign. A 3251/Lanecký/49) a počátek jejich studií spadá někdy k jaru 
r. 1614 (AMK, sign. A 3251/Lanecký/54). K tomu srov. pozn. 698. 
387 AMK, A 3251/Erastus/8. 
388 Mikuláš Achior byl na univerzitě v Heidelberku zapsán až 27. března 1619. Je ovšem možné, že do 
Heidelberku přece jen dorazil a zapsal se na pedagogiu. 
389 AMK, A 3251/Cyrus/53. 
390 V truhličkách je zachováno celkem devět dopisů Caspara Dornavia z let 1616−1618 adresovaných 
Matoušovi Konečnému. 
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Podíváme-li se do korespondence z truhliček, zjistíme u několika dopisů Jana Lanecia, 

že zájem o bytomskou školu měla Jednota již roku 1613, přestože samotné gymnasium 

illustre bylo slavnostně otevřeno až koncem listopadu 1614.391 O situaci na bytomské škole 

i o velikosti nákladů na vydržování studentů měl informovat do Mladé Boleslavi senior 

polské Jednoty Martin Gratian Gertich.392 Jak se zdá, tyto první pokusy o vysílání 

bratrských mládenců do Bytomi n. O. nebyly úspěšné.393 I přesto se můžeme ptát, co 

seniory vedlo k tak brzké snaze vysílat své svěřence do města nad Odrou. Z předchozího 

výkladu je nám sice známo, že okolo roku 1600 byla stávající latinská škola rozšířena či 

přetvořena na „scholu illustris“ a úspěšně se rozvíjela, ale zřejmě zde více působil vliv 

polské Jednoty. Ze  zápisů synod a konvokací konaných v Polsku jsou zřetelné úzké 

kontakty Jednoty s Georgem von Schönaichem, jenž podporoval studia Bratří,394 a nelze 

přehlédnout ani živé spojení mezi lešenskou a bytomskou školou.395  

Když se Caspar Dornavius stal pedagogem na Schönaichianu, nezapomněl na bratrské 

mládence a psal seniorům, aby je poslali na studia do Bytomi n. O. Přerovský biskup Jan 

Lanecius zprostředkoval Dornaviův vzkaz Konečnému na počátku srpna 1616 následovně: 

„Do Betanye poslán jest z Evančic Cornerus, libuje sobě tu školu. Dornavius nás zuve 

k poslání mládenců. A stůl po 18 krejcařích v panské komunitetě jemu zjednal za týden 

a dobrý. I jiným našim k témuž dopomoci chce, ale jest jistý počet k tomu stolu tak 

                                                 
391 Poprvé se se školou v Bytomi v Laneciově korespondenci setkáváme v dopise z 19. ledna 1613 (AMK, 
sign. A 3251/Lanecký/22) a dále 1. dubna 1613 až do září 1613 (AMK, sign. A 3251/Lanecký/24−27). Poté se 
zprávy o bytomské škole do srpna 1616 v jeho korespondenci nevyskytují.  
392 AMK, sign. A 3251/Lanecký/25 „A ť Vám [B. Gratian] o té škole bitonské nětco místného napíše i placení 
za stravu študentů, jak jest veliké a jiné etc.“ V dopisech Martina Gratiana Gerticha odeslaných Matoušovi 
Konečnému jsem žádnou zmínku ale nenalezla (AMK, sign. A 3251/Gertich/1-17). 
393 „B. Gratianus dobře ranil, že navrhl nám o přimoři školy bytomyenské, nebudem kvapiti do ní, až přestane 
to zlé.“ (AMK, sign. A 3251/Lanecký/22); „Ta škola bitonská nechce se nám dařiti. Já bych rád, aby již šli 
naši do ní, přes zimu pak aby měli čekati doma, škoda by bylo, ale snad upokojí to přimoři Pán Bůh tam. [...] 
B. Gratianus dá nám snad návěští podle přípovědi o upokojení toho přimoři.“  (AMK, sign. 
A 3251/Lanecký/26); „B. Gratianus dlouho nevolá našich do Bytymje. Tesklivé mysli sou budoucí študenti.“ 
(AMK, sign. A 3251/Lanecký/27). 
394 Maria SIPAYŁŁO (ed.), Akta synodów róŜnowierczych w Polsce, Tom IV. (Wielkopolska 1569−1632), 
Warszawa 1997, passim. Srov. na s. 190 zápis z konvokace v Ostrorogu z 9. června 1608: „PoniewaŜ jmp. 
Schönaicha beneficium, juŜ przedtem studentom naszym pokazane, łaskawie kontynuować chce, bracia starszy 
wdzięczni będą łaski jm., i wielce sobie waŜąc to dobrodziejstwo, teraz do szkoły bytomskiej naznaczają 
z Leszna Dawida Bähra, alumna br. starszych, a z synodu blisko przyszłego drugiego chcą naznaczyć, abo 
Ioannem Węgierscium, abo kogo innego. Tymczasem br. Gracyjan nomine seniorum ma jm. sollemniter 
dziękować, a bracia starszy powinni będą obmyślić kontentacyją praeceptorum, a studentom, co by tam byli 
obróceni, odziew i ksiąŜki.“  
395 H. BARYCZ, Schönaichianum w Bytomiu Odrzańskim, s. 239n. Srov. též Marta BEČKOVÁ, Význam 
Slezska pro bratrskou pobělohorskou emigraci, in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život 
a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.−17. století. Korunní země v dějinách českého státu 4, Praha 
2009, s. 655-656; Theodor WOTSCHKE, Das Lissaer Gymnasium am Anfange des siebzehnen Jahrhunderts, 
Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 21, 1906, s. 180n; Jolanta 
DWORZACZKOWA, Szkoła w Lesznie do 1656 roku. Nauczyciele i programy, Leszno 2003, s. 14-31.  
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lacinému, protož pobízí nás, abychom pospíšili s nimi. Já mám 2 a sotvá na zimu nepošli je 

s B. Erastovým jedním nebo dvěma. Skrovně sobě počínajíce, 20 tolarů anebo nětco více 

mohou se do roka vychovati. Daleko od bremenských 100 tolarů, pakli nětco méně do roka. 

Naši půjdou k Vratislavi, nebo jim nejpřímější cesta jest. O svatém Duše byl B. Gratianus 

v Betonii a přihlédal k svým žákům i našeho v péči a stráž přijal.“ 396 Prvními „bytomskými 

vlaštovkami“ byli tedy učedníci Jiříka Erasta a Jana Lanecia,397 boleslavští je následovali až 

v listopadu 1616. V Bytomi n. O. studovali podle zachované korespondence na gymnáziu 

tito studenti: Jan Abdon, Tomáš Cedar, Jiří Graff, Řehoř Graff, Jan Mitis a Jiří Theophil.  

 

V.2  Žádosti o propuštění na učení, sliby a cesta 

 

Mládenci, o kterých měli biskupové dobré smýšlení a naději, že se stanou  prospěšnými 

služebníky církve, byli propuštěni na studium buď ještě jako učedníci, nebo už jako 

ordinovaní jáhnové.398 V kolikátém roce svého života odcházeli mimo vlast, není možné 

u většiny z nich stanovit. Nejmladším byl patrně Daniel Němčanský, jehož opatrovníkem 

v Brémách se stal Pavel Hronovský, a Jan Laubmann, kterého měl na péči Jan Vetter. 

O Janu Apollovi můžeme např. zjistit, že v době příchodu na brémské gymnázium, kde byl 

zapsán spolu se dvěma dalšími mládenci 1./10 května 1610, měl cca 22 let či o něco více.399  

Aby mohli mládenci odejít do zahraničí, museli žádat „otce milé“ o propouštění. Ale že 

i sami biskupové měli zájem na dalším vzdělání svých svěřenců, svědčí slib Jana 

Laubmanna.400 Jak vypadala taková žádost mládenců, si můžeme udělat představu z dopisu 

Zachariáše Solína z roku 1618401 a Daniela Vettera datovaného o dva roky dříve.402 

Zachariáš Solín biskupu Konečnému píše: „Maje příležitost takovou, nemohl sem toho 

pominouti [...] a své žádosti Vám předložiti, poněvadž dobré a svaté paměti B. Cyrus, otec 

můj v Kristu pánu milý, častokráte zaslíbení mnohá mně činíval, že mi chce příčiny dobré 

k cvičení se liternímu umění obmysliti, i jakož prvé toho sem důvěrně žádal, tak i nyní totéž 

činím a Vás, pane otče, žádám, že jakožto otec syna vyslyšíte a mně s otci jinými příčinami 

                                                 
396 AMK, sign. A 3251/Lanecký/55. 
397 Jan Lanecius vyslal své dva učedníky do Bytomi n. O. o sv. Václavu (28. září) 1616 (AMK, sign. 
A 3251/Lanecký/59). 
398 Srov. AMK, sign. A 3256/Itinerarium, fol. 5r, kde je uváděn Jan Parvulus k r. 1600 mezi učedníky, a na 
studium byl propuštěn v r. 1604; na fol. 167v jsou k roku 1609 uváděni jáhnové Jan Apollo (1610 zapsán 
v Brémách) a Pavel Němčanský (1605 zapsán v Herbornu na pedagogiu, 1613 v Brémách na gymnáziu). 
399 AMK, sign. A 3251/Apollo/8. 
400 AMK, sign. A 3257/10. Usuzuji tak z formulace: „...poněvadž oni sami mne do Němec na učení vypravili a 
na mne nakládají...“ 
401 AMK, A 3251/Solín/1. 
402 AMK, sign. A 3251/VetterD/2. 
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obmyslíte k cvičení se liternímu umění.“  Daniel Vetter žádá znovu o propuštění na studium, 

poněvadž „vidím, že mně to hrubě škodí, že sem v teologii málo študoval, pročež i na potom 

nevím, hrubě-li bych platen byl, jestliže bych se v mých začatých študiích nezmocnil. 

A v pravdě, když sem právě začínal v teologii pracovati, domů sem od otce milého 

B. Erasta zavolán s tím zaslíbením, že jistotně a konečně beze všech odkladů, když 

Fabricius se vrátí, zase vypraven budu.“ Jak byla vyřízena žádost Solínova, netušíme, 

zatímco mínění seniorů o Danielu Vetterovi můžeme vyčíst z drobné marginální poznámky 

Matouše Konečného v jeho žádosti o to, aby se Daniel dále cvičil v kázání a stal se 

učitelem na mladoboleslavské škole na místě svého bratra Jana Vettera, který v ní působil 

od roku 1614. Než otcové kohokoli propustili na studium, bedlivě a svědomitě o něm 

rozmlouvali, zkoumali jeho intelektuální, zdravotní i fyzickou způsobilost a dobré mravy 

nejen poradou na společném synodu, ale i prostřednictvím korespondence.403  

Jakmile byli mládenci propuštěni na studium, přestal pro ně platit řád bratrského domu, 

jinak řečeno slovy Jana Apolla, bratrské domácnosti se zbavili.404 Tím pro ně skončilo 

období, které Łasicki popsal jako světa nepoznávání.405 To ovšem neznamenalo, že by byl 

dříve jejich životní prostor omezen zdmi bratrského domu a jeho hospodářstvím, poněvadž 

jednou z povinností učedníků bylo doprovázet svého správce na cestách, aby mu byli 

svědky jeho života a aby „sami skrze to dobrým řádům všudy zvykali.“406 Kromě toho bylo 

již v kapitole o výchově a vzdělání v bratrském domě napsáno, že i učedníci chodili kázat 

na místa, kde bratrský sbor neměl vlastního správce.407 

Senioři měli obavy (dotvrzené zkušenostmi svých předchůdců), aby se studenti v cizině 

nezvrhli408 a neodtrhli od Jednoty, čímž by výdaje na ně vynaložené přišly vniveč. To však 

i přes veškerou svou snahu nebyli s to zaručit.409 Dříve než se budoucí studenti vydali na 

                                                 
403 Srov. synodní usnesení z roku 1598 v Mladé Boleslavi, A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 269; 
z korespondence např. AMK, A 3251/Lanecký/25 „O Benediktu sem mluvil s B. Erastem, aby odpuštěn byl na 
študium [...], ačkoli zdraví jeho mizerné vidím. Cypriána Vašeho abyste nyní pustiti měli s jinými do Němec, 
nepřimlouvám se, má špatné pořátky, nedbalý v učení jest. Frejovati bude a utráceti daremně, jiné podle sebe 
kaziti, pohoršení spůsobí podle sebe i jiným i lidí dobrých. Odložiti ho do roka až lepší pořátky míti bude a 
povede-li lepší život. Nebude-li z něho co, nejlépe vyhnati, aby nesmradil v domě našem a Kristova chleba 
daremně nežral.“ 
404 AMK, sign. A 3257/5. 
405 Srov. pozn. 152. 
406 A. VÁVRA (ed.), Řád církevní, s. 19. 
407 Srov. pozn. 140. 
408 Srov. AMK, A 3251/Lanecký/9 „Bojíme se také při těch některých študentích, abychom psíků na své nohy 
nechovali...“ 
409 Srov. příklad Jana Apolla k r. 1615 (AMK, sign. A 3251/Lanecký/49) „Ten Apollo Váš že vždycky ničemný 
byl mládenec i doma i v Němcích, slýchal sem od jiných a nyní nevážnosti své dokázal. Dobře ste učinili, že 
ste ho z domu vybyli etc. a jeho věci zadrželi, přidržíce jej k navrácení summy peněz na něj naložené. 
A nevydávejte jemu jich jinak do navrácení peněz. Jinak hřích by byl jeho v pokoji nechati. Potřebí jistě jest 
velikého při tom rozsouzení, kterým kdy mládencům pomoc činěna býti na studia jich. A což Váš Stadius, 
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cestu, museli vlastní rukou napsat a podepsat slib, v němž se zavazovali, že budou po svém 

návratu nadále sloužit Jednotě. První zmínku o učiněném slibu nacházíme v dekretech 

z roku 1594.410 V Archivu Matouše Konečného je dochováno celkem jedenáct slibů, 

z nichž dva jsou koncepty psané rukou Matouše Konečného.411 Podle konceptů a chyb 

učiněných v čistopisech soudím, že sliby byly mládencům diktovány, případně je opisovali. 

Jako zástupce typického znění slibu uvádím příklad autografu Tomáše Cedara a Jiřího 

Graffa, kteří svůj závazek napsali v den, kdy vyrazili na cestu do Bytomi n. O., tj. 9. 

listopadu 1616 v Mladé Boleslavi.412 „Já Tomáš Cedar slibuji a zavazuji se Bratřím 

starším Jednoty bratrské, že za dobrodiní všecka, jakož prve po mnohá léta až posavád 

činěná i za tu pomoc mně učiněnou na studium, čemu se koli dobrému naučím z požehnání 

Božího, tím se v Jednotě, v řádu a domácnosti jejím zůstávaje vděčně a poslušně i stále 

odměňovati i jiným sloužiti, čemuž se sám dobrému naučím. Pakli bych jináče (čehož mne 

Pán Bůh uchovati rač) co před sebe proti tomu bral a z poslušenství otcům i řádu Božího se 

vytahovati chtěl, povinen budu všecku summu na mně vynaloženou nahraditi. Psáno mou 

vlastní rukou v středu po 23. neděli Trinitatis léta Páně 1616.“  

Prohlášení o povinnosti navrátit všechny peníze vynaložené na studium v případě 

vystoupení z bratrské čelednosti a řádu nebylo pouhou prázdnou frází.413 Přesvědčíme se 

o tom v dopisu Jana Apolla, v němž se pisatel shledává za nezpůsobilého k další církevní 

službě a žádá o propuštění a prominutí alespoň části sumy vydané na jeho zaopatření 

během studia, které odhadl na 86 tolarů.414 V některých slibech je kromě uvedeného znění 

nadto přidána formulace o poslušném návratu domů, když by byli zavoláni zpět.415 Jakmile 

mládencům vypršela vyměřená studijní léta a dostali návěští, aby se vrátili do bratrské 

domácnosti, nejeden se vymlouval, že dosud nedostál svým studijním povinnostem a že se 

                                                                                                                                                     
nepůjde-li za ním, i na toho moc naloženo a slyším, že v pýše prospívá. Nepřálť bych mu toho.“ K tomu ještě 
dodejme postesk Jana Lanecia z 30. srpna 1617 (AMK, sign. A 3251/Lanecký/65) „Naši do Němec chodící 
jen se mordují a o životy připravují žrádlem, opilstvím, tanci, procházkami zanášejí až i frejem. Jaké outraty 
vedou; a přicházejíc domů, tomu tam zvykše, témuž chtějí. Protož žerou, pijí, mlsí a sami se o život připravují. 
Kolik nám toho roku študentů zemřelo, hledí na to panstvo, zemanstvo naše kněžstvo.“ Ze studentů, kteří po r. 
1610 pobývali v Brémách, zemřel r. 1613 Zachariáš Aristus, r. 1615 Bohuslav Jafet, r. 1617 Jan Vetter. Na 
velké náklady a rozmařilost čeledě si stěžoval o necelý rok dříve i Matěj Cyrus, srov. AMK, 
A 3251/Cyrus/53. 
410 A. GINDELY (ed.), Dekrety, s. 264. „...však prvé aby zápis na sebe udělal, že toho, čehož se z požehnání 
Božího naučí, v Jednotě a ne jinde užívati bude, že se zase navrátí, kdyby koli zavolán byl.“ 
411 AMK, sign. A 3257/1−11.  
412 AMK, sign. A 3257/3; A 3257/4. Znění obou slibů je shodné. 
413 Srov. pozn. 409. 
414 AMK, sign. A 3251/Apollo/8; A 3255/Apollo/2. 
415 AMK, sign. A 3257/6 „A kdykoli zase mně návěští dáno od nich bude k navrácení se domů, poslušně se 
zachovati, a kam mi rozkázáno bude se postaviti chci.“ 
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nadále potřebuje cvičit v „umění literním,“416 což jsme mohli vidět již v žádosti Daniela 

Vettera. Na druhou stranu i po tomto návěští mohli otcové přehodnotit svůj úsudek 

a povolit dotyčnému mládenci delší studium.417 Leckdy si však i sami studenti byli vědomi 

krátkosti jim propůjčeného času a svého termínu návratu a s určitou prozíravostí si snažili 

zajistit delší studijní pobyt tím, že žádali některého ze seniorů, v tomto případě Matouše 

Konečného, aby se přimluvil u jiných otců za jejich setrvání na škole.418 Mládenci mohli 

být na zahraniční učiliště propuštěni vícekrát, ale vždy byly tyto pobyty prokládány delším 

prodlením doma, aby zcela neodvykli bratrskému prostředí. Napodruhé většinou odcházeli 

jakožto preceptoři některého ze šlechtických synků, což bylo také z důvodu jejich 

finančního zajištění.419 

Poté, co mládenci sepsali slib a byl jim dán buď jen základní obnos postačující na cestu, 

nebo větší částka, z níž měli platit náklady za delší dobu, vyrazili na svou pouť do nového 

působiště.  Kudy šli a za jak dlouho se dostali do Brém nebo do Bytomi n. O., můžeme 

zrekonstruovat ze dvou účetních rejstříků. Mládenci cestovali na zahraniční školy obvykle 

ve větší skupině nebo minimálně po dvou, nikdy ne samostatně. Někdy v únoru 1614 

vypravil přerovský senior Jan Lanecius několik (jejich počet není znám) svých svěřenců, 

z nichž je jmenovitě uveden pouze Dulciat,420 do Brém tak, aby k Velikonocům (30. 

března421) byli již na místě. Datum Velikonoc patrně nebylo vybráno náhodně, neboť, jak 

bylo uvedeno ve výkladu o brémském učilišti, o jarním a podzimním termínu se konaly 

zkoušky na pedagogiu, po nichž žáci přestupovali do vyšších tříd nebo na gymnázium.422 

Cesta přerovských studentů nejprve vedla do Ivančic,423 kde se k nim přidali dva jáhnové − 

Pavel Hronovský a Jan Irenaeus, kteří patřili pod správu ivančického seniora Jiříka Erasta. 

Odtud směřovali do Prahy, kam měli dorazit v neděli Oculi (2. března). V Praze se k této 

skupině přidali další tři – Cyprián, Daniel Němčanský a Adam Hartman.424 Cyprián 

                                                 
416 Srov. např. AMK, A 3251/Stadius/8; A 3251/Abdon/13.  
417 AMK, sign. A 3251/Lanecký/23; A 3251/Cruciger/4−5; A 3251/Erastus/2. 
418 AMK, sign. A 3251/Hron/1−2; A 3251/Hartman/1. 
419 Jako preceptoři působili Jan Vetter, Jan Philemon, Pavel Fabricius. Měl se jím podle nově učiněného slibu 
z r. 1616 stát i Jan Apollo. 
420 Přerovští mládenci mohli být celkem čtyři – vedle Dulciata také Tomáš Dydimus, Jiří Laurinus a Mikuláš 
Molitor. Srov. pozn. 386. 
421 Datum je udáno dle gregoriánského kalendáře. Svátek Velikonoc v Brémách podle juliánského kalendáře 
připadal na 24. duben 1614. 
422 Srov. výklad u pozn. 283. 
423 AMK, sign. A 3251/Lanecký/31. Na přání Matouše Konečného měli jít přímo do Mladé Boleslavi, ale 
o jeho úmyslu se Jan Lanecius dozvěděl pozdě. „Byl bych prvé věděl o žádosti Vaši, aby k Boleslavi šli, byl 
bych to učinil, ale sice bude jich tuto větší počet i pro bezpečnost na cestě k Evančicím sem je odeslal, neboť 
k Vám od nás přes ty i jiné lesy a hory se jíti musí a nepovědomým pracno. Větší tamto silnice k Praze.“ 
424 AMK, sign. A 3251/Lanecký/30−31. 
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a Daniel Němčanský náleželi pod vedení Konečného, Adam Hartman byl učedníkem 

Matěje Cyra.425 Podle Matouše Konečného měli studenti jít nejprve k Frankfurtu nad 

Mohanem a poté na sever do Brém. Proti byl však Lanecius a Konečnému vysvětloval: „Ta 

cesta byla by jim velmi nerovná a daleko by zašli i mnoho na ní utratili. Nejpřímější bude k 

Lipsku a odtud k Brému, sotva 20 a některá více tam míle.“426 Zda Konečný cestou přes 

Frankfurt sledoval nějaký určitější cíl, například návštěvu knižního trhu, na němž by si 

studenti mohli zakoupit učebnice, se nedovíme.  

Jaká byla skutečná trasa těchto cestovatelů? Odpověď, alespoň pro dva z nich, lze nalézt 

v první části účetního rejstříku Daniela Němčanského psaného rukou jeho opatrovníka 

Pavla Hronovského.427 Daniel Němčanský a Pavel Hronovský vyrazili z Mladé Boleslavi 

14. března 1614 do Prahy, kde proměnili jim daných 50 dukátů na tolary. Z Prahy 

pokračovali do Litoměřic, k čemuž využili formanských služeb, a za tuto část cesty zaplatili 

10 gr. čes. (0,333 tolaru).428 Dále jejich cesta vedla až do Hamburku po Labi, při níž 

využívali služeb šifařů. První zastávkou jejich plavby byl Königstein, kde šifařovi zaplatili 

8 gr. čes. (0,267 tolaru). Odtud pluli do Drážďan, v nichž shlédli zbrojnici, a následně do 

Hamburku. Za cestu z Königsteinu do Hamburku odvedli šifařovi 2 tolary 20 gr. čes. (2,267 

tolaru). Poslední trasa, při které využili vodní cesty, vedla z Hamburku do Stade, za níž 

utratili 6 gr. čes. (0,2 tolaru). Ve Stade si zjednali vůz, který je odvezl tři míle za 10 gr. čes. 

(0,333 tolaru). K dalším sedmi mílím zbývajícím do Brém, kam dorazili 

30. března/9. dubna nebo snad o něco málo dříve,429 využili jiného povozu za 20 gr. čes. 

(0,667 tolaru). Za 16/26 dní urazili trasu dlouhou cca 770 km430 a celkem vydali 12,4 

tolaru. 

Výše popsaná přímá cesta ovšem nebyla jedinou možností, jak mládenci dosahovali 

města na Veseře. Někteří z nich si vyzkoušeli i během relativně krátké doby skutečnou 

akademickou peregrinaci. Takovým byl Jan Stadius, jenž za svým studiem vyrazil z Mladé 

Boleslavi.431 Prvním místem jeho pobytu se stal Marburk, kde se dle svého rejstříku nechal 

i zapsat, zřejmě na pedagogiu,432 ale musel zde pobývat asi jen velmi krátce. Celkem za 

                                                 
425 AMK, sign. A 3251/Cyrus/25. 
426 AMK, sign. A 3251/Lanecký/31. 
427 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/1. 
428 O účetních rejstřících a přepočtech peněžních částek viz další podkapitola. 
429 Soudím tak dle zápisu Pavla Hronovského v brémské matrice. 
430 Pro změření tras do Brém i Bytomi n. O. byl použit interaktivní atlas encyklopedie Microsoft Encarta 
Reference Library 2002. 
431 Slib Jana Stadia je datován 20. červencem 1611 (AMK, sign. A 3257/2), ale na svá studia vyrazil rozhodně 
dříve, snad někdy v únoru 1611. 
432 Zápis Stadiova jména jsem v Šimákově soupisu studentů nenalezla. 
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tuto část cesty utratil 10 tolarů.433 Z Marburku směřovaly jeho kroky na akademii 

do Herbornu, v jejíž matrice ho nalezneme k 30. březnu 1611.434 Herbornská škola se mu 

ale z výše uvedených důvodů435 nezamlouvala, a tak měl v úmyslu již v září přejít do Brém, 

což mu bylo i téhož měsíce od Matouše Konečného dovoleno.436 5. září 1611 se však spolu 

s dalším bratrským mládencem Janem Salmonem vydal do Frankfurtu n. M.,437 neboť toho 

času tam probíhal podzimní trh, na němž přijal psaní i peníze, a odkud se měl vydat do 

Brém.438 Na cestě z Herbornu do Frankfurtu utratil dva tolary a v městě nad Mohanem 

pobyl jedenáct dní.439 Zde se také setkal i s jinými bratrskými mládenci – Janem Apollou 

a Danielem Vetterem, kteří přišli do Frankfurtu z Brém nejen z důvodu konání trhu, ale 

také proto, aby na několik dní užili zdravějšího povětří, neboť se v Brémách vzmáhal 

mor,440 a s kterými se Stadius měl vydat do nového působiště. Tito dva, k nimž se přidal 

také Jan Salmon, ač k tomu neměl svolení otců,441 však nešli zpět přímým směrem, ale 

vyrazili cestou ke Kolínu.  

Protože Jan Stadius neměl na takové „toulky“ dostatek peněz, vrátil se sám 

do Herbornu, kde ještě zůstal dle rejstříku osm dní,442 třebaže ne s klidnou myslí, jak zvíme 

z jeho dopisu z 6. října 1611, v němž s vděčností rovněž vzpomíná na svého seniora: „...než 

oznamuji Vám, můj nejmilejší pane otče, že s velikou starostí, ano i z strachem jdu, nebo 

přijda do Herborny, viděl jsem psaní z Brémy, že <prý> tam hrubě mrou a že škola brzy 

bude někam přenesená. Protož velice se starám, co budu činiti. Bych chtěl v Herborně 

zůstati, nemohu to učiniti; jedno, že jest to Váše vůle, abych se do Brémy dostal, proti níž 

bych nerad (jen pokudž možné) činil, druhé i toto jest, že mý věci již poslány jsou 

s Frankfurtu do Brémy. Ale opět, půjdu-li, i nedostatek veliký mám strany peněz a nemám 

hned co na cestu. Musil jsem sobě zde v Herborně vypůjčiti některý tolar, to sotva mi stačí 

na cestu, nebo cesta daleká jest blízko čtyřitceti mil, a do Brému příjda, když peníze na 

cestě utratím, nebudu míti peněz ani zač dříví koupiti. [...] Ach, nyní se často rozpomínám 

na Vaše slova, kteráž jste mi říkávali. Ó ještě jsi ty nezakusil, co jest nouze, nevíš o ni, co 

praviti, než zvíš někdy a zapomeneš. Nyní se to již plní, nyní právě jsem poznal a poznávám, 

                                                 
433 AMK, sign. A 3255/Stadius/1. 
434 Srov. pozn. 367. Je pravděpodobné, že celá skupina šla již od počátku spolu. 
435 Viz pozn. 362. 
436 AMK, sign. A 3251/Stadius/3. 
437 AMK, sign. A 3255/Stadius/1. 
438 AMK, sign. A 3251/Stadius/3. 
439 AMK, sign. A 3255/Stadius/1. 
440 Srov. pozn. 614. 
441 Srov. AMK, sign. A 3251/Lanecký/9 „Salmonovi pak pro jeho výtržnost a jití do Brému bez dovolení otců, 
co řečeno bude, časem svým on dobře zví.“ 
442 AMK, sign. A 3251/Stadius/4; A 3255/Stadius/1. 
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co jest nouze. Bych prve to byl znal, co nyní znám, ve dne i v noci byl bych myslil na to, jak 

bych Vám měl sloužiti, aby se Vám líbilo. Nyní často s pláčem rozpomínám se na Vaši 

lásku, kterouž ste mi prokazovali, že jsem jí na Vás nikdy nezasloužil; prvé jsem jí jsic 

neznal, ale nyní znám.“443 Nakonec se náš poutník do Brém přece jen vydal, na cestě strávil 

osmnáct dní a utratil za ni šest tolarů.444 V Brémách se opět sešel se svým druhem Janem 

Salmonem a oba byli do školní matriky zapsáni ve stejný den – 19./29. listopadu 1611 − 

Salmon na gymnázium, Stadius do pedagogia. 

 A kudy vedla cesta mládenců do Bytomi n. O.? O jejich putování na tamní gymnázium 

si můžeme udělat představu z rejstříku Tomáše Cedara.445 Bylo výše zmíněno, že Tomáš 

Cedar a Jiří Graff podepsali slib 9. listopadu 1616. Toho dne, ve středu, zároveň obdrželi na 

cestu 4 kopy českých grošů, tj. 3,2 tolaru, a z Mladé Boleslavi vyšli vstříc Mimoni a dále 

do Jablonného v Podještědí (41 km). Následujícího dne pokračovali do Žitavy, kam dorazili 

kolem oběda, a navečer přišli do Ostrnyt /Ostritz/ (31 km). V pátek se vydali dále na sever 

podél dnešní německo-polské hranice do Zhořelce a do večera došli do Bemz /Pieńsk/ 

(27 km). V sobotu přespali v Zaháni /śagań/ (45 km). Dalšího dne, 13. listopadu, přešli 

přes Neustadt /Nowe Miasteczko/ do Bytomi n. O., kam dorazili někdy zvečera (38 km). Za 

pět dní urazili cca 182 km a z přijaté částky utratili 0,836 tolaru za jídlo; 0,384 tolaru za 

pivo a kočímu, který jim vezl filce, tedy jejich zavazadla, dali 0,095 tolaru. Zdá se, že celou 

cestu absolvovali pěšky za doprovodu pražského měšťana Jana Ledčanského z Popic, který 

do Bytomi dorazil v neděli ráno. Cedar jejich zpoždění vysvětloval biskupu Konečnému 

slovy: „Z ůstali jsme v zadu, Graff nemohl jíti, že cestě nezvykl.“446 Z toho důvodu byla 

Jiřímu Graffovi již během cesty kupována pálenka k pomazání nohou, za níž utratili 0,024 

tolaru. Zatímco Tomáš Cedar dostal další peníze na své živobytí od Jana Ledčanského, Jiří 

Graff je obdržel od Caspara Dornavia. 

 Našel se přesto i případ, kdy peníze určené na studium byly mládencem zpronevěřeny. 

Roku 1601 byl na gymnázium do Zhořelce propuštěn Jan Parvulus snad společně s Janem 

Aëtiem447 a Bohuslavem Jafetem.448 Když Parvulus nemohl ve Zhořelci najít vhodné 

ubytování, odebral se na radu tamního městského písaře Gottfrieda Buchholzera do 

Goldberku. Tam již takové potíže s ubytováním neměl, za to však 4. prosince 1601 

                                                 
443 AMK, sign. A 3251/Stadius/4. 
444 AMK, sign. A 3255/Stadius/1. 
445 AMK, sign. A 3255/Cedar/1. 
446 AMK, sign. A 3251/Cedar/1. 
447 Srov. slib Jana Aetia; AMK, sign. A 3257/1. 
448 Srov. K. HRDINA, Čechové na gymnasiu ve Zhořelci, s. 95-96. 



 79 

vypravuje biskupu Jakubu Narcisu Vrchopolskému do Brandýsa nad Orlicí o jiném svém 

neštěstí: „Ale když sem podle obyčeje toho města na čtvrt léta napřed zavdati chtěl, maje 

v kabátě přes třidceti kop na stříbře i na zlatě zašitých, tu sem týchž peněz nenašel. Nýbrž 

když sem já týž kabát slíkl a v jiném chodil, někdo mi je ukradl, o čemž sem já nezvěděl až 

v Goldperku, čehož i tovaryš můj povědom jest, takže mi z toho ze všeho nezůstalo než pět 

tolarů a čtyři zlatý, což sem byl předešle vynaložil. Když tehdy taková nešťasná příhoda se 

mi stala, nevěda sobě jaké jiné rady dáti, přinucen sem byl, abych se zase do Čech navrátil. 

I tu sem se s radou dobrých přátel obrátil k jednomu pánu, jehožto syny učím, kteréž do 

Němec poslati chce.“ Ale že zpráva o ukradených penězích nebyla pravdivá, nám napoví 

přípisek na adresní straně listu.449 

 

V.3  Studium 

 

Když mládenci přišli do Brém nebo do Bytomi n. O., zajistili si ubytování a vyřídili 

potřebné administrativní náležitosti s rektorem gymnázia, neměli nikterak zahálet, ale pilně 

studovat, jak měli od otců poručeno.450 Do svých nových působišť přicházeli studenti 

„s bystrými počátky,“451  proto poté, co byli rektorem přezkoušeni, postupovali přímo na 

gymnázium nebo byli zařazováni do tercie a vyšších tříd pedagogia. Žel jen s politováním 

lze konstatovat, že v celkovém počtu 160 dopisů nalezneme jen několik světlých výjimek, 

které nám poskytují více konkrétních informací o jejich studiu.  

Ve výkladu o brémském gymnáziu bylo zmíněno, že pro pedagogium po nástupu 

Matthiase Martinia nebyl zaveden žádný nový učební plán, či o něm nemáme povědomost. 

A přece existují skromné doklady i z období druhého desetiletí 17. století, nikoliv však 

v oficiální úřední formě, ale v korespondenci našich studentů. Tímto se nám potvrzují 

i slova Gerharda Menka uvedená na začátku této práce.452 Když Pavel Hronovský 

s Danielem Němčanským přišli do Brém, začal Pavel studovat na gymnáziu, Daniel se stal 

žákem druhé třídy pedagogia. Daniel Němčanský za dobu svého pobytu v Brémách odeslal 

biskupu Konečnému všeho všudy devět dopisů,453 ale pouze v prvním z nich z 13. června 

1614 uvědomuje Matouše Konečného, jaké lekce poslouchá a co se učí:  „...oznamuji, že 

                                                 
449 AMK, sign. A 3258/Parvulus/1. 
450 AMK, sign. A 3251/Lanecký/31 „P říjdou-li tam [do Brém] spíše než jich Velikonoc [1614] bude, nechť 
nezahálejí, ale študují podle příčin daných a své věci nějak zpraví.“ 
451 Srov. pozn. 217 . 
452 Viz pozn. 5. 
453 AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/1−9. 
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jsem se do druhé classis dostal, kdež se tyto lectiones čtou. Každej den ráno, dříve nežli se 

lectiones říkají, z Starého zákona kapitola se jedna přečte a ma[g]ister k té classis 

náležející sumu její poví. Potom jiné lectiones jsou tyto: Grammatica Latina, Graeca, 

Dialectica, Rhetorica, Ovidius De Ponto, Prosodia, tolikéž vysvětluje se epistola sancti 

Pauli ad Colossenses, Heidlbergensis catechismus, Poema Phocilidis, verše řecké na 

latinsko se vysvětlují, též každého týho dne argumentum seu exercitium bývá, též Aritmetica 

a Musica; to jsou ty lectiones, kteréž já slyším.“454  

I Jan Stadius, jehož putování do Brém bylo podáno výše a jenž byl po svém příchodu 

zařazen do nejvyšší, první třídy pedagogia, ve svém listu z 1. ledna 1611 sděluje do Čech, 

jakých lekcí se účastní. Konkrétně vyjmenovává Heidelberský katechismus, výklad řeckých 

evangelií nedělních a článků víry (loci doctrinarum), dialektiku Petra Rama doplněnou 

Philipem Melanchthonem, rétoriku, základy hebrejštiny, aritmetiku, muziku, čtení 

z Ciceronových „De officiis,“ Vergiliovy Aeneidy, Plutarchova spisu o výchově dětí, 

Hesioda, cvičení z latinského a řeckého jazyka, úvod do disputací z katecheze a logiky.455  

Ovšem dopisy nejsou jediným zdrojem poučení z pera bratrských mládenců, který by 

nám mohl doplnit znalosti o brémském pedagogiu. Kolikrát studenti prosili Matouše 

Konečného, aby jim zaslal peníze, z nichž by si mohli také zaopatřit knihy potřebné 

ke svému studiu, jejichž tituly pak zapisovali do účetních rejstříků. I v tomto případě se 

opět musíme zastavit u Daniela Němčanského. Jeho osm, resp. sedm účetních rejstříků,456 

které tvoří souvislou řadu, jsou jedinými, u nichž bylo možno stanovit období, za které byly 

sepsány, a které obsahují poměrně rozsáhlý výčet zakoupených knih, jichž Daniel používal 

ke svému vzdělání.457 Zmínila jsem se, že po příchodu do Brém nastoupil Daniel do 

sekundy pedagogia, kdy ale postoupil do primy, ve svých dopisech neuvádí. Snad se tak 

stalo po Velikonocích 1616, v této době ho opouští i jeho dosavadní „pečovatel“ Pavel 

Hronovský. Na podzim 1617 se pak Daniel konečně dočkal tolik vytouženého postupu na 

gymnázium a k 16./26. říjnu nalezneme jeho jméno v matrice. Dvouletý Danielův pobyt 

v sekundě pedagogia by odpovídal i tvrzení Hermanna Entholta,458 že žáci přestupovali do 

vyšších tříd většinou po těchto dvou letech. Nebo zda i v Danielově případě sehrála nějakou 

roli Dubínova zpráva Martiniovi a jeho následná „pýcha,“ kterou podle Jana Lanecia nad 

                                                 
454 AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/1. 
455 AMK, sign. A 3251/Stadius/6. 
456 Rejstříky se sign. A 3255/NěmčanskýD/7 a A 3255/NěmčanskýD/8 jsou téměř shodného znění a liší se 
pouze v drobnostech ve slovním vyjádření, nikoli po obsahové stránce. 
457 Viz příloha 10 obsahující soupis učebnic studentů na konci této práce. 
458 H. ENTHOLT, Geschichte des Bremer Gymnasiums, s. 38. 
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studenty provedl,459 může být pouhým dohadem. Před koncem roku 1616 dostal Daniel od 

otců zprávu, aby se vrátil snad k Velikonocům následujícího roku domů, což ho zarmoutilo, 

a tak žádal Matouše Konečného o prodloužení studia.460 Nevyřešenou otázkou zůstane, zda 

mu delší pobyt byl vůbec povolen, neboť v jeho posledních dvou dopisech z listopadu 

a prosince 1617 i z jeho účetního rejstříku je zcela zřetelné, že dále studoval na dluh, 

nebyly mu posílány žádné peníze a v Brémách setrvával pod ochrannými křídly svého 

učitele Johanna Willia.461 Ovšem jaký byl i jeho další osud, je rovněž záhadou.462  

Z krátkého období Danielových gymnaziálních studií nemáme žádný účetní rejstřík, 

tudíž zápisy jeho vydání pocházejí pouze z doby pobytu na pedagogiu, tj. od 

30. března/9. dubna 1614 do 29. září 1617.463 Za toto období celkem utratil 355 říšských 

tolarů a 35 gr. brem., z čehož suma za knihy a jejich vazbu činila 36 tolarů a 52 gr. brem. 

Všeobecně řečeno patřila vydání za knihy po ubytování, stravě a ošacení k nejnákladnějším 

položkám v rozpočtu bratrských mládenců.464 Knihy si studenti kupovali buď přímo od 

knihaře,465 nebo od jiných osob,466 případně si je opatřovali na frankfurtském knižním 

trhu.467 Jelikož se názvy lekcí mnohdy shodovaly s názvy knih, soudě dle učebních plánů 

a titulů zapsaných v rejstřících, po rozdělení vydání Daniela Němčanského do jednotlivých 

semestrů je možné usuzovat, co žáci četli v sekundě a primě brémského pedagogia.468 

Jejich rozbor by však znamenal „zabrousit“ nikoli do světa scholárů, nýbrž do zcela jiných 

sfér tehdejší učenecké obce. Přesto se jen ve vší stručnosti zmíním, jaké knihy v rejstřících 

nalezneme. Patří mezi ně Prosodia flanderského rodáka a profesora medicíny v Heidelberku 

Heinricha Smetia,469 jiná Prosodia herzbergského filologa a teologa Johanna Claje,470 

Dialektika Petra Rama a Talonova Rétorika, filologická i teologická díla Matthiase 

Martinia, řecké a latinské gramatiky, cvičebnice latiny španělského humanisty Juana Luise 

                                                 
459 Viz text u pozn. 382. 
460 AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/6. 
461 AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/8−9; A 3255/NěmčanskýD/7. 
462 Srov. dopis Jana Lanecia z 21. července 1618 (AMK, sign. A 3251/Lanecký/70) „Daniel Němčanský, že 
zradil, dokázal za své mnohé nevážnosti. O nezdařilé děti B. Barto[loměje], lépe jich nemíti, než takové míti 
aneb po sobě zanechati.“ 
463 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/1−7; A 3255/Hron/1. K účetním rejstříkům Daniela Němčanského 
a jejich rozdělení do jednotlivých období viz tabulky v podkapitole o účetních rejstřících. 
464 Podrobněji je rozepsáno v tabulkách. Viz pozn. výše. 
465 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/2. Tento účet je psán přímo rukou knihařovou. 
466 Srov. AMK, sign. A 3255/Hron/1 „Za Kalepina, kterýž jsem koupil od jakéhosi doktora pohostinného.“ 
467 Srov. AMK, sign. A 3251/Apollo/4 „Nyní můj pane otče oznamuji Vám příčiny, pro kteréž jsem se do 
Frangfurtu dostal. Nejhlavnější, abych sobě některou knížku koupil, kteréž převelice u nás drahé jsou...“ 
468 Do období Danielova pobytu v druhé třídě náleží rejstříky se sign. A 3255/NěmčanskýD/1−4, 
A 3255/Hron/1; do doby jeho působení v primě pak sign. A 3255/NěmčanskýD/5−7.  
469 Srov. Smetius Heinrich (heslo), in: J. H. ZEDLER, Grosses vollständiges Universallexicon, Bd. 38, s. 61. 
470 Srov. Otto BASLER, Clajus Johannes (heslo), in: NDB, Bd. 3, s. 258-259. 
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Vivese,471 latinský nomenklátor, hebrejská gramatika a lexikon hebrejštiny teologa 

a profesora hebraistiky na basilejské univerzitě Johanna Buxtorfa,472 latinsko-německý 

slovník učitele a lexikografa štrasburské akademie Petra Dasypodia,473 řecko-latinský 

slovník filologa a tiskaře v Lausanne Johanna Scapuly,474 latinsko-řecký lexikon 

alsfeldského kazatele Balthasara Gartha475 i mnohojazyčný slovník italského humanisty 

Ambrogia Calepina.476 Dále německý žaltář, Loci communes profesora teologie leidenské 

univerzity Lucy Trelcatia,477 historická popsání Johanna Sleidana,478 Ciceronovy dopisy 

a kniha „De officiis“, dopisy italského učence Paola Manuzia,479 Solónovy elegie, 

Horatiovy básně, komedie Publia Terentia Afera, orace Tita Livia či Ovidiovy listy 

z Pontu.480 

Obdobně jako brémští studenti, tak i mládenci na Schönaichianu v Bytomi n. O. 

informovali seniora Konečného o navštěvovaných přednáškách. Z níže naznačeného 

vysvítá, že veřejná výuka na gymnáziu probíhala stejně jako na pedagogiu v hlavních 

vyučovacích dnech, totiž v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek v dopoledních hodinách po 

třech předmětech a v hodinách odpoledních po čtyřech lekcích. Mimo tyto veřejné 

přednášky se mládenci účastnili i lekcí soukromých, které jim sloužily buď pro doplnění 

a procvičení látky vyslechnuté na veřejných přednáškách, nebo k poslechu výkladu ze zcela 

nových předmětů veřejně nevyučovaných. Tato privátní výuka, za níž studenti museli 

vynaložit i nějaký tolar,481 jim byla velmi prospěšná, neboť, jak zdůrazňuje Tomáš Cedar, 

bez ní by z veřejných lekcí užívali jen nepatrné plody svého vzdělání.482 A co se tedy 

bratrští mládenci na Schönaichianu učili? Pouze dva studenti – Řehoř Graff a Tomáš Cedar, 

každý v jednom jediném dopise, podrobněji Matoušovi Konečnému do Mladé Boleslavi 

                                                 
471 Srov. Vives Juan Luis (heslo), OSN XXVI, s. 784; Vives Johann Ludewig (heslo), in: J. H. ZEDLER, 
Grosses vollständiges Universallexicon, Bd. 49, s. 234-237. 
472 Srov. Buxtorf Joannes (heslo), in: J. H. ZEDLER, Grosses vollständiges Universallexicon, Bd. 4, s. 1042; 
SIEGFRIED, Buxtorf Johann der Ältere (heslo), in: ADB, Bd. 3, s. 668-673. 
473 Srov. Alfred HARTMANN, Dasypodius Petrus (heslo), in: NDB, Bd. 3, s. 520. 
474 Srov. stručně Scapula Johann (heslo), in: J. H. ZEDLER, Grosses vollständiges Universallexicon, Bd. 34, 
s. 285. 
475 Srov. stručně Garthe Balthasar (heslo), in: ADB, Bd. 8, s. 372. 
476 Srov. stručně Calepinus Ambrosius (heslo), in: J. H. ZEDLER, Grosses vollständiges Universallexicon, 
Bd. 5, s. 138. 
477 Srov. Jacob Cornelis van SLEE, Trelcatius Lucas (heslo), in: ADB, Bd. 38, s. 563. 
478 Srov. Hermann BAUMGARTEN, Sleidan Johann (heslo), in: ADB, Bd, 34, s. 454-461. 
479 Srov. Manutius Paul (heslo), in: J. H. ZEDLER, Grosses vollständiges Universallexicon, Bd. 19, s. 606. 
480 Srov. soupis učebnic v příloze 10. 
481 Viz pozn. 333. 
482 Srov. AMK, sign. A 3251/Cedar/14 „Ego quandoquidem mihi sententia libere dicenda, nisi tum privatis 
hisce exercitiis diligentiam adhiberem ipseq[ue] me inter privatos parietes exercerem, ex publicis illis 
lectionib[us] paucis exceptis exiguum fructum hausitate juxta veritatem fatear necesse est.“ 
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vypsali,483 jaký byl v roce 1617 jejich studijní plán. Není ale pochyb, že se stejným 

rozpisem řídili i ostatní bratrští mládenci. Z Graffova484 a Cedarova485 dopisu můžeme 

sestavit následující týdenní rozvrh navštěvovaných předmětů. 

 

Ranní lekce:  

 

 7. hod. 8. hod. 9. hod. 

Pondělí 

P: 486 Logika 
V: Adam Liebig 
T: veřejná 
L: výklad podle učebnice B. 
Keckermanna 

P: Mravouka (Ethopraxia) 
V: Caspar Dornavius (od 30. 
ledna 1617) 
T: veřejná 

P: Teologie 
V: Georg Vechner (od 17. 
ledna 1617) 
T: veřejná 
L: výklad Písma, dogmatika 
podle augšpurské konfese 
[?]487 

Úterý 
P: Logika 

(jako v pondělí) 
P: Mravouka 

(jako v pondělí) 
P: Teologie 

(jako v pondělí) 

Středa 
P: Metafyzika 
V: Adam Liebig 
T: soukromá 

P: Teologie 
V: Petrus Titus ml. 
T: soukromá 
L: cvičení a malé disputace 

 

Čtvrtek 
P: Logika 

(jako v pondělí) 
P: Mravouka 

(jako v pondělí) 
P: Teologie 

(jako v pondělí) 

Pátek 
P: Logika  

(jako v pondělí) 
P: Mravouka 

(jako v pondělí) 
P: Teologie 

(jako v pondělí) 

Sobota 
P: Metafyzika 

(jako ve středu) 
  

Neděle Zřejmě návštěva bohoslužby v kostele. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
483 Různé nečetné zmínky o obsahu jejich studia lze nalézt také v dřívějších dopisech Tomáše Cedara  (AMK, 
sign. A 3251/Cedar/3−4, 6), Řehoře Graffa (AMK, sign. A 3251/GraffŘ/13), Jana Abdona (AMK, sign. A 
3251/Abdon/2). 
484 AMK, sign. A 3251/GraffR/2 (12. březen 1617). 
485 AMK, sign. A 3251/Cedar/14. (10. prosinec 1617). 
486 Vysvětlení zkratek: P = předmět; V = vyučující; T = typ lekce (veřejná/soukromá); L = probíraná látka. 
487 Srov. AMK, sign. A 3251/Cedar/3  (9. únor 1617) „Theologicis lectionib[us] a d[omino] Georgio 
Vechnero 17. Januarii inchoatis quotidie (exceptis diebus Meruri et Sabbati, quae in scholis excipiuntur) hora 
9. Germanica interesse soleo, quae studia theologica ille methodo Augustanae confessionis se tractaturum 
pollicetur.“ Georg Vechner byl spíše zastáncem reformovaného směru a také na začátku dubna 1618 Řehoř 
Graff Matoušovi Konečnému píše, že profesor teologie podává výklad kapitol z „Loci communes“ 
reformovaného teologa a profesora v Lausanne Guillauma Bucana (AMK, sign. A 3251/GraffR/13), kterou 
také dvakrát nalezneme v účetních rejstřících (AMK, sign. A 3255/Cedar/1; A 3255/GraffJ/1). 
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Odpolední lekce: 

 

 12. hod. 13. hod. 14. hod. 15. hod. 

Pondělí 

P: Poetika 
V: Jonas Melideus 
(od 3. dubna 1617488) 
T: veřejná 
L: rozbor orací Tita 
Livia 

P: Historie 
V: Balthasar Exner 
T: veřejná 
L: Synopsis historiarum 
Philippa Glasera vydaný 
Casparem  Dornaviem 

P: Medicína 
V: Jacob Behrmawer 
T: veřejná 
L: přírodovědecký 
výklad o částech 
lidského těla 

P: Teologie 
V: Petrus Titus ml. 
T: veřejná 
L: výklad knihy 
Genesis 

Úterý 
P: Poetika 

(jako v pondělí) 
P: Historie 

(jako v pondělí) 
P: Medicína 

(jako v pondělí) 
P: Teologie 

(jako v pondělí) 

Středa     

Čtvrtek 

P: Poetika 
V a T: jako v pondělí 
L: rozbor ód 
Horatiových 

P: Historie 
(jako v pondělí) 

P: Medicína 
(jako v pondělí) 

P: Řecký jazyk 
V: Georg Vechner 
T: soukromá 

Pátek 
P: Poetika 

(jako ve čtvrtek) 
P: Historie 

(jako v pondělí) 
P: Medicína 

(jako v pondělí) 
P: Řecký jazyk 
(jako ve čtvrtek) 

Sobota 

P: Mravouka 
V: Caspar Dornavius 
T: soukromá 
L: disputace 

   

Neděle 

P: Rétorika 
V: Jonas Melideus 
(od 3. dubna 1617) 
T: soukromá 

 

P: Logika 
V: Adam Liebig 
T: soukromá 
L: disputace; zkoušení z řešení 
určitých problémů 

 

 

Kromě účasti na výše uvedených přednáškách a cvičeních měli mládenci za domácí 

úkol studovat řeči a listy různých autorů doporučených Casparem Dornaviem.489  

Stejně jako mládenci v Brémách zaznamenávali do účetních rejstříků zakoupené knihy, 

nejinak činili studenti při pobytu v městě nad Odrou. V jejich účtech nalézáme učebnice 

teologie, rétoriky a logiky sepsané výše zmíněným gdaňským profesorem a teologem 

Bartholomäem Keckermannem. O dějinných událostech se hoši dovídali z přepracovaného 

vydání historického přehledu (Synopsis historiarum) profesora řečtiny, historie a práva 

                                                 
488 Do té doby funkci profesora poetiky a rétoriky zastával Balthasar Exner. Srov. Ch. D. KLOPSCH, 
Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 327. Ovšem  dopis Tomáše Cedara z 9. února 
1617 spíše vzbuzuje dojem, že tuto úlohu − alespoň pro bratrské mládence − plnil od konce ledna 1617 
Caspar Dornavius. Srov. AMK, sign. A 3251/Cedar/3 „Die 30. Januari[i] d[ominus] Dornavius professionem 
suam Morum publice praeliminavit. Ego 31. die Januarii orationem publice habui. Professor Eloquentiae jam 
et iam  advenit, brevi  plura exercitia auspicaturus professurusque.“ 
489 AMK, sign. A 3251/Abdon/2 „Domi autem, in orationibus et epistolis diversorum auctorum à d[omi]no 
Dornavio nobis commendatorum studem[us]...“ 
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štrasburské akademie Philippa Glassera,490 které znovu vyšlo v roce 1615 péčí Caspara 

Dornavia. V teologii používali k výkladu dogmatiky příručky reformovaných teologů 

Zachariase Ursina, Lucy Trelcatia, Guillauma Bucana491  a snad i dílo Matthiase Martinia 

„Analysis popularis cum indicio doctrinarum.“492 Při zpívání žalmů se opírali o jejich 

německé zhudebnění Ambrosiem Lobwasserem,493 k výuce profesora rétoriky a poetiky si 

opatřovali Prosodii Heinricha Smetia, Horatiovy básně, dopisy Paola Manuzia či příručku 

Johanna Buchlera494 a přečetli si také vstupní řeč Jonase Melidea, kterou byl uveden do své 

profesury „Oratoriae et poeticae.“495 Pro vzdělávání se v řeckém jazyce jim sloužila 

učebnice Matthiase Martinia „Fundamenta linguae Graecae“ a nechyběl ani oblíbený, zato 

však velmi drahý řecko-latinský lexikon Johanna Scapuly.496  

Patrně v souvislosti s odchodem profesora teologie Georga Vechnera do Frankfurtu nad 

Odrou na konci května 1617, aby na tamní univerzitě získal doktorát z teologie,497 se 

Tomáš Cedar více zajímal o výměnu teologických názorů mezi profesorem teologie 

a superintendantem frankfurtské církve Christophem Pelargem498 a wittenberským 

profesorem Friedrichem Balduinem.499 Při té příležitosti si pořídil i jejich vydané disputační 

teze.500 

Spořivost bratrských seniorů i upozorňování mládenců k vyvarování se zbytečných 

výdajů501 se projevovaly ve všech směrech. Nebyl by to Matouš Konečný, aby studentům 

do Bytomi n. O. nenapsal: „Ač ste rejstříky poslali a dobře ste učinili, však proto bez čeho 

můžete býti, buďte. Knih, ač co k studiu tam Vašemu a lekcím příleží, jiných nekupujte, když 

ste již jimi opatřeni, i šaty na zimu.“502 Na takovou šetrnost bratrských starších a snad i na 

dřívější napomenutí dbal Řehoř Graff, jenž si byl vědom „knihovních pokladů“ ve své 

skříni (zřejmě v bratrském domě na Karmeli, nikoli doma u otce), a tak dvakrát žádal 

                                                 
490 Srov. Glaser Philipp (heslo), in: J. H. ZEDLER, Grosses vollständiges Universallexicon, Bd. 10, s. 812; 
A. SCHINDLING, Humanistische Hochschule und freie Reichsstadt, s. 276-279. 
491 Srov. pozn. 334, 347.   
492 Suma u tohoto spisu je uvedena pouze  za svázání, a není tudíž zřetelné, zda ho Řehoř Graff neobdržel 
z Čech. Srov. pozn. 379. 
493 Srov. A 3255/Cedar/1, fol. 2v  „Za Lobwasserovy žalmy 16 [argentů] (quotidie enim pars psalmi quavis 
mensa sublata cantari solet).“ 
494 Srov. Jakob FRANCK, Buchlerus Johann (heslo), in: ADB, Bd. 3, s. 483-485. 
495 Jonas MELIDEUS, Parallela oratorum poetarumque veterum et hodiernor. In illustri Schönaichiano 
auspicii et boni omnis ergo adumbrata, Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1617 (BU Wrocław, sign. 426424). 
496 Srov. soupis knih v příloze 10. 
497 Srov. AMK, sign. A 3251/Cedar/8, 14. 
498 Srov. R. SCHWARZE, Pelargus Christoph (heslo), in: ADB, Bd. 25, s. 328-330. 
499 Srov. Wilhelm GAß, Balduin Friedrich (heslo), in: ADB, Bd. 2, s. 16-17. 
500 Srov. AMK, sign. A 3251/Cedar/8; A 3255/Cedar/2. 
501 K tomu více v kapitole o účetních rejstřících. 
502 AMK, sign. A 3252/3. 
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Matouše Konečného o jejich zaslání do Bytomi n. O. První žádost se týkala učebnice 

Johanna Bilstenia „Syntagma Philippo-Rameum artium liberalium,“503 kterou měl svázánu 

v zeleném pergamenu,504 druhá prosba se vztahovala na řeckou gramatiku Martina 

Crusia,505 neboť té měl Řehoř největší potřebu, když se začal více věnovat studiu řeckých 

spisů.506  

Poté, co se nachýlil čas mládenců k jejich návratů domů, odnášeli si řadu učebnic a knih 

s sebou do vlasti, jak lze soudit dle katalogu knih bývalého brémského studenta Bohuslava 

Jafeta, syna „historika“ Jednoty bratrské Jana Jafeta,507 jenž je rovněž dochován 

v mladoboleslavském nálezu.508 Jafetův katalog obsahuje celkem 172 položek, z nichž více 

jak 50 můžeme s jistotou označit za učebnice, a některé nalezneme také v účetních 

rejstřících. 

Na obou učilištích se bratrští mládenci podrobovali různým zkoušením, cvičením 

a mládenci na brémském pedagogiu také „semestrálním“ zkouškám. Ti, kteří navštěvovali 

gymnázium, rovněž veřejným disputacím a oracím (deklamacím). O těchto se však 

z korespondence studentů mnoho nedovíme. Veškeré zprávy se omezují na pouhé 

konstatování, že dotyčný mladík takovou disputaci či oraci vykonal, případně, pokud byl 

jeho počin vydán tiskem, že ho posílá do Čech nejen na důkaz své píle a prospěchu, ale i 

vděčnosti, a dedikuje ho seniorům Jednoty, svým patronům či jiným mecenášům. 

Mezi brémské studenty, kteří se v korespondenci zmiňují o výsledcích své práce, se 

řadí pouze Mikuláš Achior,509 Adam Hartman510 a nepřímo se o něm zmiňuje i Jan Apollo, 

                                                 
503 Johann BILSTEN, Syntagma Philippo-Rameum artium liberalium, methodo brevi ac perspicua 
concinnatum. In Gratiam Tyronum partim difficilibus vocibus Germanica adjecta est explicatio, Basel, 
Konrad von Waldkirch 1607 (VD17 39:126244K). 
504 AMK, sign. A 3251/GraffR/2 (12. březen 1617) „...qui liber domi in arca mea inclusus est compact[us] in 
viridi membrana,...“ 
505 Martin CRUSIUS, Martini Crusii Grammaticae Graecae cum Latina congruentis, pars prima, Basel, 
Konrad von Waldkirch 1608 (VD17 12:634907Z). 
506 AMK, sign. A 3251/GraffR/9 (říjen 1617) „Quoniam autem nunc, r[everende] pater, animum fixiùs 
adhibui literis Graecis (ita enim fuit voluntas R. T. quam susq[ue] deq[ue] habere semper nefas esse duxi), 
libris itaq[ue] praesertim grammatica opus habebo. Rogo itaq[ue] R. T. quoniam in arca mea Grammatica 
Graeca Martini Crusii lateat, quae hîc tractatur, clavem concedat alicui praeceptorum qui eâ acceptâ data 
occasione mihi perferre curet.“ 
507 Jan JAFET (cca 1550−1614), byl učedníkem v Mladé Boleslavi, r. 1572 se stal jáhnem a o čtyři roky 
později byl ordinován na kněze. Od r. 1581 působil jako správce sboru v Čestíně u Uhlířských Janovic, 
o jedenáct let později v Krchlebích u Čáslavi a v roce 1599 se stal správcem sboru v Horažďovicích, byl 
členem úzké rady a sepsal několik historických spisů o dějinách Jednoty. 
508 AMK, sign. A 3256/Catalogus_librorum. 
509 AMK, sign. A 3251/Strážnický/1 (31. srpen 1617) „Nunc autem quoniam visum est praeceptoribus meis 
plurimum colendis de thesibus hisce historicis mihi, quamvis rudi et historiarum ignaro, respondentis partes 
imponere sustinendas, ego eas non temerè quidem neq[ue] sine verecundia suscipere malui, quàm debitam 
praeceptoribus obedientiam morosè detre[c]tare. Eas igitur inter alios meorum studiorum patronos Tuae 
quoq[ue] adscripsi et dedicavi reverentiae ubi rogo, venerande pater, ut non ita munus, quam in eo pietatem 
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jenž ho označuje za svou prvotinu, již odesílá Matoušovi Konečnému.511 Když Alfred 

Schmidtmayer publikoval výpis českých a moravských studentů zapsaných v brémské 

matrice, přiřadil k tomu také soupis veřejných disputací, kterých se mládenci na gymnáziu 

zúčastnili.512 V něm zjistíme, že z bratrských mládenců disputovali pod Matthiasem 

Martiniem v roce 1610 a 1611 Bohuslav Jafet a Zachariáš Aristus a v roce 1615 Adam 

Hartman a Jan Irenaeus.513 Tito studenti kromě Zachariáše Arista se podrobili také 

rozpravám u jiného profesora teologie a filozofie brémského učiliště − Ludwiga Crocia.514 

Rovněž Jan Vetter515 byl 15./25. února 1612 jedním z respondentů rozsáhlejší disputace 

konané za Martiniova předsednictví, které se účastnil i preceptor sekundy brémského 

pedagogia Heinrich Oldenburg a Philipp Textor z Herbornu.516 Další Vetterovy disputace a 

několik sbírek těchto vědeckých rozprav, na nichž participovali Daniel Vetter, Jan Apollo a 

Jan Stadius, dále uvádí  A. Schmidtmayer.517 Druhá z těchto sbírek, která byla vydána 

v roce 1611 u Johanna Wessela v Brémách a která se skládala z 30 disputačních tezí, byla 

Martiniem dedikována seniorům Jednoty bratrské – Janu Laneciovi, Janu Crucigerovi, 

Matoušovi Konečnému a Matějovi Cyrovi – aby se přesvědčili o práci studentů a způsobu, 

jakým jsou vyučováni.518 

                                                                                                                                                     
et observantiam animi grati intuearis, praesertim verò quum accidit, ut ipsae theses partim tarditate 
typographi, partim temporis penuriâ meaq[ue] inertiâ mendosè neq[ue] satis distinctè imprimerentur.“ 
510 AMK, sign. A 3251/Hartman/2 (16. září 1615) „Ut vero hujus salutaris studii aliquod testimonium 
exhiberem, hanc de secundo eminentissimae perfectionis Dei momento disputationem à rev[erendo] d[omino] 
rectore oblatam publicè defendendam suscepi. Patronos a[utem] quibus hanc disputationem meam honoris 
ca[us]â inscriberem, nullos quaerere alios debui, vel etiam invenire potui, quàm inter alios viros reverendos 
moecenates perpetuò colendos Tuum, pater honorande laudabile, nomen.“ 
511 AMK, sign. A 3251/Apollo/3 (6. září 1611) „Inprimis verò causa erat justa, quandoquidem primitias 
studiorum meorum Tuo vel inprimis consecravi nomine. Feci id quia et debui et volui. Debui sane quia tot et 
tanta R. T. in me extant beneficia, ut potius ea silentio involvenda velim quam minus dignè depredicanda.“ 
512 A. SCHMIDTMAYER, Die Beziehungen der Bremer Gymnasium Illustre, s. 346. 
513 Srov. tamtéž. V r. 1610 byl Bohuslav Jafet respondentem disputace „De sacramento federis gratiae in 
genere“ a v r. 1611 disputoval „De Deo.“ Zachariáš Aristus sehrál roli respondenta v r. 1610 „De aeterna vita 
et morte“ a následujícího  roku v disputaci „De verbo Dei.“ Adam Hartman disputoval 9./19. září 1615 „De 
vivere Dei“ (srov. pozn. 510) a 14./24. listopadu téhož roku Jan Irenaeus vykonal disputaci „De vera 
religionis cura, concordia, notis.“ 
514 K osobě Ludwiga Crocia srov. MANCHOT, Crocius Ludwig (heslo), in: ADB, Bd. 4, s. 601. K disputacím 
srov. pozn. 512. 10./20. listopadu 1610 disputoval Bohuslav Jafet „De Canone S. Scripturae,“ 26. listopadu/6. 
prosince 1614 byl Jan Irenaeus respondentem disputace „De amplitudine ecclesiae “ a 16./26. prosince 
následujícího roku si Adam Hartman připravoval teze „De sanctitate doctrinae Christi.“ 
515 Jan Vetter disputoval u Matthiase Martinia již o šest let dříve, když byl jeho žákem na herbornské 
akademii. Tehdy rozprávěli o „Disputatio philosophica, continens ideam opticae et harmonicae.“ Srov. 
G. MENK, Matthias Martinius (1572−1630), s. 49. 
516 Srov. A. SCHMIDTMAYER, Über das Schulwesen, s. 65; G. MENK, Matthias Martinius (1572−1630), 
s. 49. Tito tři disputovali na téma „De veritate divinae naturae domini nostri Jesu Christi.“ Respondentem 
první části byl Jan Vetter, části druhé Heinrich Oldenburg a jako poslední odpovídal Philipp Textor. 
517 A. SCHMIDTMAYER, Über das Schulwesen, s. 63-67. 
518 Tamtéž, s. 63. Sbírka nese název: Fidei summa, hoc est symbolum apostolicum, XXX disputationibus 
eromatice, i. e. per quaestiones et responsiones, ordine et perspicue ac succinte ennarratum in schola 
Bremensi per M. Martinium, Bremen, Johann Wessel 1611. 
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Jestliže u brémských studentů máme dochovány konkrétnější zprávy o výsledcích 

jejich studia i jejich tisky, situace je o něco méně příznivá u bratrských mládenců 

pobývajících v Bytomi n. O. Bytomští studenti disputovávali z teologie u Georga Vechnera, 

z mravů u Caspara Dornavia nebo přednášeli orace u Jonase Melidea. Tyto disputace 

vykonávali veřejně. Menším disputačním a řečnickým cvičením se pak podrobovali v rámci 

soukromé výuky.519 Když měl Jan Abdon po příchodu do města nad Odrou konkrétnější 

informace o vyučovaných lekcích a cvičeních, shrnul je Matoušovi Konečnému ve svém 

druhém dopise z 12. března 1617. Kromě toho, že podal zprávu o výuce řečtiny 

a hebrejštiny, jejichž větší znalost se nemohla dosáhnout jinak než privátními lekcemi,520 

psal také, že se ještě žádné teologické disputace nekonají, neboť řádný profesor teologie 

Vechner dosud podává látku jen obecně, ale věří, že je zakrátko budou mít, jakmile 

vyučující přikročí k výkladu o článcích víry.521 Tak se také o dva měsíce později stalo a 

20. května 1617 byl Tomáš Cedar respondentem disputačních tezí o podstatě a významu 

teologie,522 které byly následně vytištěny u „školního“ tiskaře Johanna Dörffera 

v 70 exemplářích, za jejichž tisk vynaložil 3,6 tolaru.523  

V jiném dopise datovaném 6. června 1617 Jan Abdon do Mladé Boleslavi píše o stavu 

disputací z mravů. Zde však uvádí pouze ustanovení soukromých disputací u Caspara 

Dornavia, které mají být konány dílem z látky teologické, dílem z látky filozofické, a to jak 

pro dosažení hlubších znalostí studentů, tak pro jejich cvičení.524 Že ale nezůstalo jen 

                                                 
519 Srov. AMK, sign. A 3251/Cedar/6 „Magister Petrus Titus, concîonator, qui în explicando libro Genes[eo] 
operam nunc suam locat, quadrantem horae cujusvis suae lectionis ad collationes et disputatiunculas 
destinavit.“ K tomu srov. též rozvrh předmětů uvedený výše, kdy ve středu v 8 hodin ráno  mládenci 
navštěvovali soukromou lekci bytomského faráře Petra Tita ml.; AMK, sign. A 3251/Cedar/8 „D[omi]n[us] 
Dornavius ex lectionibus suis quaedam praecipua excerpit et in ordinem thesium digesta privatis 
disputationibus ventilanda proponit, quo magis et ea quae audiuntur, attentîus ruminando penîtius anîmo 
percipi inq[ue] succum et sanguinem, quod ajunt, converti et logices exercitia unâ eademq[ue] opera 
continuari queant.“ AMK, sign. A 3251/GraffR/13 „Reverendus d[ominus] d[ominus] Vechnerus quoq[ue] 
instituit disputationem privatam theologicam juxta capita locorum communium Buccani, ubi me in 
theologicics magis exercere queam.“ 
520 AMK, sign. A 325/Abdon/2 „Siquis linguam Graecam vel etiam Hebraicam studere velit, id non aliter nisi 
privatim fieri potest.“ 
521 Tamtéž, „Disputationes nullae habentur, sed spero eas brevi etiam fore, quum theologiae professor 
publicus majorem faciet progressum in sua lectione, quum nimirum ad locos communes perveniet. Nunc enim 
generaliter de theologia quaedam tractat.“ 
522 Περὶ τη̃ς ὖγαινώσης καὶ κατ̉ εὐσέβειαν διδασκαλίας, h. e. De theologia sacrosancta in genere, ut et 
de peculiari in pietatis professione instituto dissertatio auspicalis, de qua Deo opt. max. bene salutariterque 
vortente in illustri Schönaichiano, quod est Bethaniae ad Oderam, publica λταλεζει dispicietur sub 
praesidiario ἀπολογισμῶ Georgii Vechneri Freist. Siles. S. S. theologiae ibidem professoris ordin. 
responsuro Thoma Cedare Byschitzky Bohemo. Ad 20. Maji instituetur disputatio horis matutinis, Bytom 
Odrzański, Johann Dörffer [1617] (NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 11). Srov. AMK, sign. A 3251/Cedar/8. 
523 AMK, sign. A 3255/Cedar/2. 
524 AMK, sign. A 3251/Abdon/6 „D[ominus] Dornavius privatas nuper instituit disputationes inposterum 
futuras ex sua morum professione, quae partim theologicae, partim philosophicae habebuntur, ad quas nos 
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u těchto privátních rozprav, svědčí dochovaný tisk disputačních tezí přerovského učedníka 

Jana Mitise, jenž se 19. prosince 1617 zabýval tématem o ušlechtilosti mravů ve veřejném 

obcování.525 Mezi další disputanty o vybraných tezích z mravouky se patrně zařadil Tomáš 

Cedar. Proto ještě dříve, 19. února 1618, oznamoval Matoušovi Konečnému, že doufá, že 

takové teze bude veřejně obhajovat, a žádá ho, aby mu sdělil, komu by měly být 

dedikovány – zda panu Pětipeskému (zřejmě Václav Šťastný Pětipeský z Chýš jako jeden 

z patronů karmelského záduší), či někomu jinému.526 

Někdy v zimních měsících počátku roku 1618 vykonal disputaci také další učedník 

Jana Lanecia − Jiří Theophil, ovšem není doložitelné z čeho. Jeho teze, jichž byl 

repondentem, nepochybně vyšly tiskem. Ale právě o to zajímavější je následující 

napomenutí Theophilovi učiněné Janem Laneciem v dopise z 6. března 1618 pro jejich 

nákladné vydání: „Tiskaři 7 tolarů a co navíc jsi zaplatil, mohl jsi disputovat, ale bez 

předložení tezí k tisku, nebo pro tisk, nebo postavení jich pod lis. Otcové nejsou potěšeni 

takovýmto vydáváním tezí, ba dokonce ho zakazují.“527  

V Národní knihovně v Praze je uložen konvolut příležitostných tisků,528 jehož původ 

František Michálek Bartoš lokalizuje do Mladé Boleslavi a který obsahuje řadu epicedií 

(smutečních básní), gratulačních veršů a jiných tisků pocházejících z prvních dvou 

desetiletí 17. století. Jeho analýzou se podrobněji zabýval Rudolf Říčan v druhé části své 

studie o českobratrském vyšším školství.529 Mezi autory veršů nalézáme jak současné, tak 

bývalé studenty z truhliček.  

Když byl Jan Vetter 29. září 1614, necelý rok po návratu z brémských studií, v pražské 

Betlémské kapli ordinován na kazatele, sepsali mu k této příležitosti jeho mladší druhové 

doposud pobývající v Brémách − Pavel Hronovský, Jan Irenaeus, Adam Hartman a Jan 

Laubmann − gratulační verše, v nichž mu děkují za jeho učitelskou práci a obracejí se na 

                                                                                                                                                     
quoq[ue] adjunxit cum propter rerum cognitionem assequendam, tum propter logicam praxin et 
exercitationem, quae non nisi usu assiduo et frequenti comparari potest.“ K tomu též pozn. 519, AMK, sign. 
A 3251/Cedar/8. Oba dopisy jsou shodného data. 
525 Charidemi politici, hoc est De venustate morum ad conversationem civilem. Disputatio III., quae est de 
sermone divino sub praesidio Casparis Dornavii, philos. et med. gymnasii Bethan. rector et profess., 
respondente ad XIX. Decembris anno MDCXVII Ioanne Miti Altripensi Moravo, Bytom Odrzański, Johann 
Dörffer 1617 (BU Wrocław, sign. 355767). 
526 AMK, sign. A 3251/Cedar/15 „Ex ethopraxîa theses excerptas publicè me defensurum spero, quae, quia 
materia politica futura est, R. T. voluntatem suam patefaciat rogo, utrum d[omi]no Pietipeský dedicandae 
fuerint, an cupiam alteri.“ 
527 AMK, sign. A 3258/Lanecký/2 „Typographo 7 sst et q[ui]d praeterea exposuisti, poteras disputare, sed 
sine publicatione thesium ad praelum, v[e]l p[ro] praelum, v[e]l subiectione earum praelo. Patres no[n] 
delectantur eiusmodi editionib[us] thesium, imo p[ro]hibent eas.“ 
528 NK Praha, sign. 46 G 442. 
529 R. ŘÍČAN, Několik pohledů, s. 134n. 
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něj s respektem k jeho učenosti.530 Samostatnou gratulací pak Vetterovi přispěl i Matěj 

Cyrus ml.531 K novému roku 1615 poblahopřál seniorům Jednoty – Janu Laneciovi, 

Matoušovi Konečnému, Matějovi Cyrovi a Jiříkovi Erastovi – složenými verši Pavel 

Němčanský, nyní však již jako učitel na mladoboleslavské Karmeli.532 Jiným, tentokrát 

smutečním, sborníčkem veršů je epicedium na smrt bývalého brémského studenta a posléze 

kazatele v Betlémské kapli Bohuslava Jafeta. Svůj zármutek v něm vyjádřili Jan Litomil, 

Pavel Němčanský, Jan Stadius a Jan Laubmann.533 Další pohled do tvorby studentů 

s přehledem jejich životopisných údajů podává Rukověť humanistického básnictví 

v Čechách a na Moravě I−V.534 

Ale vraťme se ještě zpět k výše zmíněnému konvolutu. V něm se rovněž nachází snad 

nejznámější výsledek studijního úsilí bratrských mládenců vzdělávajících se v Bytomi 

n. O., kterého si již v roce 1788 povšiml Daniel Heinrich Hering.535 22. prosince 1617 se na 

bytomském gymnáziu ve větším shromáždění (in auditorio nostro majori) konalo pod 

vedením profesora rétoriky a poetiky Jonase Melidea veřejné deklamační cvičení, na němž 

se se svými oracemi o jednotlivých příchodech Krista představili čtyři studenti – Jan 

Abdon, Tomáš Cedar, Jiří Graff a jeho bratr Řehoř. Tito čtyři pak své orace z příkazu pánů 

profesorů536 někdy koncem února či počátkem března 1618 společně opatřili tiskem537 

                                                 
530 Gratulationes in honorem reverendi, doctrina et pietate praestantis viri D. Johannis Vetteri Leucopolitani 
rectoris celebris scholae Neoboleslaviensis in Bohemia, quod in numerum verbi divini doctorum Septemb. 
mense anni MDCXIV Pragae in templo Bethlehemitico, ipso angelorum festo, solemniter cooptatus fuit. 
Scriptae ab amicis quibusdam in schola Bremensi, Bremen, Thomas de Villiers 1614 (NK Praha, sign. 46 G 
442, přív. 42); R. ŘÍČAN, Několik pohledů, s. 135. 
531 Gratulatio scripta ad reverendum et doctissimum virum D. Johannem Vetterum Leucopolitanum Moravum, 
praeceptorem optime de studiis suis meritum, quod hoc anno MDCXIV die sancti archangeli Pragae in 
templo Bethlehemitico coram sancta ecclesia ex omni procerum et civium ordine minister et praeco verbi 
divini ordinatus fuit. Scripta a Matthia Cyro Pragensi, nunc scholae Bremensis alumno, Bremen, Thomas de 
Villiers 1614 (NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 43); R. ŘÍČAN, Několik pohledů, s. 135. Matěj Cyrus ml. je 
ještě autorem novoročního blahopřání věnovaného Janu Theodoru Sixtu z Ottersdorfu v r. 1618 (NK Praha, 
46 G 442, přív. 5). 
532 Vota strenae loco nati IesV InfantIs DeCIMo qVInto, calendis Januariis missa e collegio Carmelitano 
Neo-Boleslaviensi, authore Paulo Niemczanio Dunajovicensi, observantiae et gratitudinis ergo, Praha, Samuel 
Adam z Veleslavína [1615] (NK, Praha, sign. 46 G 442, přív. 44); R. ŘÍČAN, Několik pohledů, s. 138. 
533 Epicedia in obitum viri reverendi, pietate et eruditione praeclara conspicui, Dn. Bohuslai Iapheti verbi 
divini in ecclesia Bethlehemitica Pragensi ministri fidelissimi juxta ac dignissimi, qui hanc mortalem cum 
immortali vita magno post se desiderio relicto, feliciter commutavit et in Domino obdornivit 10. Julii anno 
MDCXV. Scripta ab amicis fide et charitate Christiana conjunctissimis. Praha, Samuel Adam z Veleslavína 
[1615] (NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 31); R. ŘÍČAN, Několik pohledů, s. 139. 
534 Viz pozn. 31. 
535 D. H. HERING, Geschichte des ehemaligen berühmten Gymnasiums, Fünfte Nachlese, s. 10. 
536 AMK, sign. A 3251/Abdon/11 „...i[d] e[st] actum sacrum quem publicè exhibuimus, quatuor videlicet 
orationes, quas justu d[ominorum] professorum typis exscribendas curavimus,...“  
537 Celý soubor orací nese název: Quadrigae Emanuelis, hoc est adventus D. N. J. Christi quadruplex in 
carnem, ad passionem, ad judicium, in corda fidelium totidiem orationibus, ductu CL. V. D. N. J. Melidei 
orat. et poes. profess. publ. adumbratus et in illustris Bethanei auditorio maiori exhibitus a Joh. Abdone 
Dannoviceno Moravo, Gregoro Graf Arnoviens. Boh., Thoma Cedare Byschiczeno Bohemo, Georgio Graf 
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a věnovali je seniorům Jednoty i jiným ochráncům a mecenášům.538 Jejich přednesu 

předcházelo patrně tištěné oznámení – intimace, za které Jan Abdon vynaložil 4 gr. čes. 

(0,133 tolaru).539 Jinak za jejich vydání souhrnně tiskaři zaplatili 7,8 tolaru.540 13. března 

1618 oba bratři Graffové i Jan Abdon (jeho list je sice datován o den později) napsali 

Matoušovi Konečnému dopisy,541 v nichž mu oznamují, že mu odesílají jako symbol 

a znamení pravé zbožnosti a uctivosti své orace o čtyřnásobném příchodu Spasitele, a prosí 

ho, aby je k sobě přijal „s úsměvem na tváři.“ K tomu Řehoř Graff  ještě dodal, aby se 

mladoboleslavský biskup nehoršil nad jejich rozdělením, které neodpovídá bratrským 

zvykům, neboť se tak stalo z vůle Jonase Melidea, jíž Graff nechtěl odporovat.542 

Ačkoli byli bratrští mládenci bez přímého dozoru seniorů, přece jen se jakési kontrole 

z jejich strany nevyhnuli. Páni otcové dbali na jejich dobré mravy, snažili se sledovat jejich 

prospěch a nespoléhali se pouze na vyjádření samotných studentů, neboť ti svůj zdravotní a 

studijní stav obvykle shrnuli do jedné věty: „Jsem s Boží milostí prostředně zdráv a mým 

studiím se tak oddávám, abych nezanedbal nejlepší příležitost k učení a abych čas mě 

z milosti udělený a od důstojných pánů seniorů poskytnutý, v kterém není nic dražšího, nic 

cennějšího, nadarmo nebo bezbožně nevynaložil.“543 Či ještě stručněji: „Jsem zdráv a mým 

studiím se ze všech sil oddávám.“544 Na tato jejich oznámení by patrně pokaždé dostali 

odpověď, kterou Jan Lanecius napsal svým učedníkům do Bytomi n. O.: „S uspokojením 

v duši slyším, že studujete a v učenosti prospíváte. Vždyť s tímto úmyslem jste byli posláni 

do Bytomi, abyste  prospěli jak ve zbožnosti, tak v učenosti a ušlechtilých uměních.“545  

                                                                                                                                                     
Arnoviens. Boh. 11. Cal. Januarii anno 1618, Bytom Odrzański, Johann Dörffer [1618] (NK Praha, sign. 46 G 
442, přív. 4). Srov. RHB I, s. 23. 
538 AMK, sign. A 3251/Abdon/12 „...easq[ue] Reverentiae Tuae cum reliquis patribus tanquam eximiis 
bonarum artium fautoribus verisq[ue] nostris maecenatibus dedicatas consecratasq[ue] transmittimus.“ 
539 AMK, sign. A 3255/Abdon/2. 
540 Jan Abdon vydal za tištění 2 tolary 12 gr. čes /2,4 tolaru/ (AMK, sign. A 3255/Abdon/2); Řehoř Graff 
3 kopy /2,4 tolaru/ (AMK, sign. A 3255/GraffR/2) a Jiří Graff 3 tolary (AMK, sign. A 3255/GraffJ/3). Tomáš 
Cedar se o oraci v dopisech ani v účetních rejstřících nezmiňuje. 
541 AMK, sign. A 3251/GraffJ/12; A 3251/GraffR/12; A 3251/Abdon/12. 
542 Srov. AMK, sign. A 3251/GraffR/12 „Ejusdem observantiae symbolum et signum mitto simul cum aliis 
com[m]ilitonibus meis, quod hilari oro fronte R. T. accipiat nempe orationem de adventu Christi ad 
passionem exhibitam in auditorio nostro majori, annuentibus imò instigantibus clariss[imis] d[ominis] 
professorib[us] excusam. Distributio autem haec quod non respondeat distributioni usitatae in nostris 
ecclesiis, id non mea causa et ingenio, sed voluntate et ductu clariss[imi] viri d[omi]n[i] Jonae Melidei, 
orat[oriae] et poet[icae] profess[oris] publ[ici], cui resistere nefas esse duxi.“ 
543 AMK, sign. A 3251/Laubmann/7 „Ego per Dei gratia[m] mediocriter valeo studiisq[ue] meis ita incumbo 
ut nec optimas discendi occasiones negligam, neq[ue] tempus illud gratiosum à R. D. senioribus mihi 
concessum, quo nihil carius, nihil preciosius, frustra aut impiè impenda[m].“ 
544 AMK, sign. A 3251/GraffR/10 „Ego valeo studiisq[ue] meis pro virili incumbo.“ 
545 AMK, sign. A 3258/Lanecký/2 „Vos studere et in literis p[ro]ficere audio grato animo. Eò [e]n[im] 
consilio missi estis Bethania[m] et p[ro]ficialis cum in pietate, tum in literis et artib[us] honestis.“  
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Ještě za pobytu některých mládenců − Jana Salmona, Matouše Tita, Jana Litomila, Jana 

Amose Komenského a Jana Stadia546 − v Herbornu žádal nejspíše Jan Lanecius tamní 

profesory o podání svědectví jejich prospěchu. Na to mu bylo odpovězeno listem někdy 

z října 1611, v němž své zdání podalo osm vyučujících.547 Žádost byla zřejmě doručena 

profesoru teologie Johannu Piscatorovi, s kterým Jednota dle zachované biskupské 

korespondence z truhliček udržovala hojné styky v záležitostech týkajících se konfesních 

otázek. Poněvadž však sám Piscator neměl o mládencích dostatečnou povědomost, připsal 

pro ostatní profesory následující vzkaz: „prosím Vás, nechť Vám není zatěžko napsat sem, 

co víte jak o životě, tak o studiu každého z nich, a zejména, zda se účastnili Vaší výuky.“548 

Stejně jako Johannu Piscatorovi nebyli mládenci blíže známi ani profesoru medicíny 

Johannu Mathäusovi, profesoru filozofie a matematiky Heinrichu Dauberovi, profesoru 

teologie Georgu Pasorovi, tak i dalšímu profesoru teologie a dějin Johannu Jakobu 

Hermannovi. Profesor filozofie Heinrich Gutberleth, jenž na herbornské „Hohe Schule“ 

vyučoval logiku, fyziku, dějiny a rétoriku, znal pouze Matouše Tita a Jana Amose, kteří 

navštěvovali jeho přednášky z logiky a fyziky, a nenalezl u nich nic, čeho by postrádal. 

Privátní lekce u jiného profesora filozofie, Johanna Heinricha Alsteda, navštěvovali Jan 

Litomil a Jan Stadius. Tito se mu jevili jako dostatečně pilní žáci. Nejpodrobněji se o všech 

mládencích zmínil mimořádný profesor teologie Hermann Ravensberger: „Jako horlivé ve 

studiu a uměřené v chování jsem poznal tři z oněch mladíků, totiž Matouše Tita, Jana 

Amose a Jana Litomila. Všichni se zúčastnili uplynulého léta mého teologického semináře a 

ostatním účastníkům se předvedli příklady píle a zbožnosti. Dva dříve jmenovaní také 

veřejně za mého předsednictví předložili ukázku svého vzdělání. Právem tedy nabývám 

naději, že budou důstojnými dělníky na vinici Páně. I nyní pilně navštěvují mé přednášky. 

O Janu Salmonovi a Janu Stadiovi, kteří nedávno odešli do Brém, nevím vůbec nic. 

Vzpomínám si však, že jiní chválili jejich uměřenost v osobním styku.“549 

                                                 
546 Všichni tito mládenci jsou v matrice herbornské akademie zapsáni k 30. březnu 1611. 
547 AMK, sign. A 3258/osvědčení Herborn. Vysvědčení herbornských profesorů edituje v rámci zprávy Jiřího 
Justa Martin Steiner. Viz J. JUST, Neue Quellen (v tisku). 
548 Tamtéž, „...rogo Vos ne gravemini huc adscribere, quid de singuloru[m] illoru[m] tum vita, tum studiis 
Vobis constet ac nominatim, an Vos docentes audiverint.“  
549 Tamtéž, „In studiis sedulos, in morib[us] modestos tres ex juvenib[us] illis deprehendi, [e]nim 
Matth[aeum] Titu[m], Joh[annem] Amosu[m] et Johan[nem] Litomil[um]. O[mn]es collegio meo theologico 
p[rae]teritâ aestate interfueru[n]t, et sese diligentiae et pietatis exemplaria reliq[ui]s collegis exhibuerunt. 
Duo priores et publica eruditio[n]is specimina me praeside ediderunt. Merito ig[itur] in spem venio futuros 
eos dignos in vinea Domini operarios. Lectio[n]es meas nunc etiam diligenter frequentant. De Johan[ne] 
Salmon et Johanne Stadio q[ui] nup[er] Brema[m] [con]cesseru[n]t, non usq[ue] quaq[ue] mihi [con]stat. 
Modestia[m] t[ame]n in [con]servatio[n]e eoru[m] laudata[m] fuisse ab iliis, memini.“ 
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Osvědčení herbornských profesorů není jediným dokladem toho druhu. Další 

nalezneme ve fondu Akta Braci Czeskich v poznaňském archivu. 23. února/4. března 1616 

podal Matthias Martinius své svědectví o ivančickém jáhnu Janu Irenaeovi studujícím od 

roku 1614550 na brémském gymnáziu. Toto vysvědčení, které bylo patrně sepsáno krátce 

před Irenaeovým odchodem z Brém551 a v němž je jeho studium hodnoceno jako velmi 

pečlivé a prospěšné, má však mnohem více reprezentativní formu v podobě diplomu, 

poněvadž je psáno na pergamenu ověřeném pod plikou Martiniovým podpisem a  pečetí 

školy přivěšenou na hedvábné stuze.552  

Biskupové kontrolovali prospěch a užitek studií svých svěřenců nejen těmito 

dobrozdáními pedagogů, nýbrž i sám Matouš Konečný přísně soudil plody jejich práce. 

Však ho také jednou Jan Stadius charakterizoval slovy: „...vím, že jste titěřího umění 

milovník.“553 Když se Jan Abdon koncem března 1618 dozvěděl z dopisu Matouše 

Konečného o svém odvolání domů, byl touto zprávou nečekaně zaskočen a žádal 

o prodloužení svého pobytu na bytomském gymnáziu. Svou žádost odůvodňoval tím, že 

doba jednoho roku554 je příliš krátká na to, aby mohl ve svém vzdělání učinit pokroky, 

zvláště když si pro nedostatek potřebných knih nemohl vytvořit žádaný studijní plán, 

z čehož mu vzešla velká nesnadnost, ale že nyní je již tímto vším opatřen. Nad to dodává, 

že by dosavadní úsilí i vynaložené prostředky přišly nazmar.555 Ovšem z dešifrované 

marginální poznámky556 zjistíme mínění mladoboleslavského biskupa o užitku Abdonova 

studia: „Bychť o tom věděl, bych že sobě toho tak vážil, nebyl by i toho užil. S toho 

rozuměti, jaks tam prospěl, ještě doma byv, mohls se hoditi ne pro tu colarem scholam 

                                                 
550 Jan Irenaeus byl na brémském gymnáziu zapsán 30. března/9. dubna 1614. Srov. popis cesty bratrských 
mládenců do Brém v podkapitole V.2. 
551 AMK, sign. A 3251/Lanecký/49 „Hronovskému, Irenaeovi, Dulciatovi napište ať konečně domů příjdou 
k Velikonoci [1616], ať přestanou na milosti otců, a že se jim nepošle nic peněz, jen co by k tomu času 
postačilo.“  
552 Archiwum państwowe Poznań, Akta Braci Czeskich, sign. 46. Jeho edice vyšla in: F. SPURNÝ – 
M. ZEMEK (edd.), Listiny českých bratří v Poznani, s. 185. 
553 AMK, sign. A 3251/Stadius/4. 
554 Jan Abdon přišel do Bytomi n. O. 6. února 1617. Srov. AMK, sign. A 3251/Abdon/1. 
555 AMK, sign. A 3251/Abdon/13 „Atq[ue] ut studiorum meorum cursum tam subito nolit interruptum 
terminumq[ue] domum redeundi aliquantulum prolonget, supplex peto contendoq[ue]. Quum enim omnibus 
in rebus gravis est inceptio prima. Quales potuerim facere profectus intra unius anni spacium idq[ue] ejus 
praesertim anni, quo et librorum necessariorum defectus et ex eo aliud proveniens nulla videlicet studia 
utiliter tractandi ordinis constitutio magnam in studiis difficultatem peperêre. Nunc autem comparatis libellis 
q[ui]busdam certoq[ue] constituto studendi ordine, nisi continuando assiduè solidi aliquid superstructum 
fuerit, fu[n]damenta jecisse maximoq[ue] comparasse labore sumtuq[ue] non exiguo fore supervacaneum 
imo noxium.“ 
556 Písmo Matouše Konečného, zvláště u těchto marginálních poznámek i dorsálních přípisků, se vyznačuje 
velmi drobným modulem a celkově špatnou čitelností. 
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a toto byv tam po další líta, závist zanadav, že bys tam jen peníze dav a tratil a čas 

mařil.“ 557 

I když byli bratrští mládenci stovky kilometrů od domova a pohybovali se v jiném 

prostředí, přesto měli udržovat bratrské zvyky, setrvávat v řádu a kázni a pilně se cvičit 

v kázání. K tomu byli studenti v Bytomi n. O. napomínáni Matoušem Konečným v listu, 

který přijali 31. ledna 1618: „N. B. Nevím, trvá-li mezi Vámi ještě ten dobrý řád a v učení, 

v společném se shledávání k modlení, napomínkách i latinských neb německých žalmějích 

a v sobotu promlouvání pořádkem. Nerad bych, abyste v tom oblevili.“558 Tato Konečného 

výzva nezůstala u studentů samozřejmě bez odezvy. 20. února 1618 odeslal Jan Abdon do 

Mladé Boleslavi psaní, v němž se zmiňuje, jak se věc má: „... o cvičení se v kázáních není 

nic, co bych psal [...].  Od nás jsou totiž bez přerušení pěstována. Vždyť pan Dornavius má 

v nich obzvláště zálibu, že k nám spíše jiné studenty teologie připojuje, než aby dopustil, 

aby se nekonala. Takové cvičení bylo mým úkolem minulou sobotu, to je 17. února.“ 559 

Tutéž informaci − jak o pokračování v sobotních kazatelských cvičeních, tak o cvičeních 

každodenních − sepsal o dva dny dříve Řehoř Graff. Pouze k tomu dodává, že před tím 

konali kázání v latinské řeči, nyní je však z příkazu Caspara Dornavia pronáší v jazyku 

německém.  

Kazatelským vzorem pro bratrské mládence byl bytomský farář i učitel na gymnáziu 

Petrus Titus ml., jenž však k velké lítosti všech na počátku ledna 1618 skonal a 24. dne 

téhož měsíce byl pochován.560 U příležitosti jeho pohřbu byl bytomskými žáky sepsán 

sborníček třinácti smutečních básní, do něhož přispěli také Tomáš Cedar a Jan Abdon.561 

                                                 
557 AMK, sign. A 3251/Abdon/13. 
558 AMK, sign. A 3252/3. 
559 AMK, sign. A 3251/Abdon/11 „Vult praeterea d[ominus] pater à nobis certior reddi de exercitiis Latino 
idiomate concionandi, de iis nihil est quod scribam, quam ut res ipsa se habet. Ea videlicet sine intermissione 
à nobis tractari. Nam d[ominus] Dornavius iis adeo delectatur ut nobis alias potiùs thologiae studiosos 
adjungat, quam ut ea interire sinat. Quale exercitium ego pro vicibus meis praeterito die sabathi, i[d] est 17. 
Februarii, habui.“ 
560 AMK, sign. A 3251/GraffR/11 „Quod autem attinet quaestionem, quâ certior fieri cupit R. T. de 
continuatione exercitiorum nostrorum tam quotidianorum, quam concionatoriorum sabathaliorum, respondeo 
certioremq[ue] facio R. T. nos ea quotidiè continuare in aedibus nostris, concionem autem prius qvidem 
peragebam instituente claris[simo] viro d[omino] Casp[ari] Dornavio sermone latino, nunc autem ejusdem 
jussu Germanico idiomate ea[m] peragere necessum est. Qua in re optimum verbi divini praeconem, 
reverendum d[ominum] m[agistrum] Petrum Titum, quasi exemplar me secuturum proponebam, sed hic 
ipsissimus dux noster Calendis Januarii decubuit infeliciter ac tandem vix septimanâ elapsa mortalitate exuta 
induit immortalitatem atq[ue] 24. Janu[arii] magno cum dolore omnium sepelitur.“ 
561 Funus indictivum viri reverendi atque excell. Dn. M. Petri Titi, Bethaniensis ecclesiae doctoris gymnasii 
item professoris primarii, piis lessis ex officio honoratum a studiosis rei literariae eodem gymnasio, Bytom 
Odrzański, Johann Dörffer [1618] (NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 32). Báseň Tomáše Cedara je na fol. 3r-
3v; příspěvek Jana Abdona pak na fol. 3v-4r. 
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Tomáš Cedar za vytištění své básně zaplatil tiskaři 6 gr. čes. (0,2 tolaru),562 Jan Abdon 8 gr. 

čes. (0,267 tolaru).563 Jejich dílka byla vydána a poslána do Čech Matoušovi Konečnému 

ještě dříve než výše zmíněné orace.564 Po smrti Petra Tita byly jeho teologické lekce 

vyučovány karolatským farářem Jeremiasem Colerem,565 soukromý seminář bratrských 

mládenců převzal Georg Vechner.566 

O konání modliteb se pouze stručně zmínil Řehoř Graff v březnu 1617, nedávno poté, 

co přišel do Bytomi n. O.: „...ráno [se zabýváme] předeslanými modlitbami v latinském 

idiomu, jak je v naší Jednotě zvykem.“567 

Jak se zdá, ani čtení Bible bratrští mládenci nezanedbávali. A protože podle Caspara 

Dornavia je třeba číst Bibli v jazyce domácím a taková bytomským studentům  scházela, 

neboť: „nejčastěji ji máme zapotřebí jak k jiným cvičením, tak doma k soukromým lekcím,“ 

žádal Jan Abdon za všechny chlapce na začátku června 1617 Matouše Konečného o zaslání 

jejích exemplářů.568 Tyto jim přinesl curyšský posel až na počátku prosince 1617.569 

                                                 
562 AMK, sign. A 3255/Cedar/3 „Druka ři od veršů tištění na pohřeb domini magistri Titi přidáno: 
6 argentů.“  
563 AMK, sign. A 3255/Abdon/2 „Impresorovi od Carmi[na] domino Petro Tito: 8 českých.“ 
564 AMK, sign. A 3251/Abdon/11 „...orationes quas justu d[ominorum] professorum typis exscribendas 
curavimus; nisi typographus exprimendis carminibus funebralibus in obitum piae memoriae d[omini] 
m[agistri] Titi, pastoris Bethaniensis et professoris publici, q[ui] 24. Januarii occubuit, fuisset impeditus, 
quorum carminum d[omino] patri unum exemplar mitto ad perlegendum, quantum per curas publicas 
licebit.“  
565 AMK, sign. A 3251/GraffR/11 „Luget itaq[ue] nunc ad tempus lectio theologica, V. T. restaurabitur 
tamen brevi, subibit enim vices emortui, vir reverend[us] d[omi]n[us] Jeremias Colerus generosissimi 
patroni nostri à concionib[us] aulicis.“ 
566 AMK, sign. A 3251/Cedar/15 „Privata exercitia in aedib[us] piae memoriae d[omi]n[i] Titi inchoata, vir 
doctrinâ eximi[us] et comîtate erga quosvis gentem praesertim nostram însignis Georgius Vechnerus, 
theol[ogiae] professor, continuanda suscepit et opera[m] suam ultrò nobis obtulit, cujus operâ et humanitate 
în nonnullis utor efficacissimè.“ 
567 AMK, sign. A 3251/GraffR/2 „ [studemus] manè praemissis precibus Latino idiomate, ut in Unitate 
ecclesiarum nostrarum moris est.“ 
568 AMK, sign. A 3251/Abdon/6 „Unicum est quod d[ominum] patrem ex ipsius d[omini] doctoris instinctu 
rogatum esse volo, si videlicet d[omino] patri sint supervacanea sacra Biblia parvae editionis aut 
cujuscunq[ue], ut ea nobis d[ominus] pater ad tempus aliquod transmittat mutuo. Frequentissime enim ii 
opus habemus cum ad alia exercitia, tum ad privatam domi lectionem. Ait enim d[ominus] doctor Biblia sacra 
<in> linguâ vernaculâ legenda esse, ideo ipse suum exemplar, quod unicum habuit, praerensibus usui dedit. 
Si ataq[ue] d[ominus] pater ea in re aliquid emolumenti nobis in esse judicat, rogo etiam atq[ue] etiam, 
quantum per eorum penuriam licebit, ut ea nobis occasione oblata transmittat.“ 
569 AMK, sign. A 3251/Cedar/14; A 3251/Abdon/10 „Initio autem dominum patrem certiorem esse volo de 
tabellario illo Tygurino eum jam tandem ad nos pervenisse litterasq[ue] et alia, quae sibi erant comissa, 
reddidisse. Quare pro Bibliis Bohemicis d[omino] patri gratias ago quas possum maximas.“ 
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V.4  Střípky ze života aneb radosti, strasti i povinnosti bratrských mládenců 

 

Písařem Jednoty bratrské byl ustanoven Matouš Konečný. Úkolem mladoboleslavského 

biskupa bylo mimo jiné sepisovat listy studentům a oznamovat jim společná usouzení otců 

o jejich dalším studiu, o přesunutí se na jiná učiliště nebo o odvolání domů.570 Když se 

bratrští mládenci připravovali na cestu, byli kromě finančního obnosu vybaveni také 

doporučujícími listy – komendacemi – určenými rektorům škol, v nichž je senioři žádali, 

aby jejich svěřence vzali do svého opatrování.571 

I Matthias Martinius měl dávat pozor na bratrské studenty v Brémách. Jan Lanecius 

zvláště upozorňoval na neposlušného, roku 1614 vyslaného mládence Cypriána a přikazuje 

Konečnému: „Martiniovi obzvláště pište, ať naň pozor má, obral-li by co před sebe 

neslušného, ať ho i vězením, mají-li jaké žácké, skrotí a vůle ve zlém nedá. I já hrozím 

Cypriánovi, že bude-li lotrem, že déle nad rok tam nebude.“572 Ale příběh „ničemy“ 

Cypriána začíná mnohem dříve a prolíná se šesti dopisy přerovského biskupa Jana Lanecia. 

O všem jsme zpraveni od doby (od 12. června 1613), kdy Cyprián žádal o propuštění na 

studium do Německa. Již tehdy nebyl Lanecius této žádosti pro jeho špatné chování 

a nedbalost v učení příliš nakloněn. Proto mu byla dána lhůta jednoho roku, aby se mohl 

napravit.573 Svou žádost Cyprián zopakoval na počátku září 1613. Někdy o tomto čase také 

navštívil vlastní matku. Ta však měla kvůli synovi se svým mužem (nevlastním otcem 

Cypriána, který ho nerad viděl) mnohé nesnadnosti, neboť jí vyčítal, „že ho kazí a z jeho 

statků jemu vydává, peníze neb ledcos.“ Přímá odpověď Jana Lanecia na druhou prosbu 

Cypriánovu se nesla ve stejném duchu jako u žádosti první: „...ale já mu vyložil, co tu 

hledá, že ne učení než své vůle, svobodnější provozování frejů, žrádla, zahálky etc.“ Avšak 

po Cypriánově odepření této výtky byl již Lanecius povolnější a dokonce mu byl ochoten 

zaopatřit prostředky na jeho živobytí: „Praví, že by se rád učil, že chvíle nemá pro práci 

školskou. Prosil mne, abych se k Vám přimluvil, abyste mu půjčili všecken čas na učení 

                                                 
570 Srov. AMK, sign. A 3251/Lanecký/19 „Našim študentům též snad oznámili ste usouzení společné. Žádajíť 
někteří za další byt tam, jako můj Titus, ale není toho třeba. Amos předce do Heidelberka ať se potom 
dostane. Budu jim psáti i já v prodlenějších dnech.“ 
571 Srov. AMK, sign. A 3251/Lanecký/32 „Co  píšete o B. Cyrově komendaci dané žákům těm [tj. při jejich 
odchodu v půli března 1614 do Brém] k Martiniovi, víte, že sem psal Vám a žádal, aby ste je jemu 
komendovali a jemu je v stráž poručili. A naději se, že ste tak učinili, však i jemu sem napsal, totiž B. Cyrovi, 
aby podlé svých i náše zkomendoval jemu, aby tak i Váše i jeho komendování větší platnost mohlo míti u něho. 
Ale aby on jménem vší Jednoty psáti měl, ani sem na to nemyslil, aniž jest jemu poručeno kdy od Jednoty 
někomu co psáti, leč tam kdysi do Amberku o Opsimatesovi, mimo to nic více. Máme Vás zřízeného písaře 
Jednoty.“ 
572 AMK, sign. A 3251/Lanecký/31. 
573 Viz pozn. 403. 



 97 

přes tu zimu a že chce platiti za stravu, tak aby se mohl v počátcích latinských zmocniti 

a těch Vašich Němců a preceptorů užíti. V tom přimlouvám se zaň podlé možnosti, 

a podivili byste se jeho pilnosti. Peníze já bych vyjednal Vám od zdejšího  ouřadu za stravu, 

takže by Vám Váše nic neušlo. A snad z jara potom s mým Dydimem mohl by někam na 

ohledanou odpuštěn býti. Sice má nač študovati, kdyby jen chtěl dobrý býti.“574 Když se 

měl nachýlit čas odchodu studentů do Brém (na začátku února 1614), Cyprián, povzbuzen 

předchozí nadějí, svůj boj za propuštění na studium nevzdával. Přestože patřil pod správu 

Matouše Konečného, stále se se svými prosbami obracel na Jana Lanecia snad jako na jemu 

příjemnějšího patrona. Lanecius však nechtěl podniknout žádné rozhodnutí bez souhlasu 

Matouše Konečného. K tomu si ale neodpustil poznámku, proč se Cyprián obrací jen na něj 

a ne na Konečného, když i on by se o něj mohl postarat.575 Matouš Konečný ukázal vůči 

Cypriánovi svou přívětivou tvář a dokonce i věřil, že je ochoten se ve svém chování zlepšit. 

Na jeho soud dal rovněž Jan Lanecius, a tak se Cyprián mohl v půli března 1614 s ostatními 

mládenci vydat na cestu do Brém.576  

A ač dosáhl svého a bylo mu dovoleno odejít na studium, přece jen se z mnohých 

varování Laneciových nepoučil, dokázal svou ničemnost a potvrdil tak předchozí 

pochybnosti o svém darebném chování. Nové rozhořčení způsobil, když něco ukradl. 

Tentokrát Janu Laneciovi došla trpělivost a s nekompromisním gestem 6. dubna 1614 psal 

Konečnému: „Co se dotýče študentů našich, a že již do Brému šli a snad již i tam sou, rád 

slyším, dejž jim Pán Bůh své požehnáni. Než Vašeho Cypriána, a že v Praze B. Cyrus 

s svými nezahnali a do Přerova ke mně neodeslali, nerad sem. K jiným jeho lotrovským 

kusům již i krádež přistoupila. Napište mu medle, ať se domů vrátí, my o něho nestojíme, 

Jednotě že se již nehodí, nebo zloději nehodí se ad ministerium, a již se to daleko vzneslo. 

Já teď předešle jednoho jáhna pro ukradení Bratru jednomu obecnímu 2 tolary všeho sem 

zbavil a vyhnal spolu s svými spolulosními. Pověz jemu, já vyjednávati nebudu, a protož 

                                                 
574 AMK, sign. A 3251/Lanecký/27. 
575 AMK, sign. A 3251/Lanecký/30 „Váš Cyprián chce s nimi, ale na Váš soud očekávám a soudíte-li ho 
hodného té milosti, nic mu nepíši, než obviňte ho z neřádu, proč mně o to píše a táže a před Vámi mlčí, jako 
byste Vy jemu nemohli toho u starších jednati. Uznali-li byste potřebu, chce, abych já jeho byl fastorem 
[! fautorem] a vo tolary jemu zjednal i k zaplacení Vám i do Němec. Proč nepíše o to matce. Mám já dosti 
jiného na práci. Jinak přimluviti se k ouřadu neodpírám.“ 
576 AMK, sign. A 3251/Lanecký/31 „Co se dotýče Vašeho Cypriána, když i o nápravě jeho nějaké svodíte, ve 
jménu Páně, pusťtež ho s těmito, snad neujdou jeho jiní. Mnohoť slibuje a v mnohém zakazuje, dejž mu Bůh 
lepšího srdce a úmysl k následování dobrého. [dále text u pozn. 572]  Žádám Vás, učiňte tak a založte ho 
podlé potřeby penězi, neb nesmím tomu poslu tak mnoho svěřiti. Napište mi, i co Vám dlušen jest i co ste dali 
na cestu jemu, a já Vám zase odešli takové peníze, nebo přivezu. Věřím, že tak učiníte.“ 
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dokud má který peníz, ať se domů vypraví a k matce navrátí, jinak já neučiním. Váš dluh 

zaplacen bude i B. Cyrovi.“577 

Jestli se Cyprián opravdu ihned vrátil, nevíme. Spíše lze soudit, že v Brémách ještě 

nějaký čas pobyl a zanechal dluh 40 tolarů. Poslední zprávu o něm podává Jan Lanecius 

v dopise z 26. května 1615: „Ten Cyprián dnes se žení v Tovačově, vdovu Sestru béře. 

Převeliký marnoch, již patrimonium jeho málo se vrtí. Na velikou nouzi brzo příjde.“578 

Mezi další „po své vůli chodící“ mládence se zařadil učedník ivančického biskupa Jana 

Crucigera a po jeho smrti Jana Lanecia − Jan Salmon. V celé korespondenci jak 

Crucigerově, tak Laneciově o něm nenalézáme nic než naříkání. Bylo výše několikrát 

zmíněno, že Jan Salmon odešel se skupinkou dalších čtyř bratrských mládenců579 na 

studium do Herbornu, odkud se pak někdy v druhé polovině září 1611 bez svolení otců 

odebral spolu s Janem Apollou a Danielem Vetterem z Frankfurtu n. M. do Brém.580 Ještě 

za Salmonova pobytu v Herbornu napsal Jan Cruciger 13. července 1611 Matoušovi 

Konečnému velmi zarmoucené psaní, v němž si nemálo postěžoval na svého učedníka: 

„Študenti naši, zvláště Salmon velmi mne zarmoutili. Bychť měl více chvíle, rádť bych jim 

napsal. Salmon ten převrácené věci činí a jsa mezi všemi přední, strach, aby všech podle 

sebe nezavedl a jako prašivá ovce nenakazil. Dobře ste doložili, že sme [takovým 

žákovstvem]581 nebývali jistě. K mým ke všechněm píše, že se tam má [...] ale padesátekrát 

lépe nežli v Evančicích, mezi tím dokládaje, že peníze hrubě mu vycházejí. K tomu jako 

správu mám [nejinou], nabývá-li [?] doma začátků nyní, lekcí žádných užíti nemůže, protož 

ani na ně nechodí, než doma v dikcionáři leží. Jakéž to učení? Nač náklad činí? Čeho tam 

hledá? Jiného rozuměti nemohu než svobody a své vůle, nebo nepřivykl na řetěze býti. 

U otce byla svoboda, u švagra byla u jednoho i druhého svoboda a volnost. Nyní, když sem 

chtěje mu posloužiti k nabytí začátků nějakých, k sobě ho přivinul. Těžké mu Evančice. 

A nebyl toho nikdy hoden, aby se do nich dostal. To proto píši, abyste Vy svého a podle 

něho i jiných napomenuli.“582  

Již na konci listopadu Jan Cruciger usoudil, aby byl Salmon odvolán ze studií domů.583 

Ale to se jen tak brzy nestalo. Novou výzvu učinil Jan Lanecius a posledního prosince 1611 

                                                 
577 AMK, sign. A 3251/Lanecký/32. 
578 AMK, sign. A 3251/Lanecký/43 „Dluh Cypriána v Brému není zaplacen, nevím kam se podělo těch 40 
tolarů k zaplacení dluhu jeho poslaných. Prosím, poptejte se na to B. Cyra, tu někde uvázli.“ 
579 Viz např. pozn. 546. 
580 Viz popis cesty Jana Stadia do Brém u pozn. 441. 
581 Všechny doplňky nebo vynechání v ukázce jsou způsobeny fyzickým poškozením papíru z důvodu 
propadnutí inkoustu. 
582 AMK, sign. A 3251/Cruciger/3. 
583 AMK, sign. A 3251/Cruciger/4. 
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psal Matoušovi Konečnému, aby Salmonovi oznámil, že se má navrátit, a aby mu nebyly 

posílány žádné peníze, „nebo není hoden naší milosti, když tak svá hlava býti chce.“584 

Takové návěští ale Matouš Konečný ani neučinil. Zato se sám Jan Salmon koncem dubna 

1612 objevil na Moravě a osobně žádal Jana Lanecia, aby mohl být ještě na rok propuštěn 

do Brém. To mu také bylo z následujících důvodů povoleno: „Než tomuť sme neradi 

s B. Crucigerem, že ste Salmona nezavolali domů podle usouzení k Velikonoci i s svými 

věcmi, nebo přijda teď domů, i o dluzích svých vypravoval, i svých věcí že nesklidil zprávu 

dával nemaje návěští o navrácení se domů. A podle toho i za to žádal, aby na rok tam 

odpuštěn byl, což se i stalo, ale s mnohými kapitolami i s návěštím, aby se potom před starší 

postavil. Byť nebylo těch dluhů v Brémě, a že svých věcí nesklidil tam, nikdy by se tam 

nevracel. A protož nezavolání jeho domů dalo nám příčinu k odpuštění jeho tam na jeden 

rok.“ 585  

Nový termín Salmonova návratu z města na Veseře byl stanoven k Velikonocům 1613. 

Ale i s jeho dodržením měl problém a ještě v půli srpna se doma nenacházel.586 Jaké byly 

příčiny pro meškání s jeho příchodem na Moravu, více objasní dopis Jana Vettera 

z 5. července 1613. Ten Matouše Konečného zpravuje, že „tulák“587 Salmon odešel z Brém, 

poněvadž chtěl navštívit Holandsko. A ačkoliv Janu Vetterovi nebylo příliš po chuti, aby 

se s ním vypravil také jeho bratr Daniel (rovněž učedník v Ivančicích), přece jen se tak se 

souhlasem Matthiase Martinia stalo.588 Jejich kroky podle všeho nesměřovaly do země 

holandské, nýbrž se oba cestovatelé vydali na dobrodružnou výpravu na Island, neboť doba 

jejich odchodu se shoduje s datem, pro něhož se badatelé o Vetterově „Islandii“ vyslovili, 

že v tento čas takovou cestu vykonali.589 A ono svědectví, které na ostrově hejtmanu 

ukázali,590 byl jistě nějaký průvodní list Matthiase Martinia a jiných profesorů gymnázia. 

Z islandské výpravy se poté oba navrátili do Brém. Domnívám se, že lze bez nadsázky 

konstatovat, že nebylo-li by „tuláka“ Salmona, Daniel Vetter by se s největší 
                                                 
584 AMK, sign. A 3251/Lanecký/10. 
585 AMK, sign. A 3251/Lanecký/13. 
586 AMK, sign. A 3251/Lanecký/26 „Salmon svou provodí, ale příjde všemu čas, snad teď příjde s B. [Janem] 
Vetterem a s mladými Hodickými.“ 
587 Jako tuláka označoval Salmona sám Jan Lanecius, srov. AMK, sign. A 3251/Lanecký/23. 
588 AMK, sign. A 3251/VetterJ/8 „Salmon noster, quem domum absolutè vocatis, peregrè nunc abiit videndae 
Hollandiae gratia, ad nos ubi redierit, procul dubiò, voluntati Vestrae sine mora obsecundabit. Et utinam id 
pri[us] fecisset et meo hac in parte consilio more[m] laudabiliter gessisset! Videat verò, que[m]odo suam 
manifestam inobedientiam coram Vob[is], reve[ren]d[is] patrib[us], excuset. Fratrem meum consensu 
d[omini] rectoris cum Salmone dimisimus quamvis ego non per omnia illud approbaverim, redibunt tamen 
his, ut spero, diebus.“ 
589 Srov. Bohuslav HORÁK (ed), Daniel Vetter a jeho "Islandia," Brno 1931, s. 22; Otakar ODLOŽILÍK, 
Daniel Vetter a jeho cesta na Island, ČMM 55, 1931, s. 92; Dariusz ROTT (ed.), Daniel Vetter i jego 
„Opisanie Wyspy Islandyji.“ Studium z dziejów staropolskiego podróçzopisarstwa, Katowice 1993. 
590 B. HORÁK (ed), Daniel Vetter a jeho "Islandia," s. 78. 
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pravděpodobností na Island nevypravil a nezanechal by nám svůj popis ostrova.591 Svým 

výletem se patrně nechlubili, neboť dověděli-li by se o jejich cestě páni senioři, nadšením 

by určitě neoplývali. Ani Jan Vetter, jenž jinak ve svých dopisech informoval Matouše 

Konečného o stavu a činnostech ostatních bratrských mládenců, přesně nevěděl, kde byli 

(nebo s ohledem na svého bratra taktně mlčel). V listu ze 14. září 1613 Matoušovi 

Konečnému pouze oznamoval, že: „Salmon se vrátil z jakési cesty, těžkou nemocí je 

zachvácen, ale přece v lepším očekávání se pozvolna zotavuje, a na cestu domů s kupci 

odcházejícími do Lipska se chystá. Přesto v  penězích je ošizen, ze studu žádné pomoci od 

Vás nežádá.“592  

Opakem těchto dvou mládenců byl kladský rodák Jan Laubmann, jenž svou cestu do 

Brém absolvoval spolu s Janem Vetterem, jeho bratrem Danielem, Pavlem Štočkem 

a pravděpodobně také s Janem Apollou. Všichni společně do města na Veseře zdárně 

dorazili 9. června 1611 a Jan Laubmann se záhy stal žákem tercie pedagogia.593 O Jana 

Laubmanna a Pavla Štočka (částečně též o Daniela Vettera) se během jejich studijního 

pobytu do podzimu 1613 staral jejich průvodce Jan Vetter, jemuž rovněž odevzdávali do 

správy jim zaslané peníze.594 Jelikož Jan Laubmann neměl otce bratrské víry a tento 

setrvával mezi heretiky, odkud mu plynuly mnohé urážky,595 nestudoval na vlastní 

patrimonium, nýbrž byl plně podporován z měšce Jednoty.596 Celkově byl Laubmann ve 

všech dopisech Jana Vettera hodnocen jako velmi zbožný a přičinlivý žák, který činil ve 

studiu rychlé pokroky. Patrně podle zpráv Vetterových si získal kladné hodnocení 

i u Matouše Konečného. To vyjádřil ve své marginální poznámce učiněné v dopise Jana 

Lanecia odeslaného z Přerova 30. ledna 1613, v němž se jednalo o prodloužení studia Jana 

Stadia. „Za Stadia, když se přimluví [Jan Vetter], aby déle tam zůstal, ději, neodporuji 

s Vámi, ač škoda, že někdo jistější toho beneficium neužívá. Velmi já málo věřím dětem 

nejednomyslných rodičů, a nech již otec ho fedruje podlé návěští Vašeho. [:Však tento má 

jednomyslně, nýbrž otce přednějšího soudci v Hradišti, omyl to jest hrubý. Míti na 

                                                 
591 Viz pozn. 589. 
592 AMK, sign. A 3251/VetterJ/10 „Salmon revers[us] ex peregrinatione quadam, morbo gravi est correptus, 
in spem tamen meliorem paulatim convalescit et cum mercatoribus Lipsiam abeuntibus domuitionem 
meditatur. Pecuniâ tamen emunct[us] prae pudore à Vobis auxilii aliquid non expetit.“ 
593 AMK, sign. A 3251/VetterJ/1. Jan Laubmann a Pavel Štoček byli v brémské matrice zapsáni 3./13. června 
1611. 
594 Srov. AMK, sign. A 3251/Laubmann/4, 7. 
595 AMK, sign. A 3251/Laubmann/2 „Caeterum R. D. pater Te celare non potui, quin Tibi significem, patrem 
meum ad me scripsisse, illum valde dolore me inter haereticos haerere, cui ego rescripsi, etiamsi in gymnasio 
verser, quod multis calumniis proscinditur, tamen puritati doctrinae diligentem me fore studiosum.“ 
596 Viz pozn. 400. 
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Laubmanna, ten jest jistější než jiných 20 z jednomyslných rodičů:]“ 597 Poslušnost a pilnost 

Laubmannova snad byly také dostatečným důvodem k tomu, aby mu v červnu 1614 poskytl 

patrně mladoboleslavský primátor Kryštof Mimoňský peníze na další studium, a tak 

nemusel být odvolán domů a mohl usilovat o propuštění z primy pedagogia na 

gymnázium.598 Této mety dosáhl až po podzimní promoci roku 1614.599 

Senioři vždy nelibě nesli jakékoli prohřešky mládenců příčící se jejich mysli. Dle 

Alfreda Schmidtmayera se bratrští mládenci v Brémách vyznačovali tichým chováním, 

zbožností, neúčastnili se studentských rvaček a nošení zbraní považovali za hřích. Své 

vývody opírá také o trestní akta brémského gymnázia, v nichž se podle něj mezi delikventy 

nenachází žádný bratrský student.600 Měli-li se mládenci opravdu vyznačovat slušným 

chováním (z příkladů výše jsme však poznali, že ne vždy tomu tak bylo), zbožností, 

mírností ve všech věcech a odporem ke zbraním, pak by nás mohlo překvapit rozhodnutí 

nikoliv brémského studenta, nýbrž mládence jdoucího v listopadu 1616 na svá studia do 

Bytomi n. O. – Tomáše Cedara. Ten si totiž při svém putování na Schönaichianum opatřil 

ve Zhořelci kord, za něhož zaplatil necelý tolar – 28 gr. čes.601  

Je otázkou, co je tímto kordem myšleno, zdali zbraň, či pevná vlněná tkanina 

s keprovou vazbou. Pokud by se jednalo o případ druhý, celá následující teorie a otázky by 

zcela ztrácely smysl. Ale i tak budiž tyto vyřčeny. Kdyby se páni otcové o Cedarově 

úmyslu dozvěděli dříve, pravděpodobně by koupi kordu nepovolili. Ale k čemu mu mohl 

sloužit? Chtěl-li se jím bránit proti případnému hrozícímu nebezpečí a přepadení od lupičů 

a jiných lapků, kteří číhali na cestách, asi by sám mnoho nezmohl. Snad byl v tomto poučen 

příkladem Jana Vettera, kterého v blízkosti Prahy přepadli loupežníci a vzali mu dopisy 

studentů určené seniorům, když se navracel asi někdy v květnu 1612 z Brém z důvodu, aby 

k počátku července téhož roku přivedl na tamní gymnázium ke studiu bratry Zdeňka a 

Fridricha z Hodic. Jan Vetter z tohoto přepadení sice unikl smrti, ale ne bez zranění.602 

                                                 
597 AMK, sign. A 3251/Lanecký/23. 
598 AMK, sign. A 3251/Laumann/14 „Literas Tuas R. D. pater ad me datas accepi, quae me non tantum de 
venerand[orum] d[ominorum] seniorum voluntate et singulari erga me favore, sed etiam de clariss[imi] viri 
d[omini] primatoris beneficio mihi exhibito erudierunt ut hîc adhuc liberalium artium studiis incumberem 
iisq[ue] animum meum excolerem, donec aliud mihi tempus praescriberetur. Quo nomine rever[endis] 
d[ominis] seniorib[us], ut et[iam]  pro pecunia illa mihi missa 25. imperial[es] gratias ago, quantas animo 
meo concipere possum, maximas.“ 
599 AMK, sign. A 3251/Laubmann/16. 
600 A. SCHMIDTMAYER, Über das Schulwesen, s. 58-59. 
601 AMK, sign. A 3255/Cedar/1, fol 1r. 
602 AMK, sign. A 3251/Apollo/7 „Postremò misi literas per d[ominum] Vetterum, hae quod interceptae et à 
praedonib[us] deperditae sint, existimo R. T. id satis superq[ue] innotuisse.“ Srov. též 
A. SCHMIDTMAYER, Über das Schulwesen, s. 64. Alfred Schmidtmayer zde uvádí, že gymnázium  nechalo 
k uvítání mladých Hodických vytisknout sborníček „Acclamatio ad illustres et generosos dominos ... cum 
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Či se chtěl Tomáš Cedar nošením kordu vyrovnat urozenějším mládencům a napodobit 

jejich způsoby? Nebo byl zpraven o fungování bytomské šermířské školy Martina 

Schreibera a chtěl se cvičit v umění šermířském?603 Veškeré odpovědi na tyto otázky by 

nebyly ničím jiným než pouhými nepodloženými domněnkami. Tomáš Cedar by ovšem 

nebyl jediným, kdo by se z bratrských mládenců minimálně do šermířské školy nepodíval. 

Druhým takovým byl Daniel Němčanský v Brémách, jenž ve svém rejstříku vykazuje 

položku zapsanou Pavlem Hronovským: „Když se šel dívati na Fechtschul: 3 groty.“604 

Bratrští mládenci nejen že „pilně“ studovali, ale také poznávali okolí svého studijního 

místa či jiná (městská) zařízení. Tak byl Daniel Němčanský pohlédnout během prvního 

semestru svého pobytu v Brémách, tj. od dubna do září 1614, do káznice (Zuchthausu), za 

což zaplatil 4 gr. brem.,605 a někdy mezi březnem a zářím 1615 si spolu s Pavlem 

Hronovským vyšel na procházku za město, kde v nějaké vsi utratili 9 gr. brem.606  Původně 

deklarovaný úmysl poznávat nizozemské provincie neměli pouze Jan Salmon a Daniel 

Vetter, nýbrž oblasti s nimi hraničící se o jarních svátcích 1614 vydali prozkoumávat 

s povolením Matthiase Martinia Jan Laubmann, Jan Stadius a Pavel Němčanský. Jan 

Laubmann poté psal Matoušovi Konečnému svou omluvu, aby se nehněval, že při této 

peregrinaci utratil nějaké peníze.607 „Korunku“ svým − v celkovém úhrnu několikaletým − 

studiím608 chtěl nasadit Jan Vetter, a proto 14. července 1613 žádal Matouše Konečného, 

aby poté, co odvede mladé pány Hodické na Moravu, mu bylo povoleno přes zimu 

peregrinovat, mohl odejít do Belgie a Anglie, a tak poznávat tamní církve. Jeho žádosti 

však nebylo vyhověno.609 Jan Vetter byl patrně k vznešení takové žádosti motivován 

                                                                                                                                                     
studiorum causa inclytam scholam Bremensem advenerit 2. Jul. Anni 1612,“ v němž Matthias Martinius 
blahopřeje Janu Vetterovi, že při loupežném přepadení unikl smrti. 
603 Srov. Ch. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 56. 
604 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/1, fol. 1v. 
605 Tamtéž. „Item, když šel pohlídati do Zuchthausu.“ 
606 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/4, fol. 1v. 
607 AMK, sign. A 3251/Laubmann/15 „Inter alia R. T. significandum esse duxi me praeteritis vernalibus feriis 
permittente rever[endo] d[omino] Martinio unà cum P[aulo] Němčanio et Stadio circumjacentes Hollandiae 
regiones lustrasse, in qua peregrinatione nonnihil pecuniae consumsi. Itaq[ue] R. T. summissè rogatam volo 
ne eam ob causam mihi subirascatur et succenseat.“ 
608 Jan Vetter byl 7. května 1605 zapsán na akademii v Herbornu, 28. února 1607 v Marburku a 22. září 1607 
v Basileji. Dále se uvádí jeho studia ve Franekeru. 
609 AMK, sign. A 3251/VetterJ/9 „Ego verò, pater unicè observande, à Vob[is] hoc unicè contendo ut, si fiat 
eos domu[m] reduces, mihi liceat per hanc hyemè peregrè abire. Visu Belgicar[um] et Anglicar[um] 
eclesiar[um] admodum teneor. Huic ad istas oras patentissima porta patet et sanè levi sumtu eo venitur. Sunt 
alii quibus hoc concessissis, addatis hanc studiis meis coronidem, humiliter peto et fiet ut, sequenti vere ad 
Vos lubens accedam et vel infimum locu[m] à vob[is] monstratu[m] occupem. Quamvis, si mea opella carere 
possitis, Deo mallem in his locis servire, p[rae]sertim inter eos qui me in oculis ferunt. [Dále  je uvedena 
marginální poznámka Matouše Konečného] [:N. B. A což tak? To Tě cosi nenadálého propuklo se. Ach, milý 
Bože, jak který náš alumnus s něco[!] býti může, hned Jednotě jako matce straniti usiluje. Ač slibuje dále 
upřímnost, ale aby jí nebyl ranil v místech našich těmi slovy, srovnávají se s těmi Martinii v jeho psaní.:]“ 
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příkladem Jana Philemona, jemuž se „milosti této korunky studií“ dostalo koncem roku 

1612.610 

Důležitou úlohu pro bratrské mládence z Brém sehrál Frankfurt n. M. a Lipsko 

a konání tamních jarních a podzimních trhů. Nejen že tato města byla jakousi mezistanicí 

při putování mládenců do jejich nových působišť nebo zpět domů,611 nýbrž byla také 

důležitými kontaktními, komunikačními a informačními centry,612 v nichž se studenti 

setkávali s kupci, knihkupci (bibliopoly) a jinými posly, kteří jim přinášeli peníze i dopisy 

nebo naopak tyto byly posílány zpět do Čech. A bylo také již zmíněno, že si studenti na 

frankfurtském knižním trhu kupovali i učebnice.613 Frankfurt n. M. se rovněž stal útočištěm 

dvěma bratrským mládencům – Danielu Vetterovi a Janu Apollovi, kteří se do něj odebrali 

na radu Matthiase Martinia na podzim roku 1611, tedy v době, kdy v Brémách řádil mor 

a škola byla uzavřená, aby se mohli v několika málo dnech nadýchat zdravějšího 

ovzduší.614 

Velmi často se v dopisech studentů setkáváme s projevy díků za učiněná napomenutí 

od Matouše Konečného.615 Tato napomenutí jim nebyla udělována proto, že se pravidelně 

něčeho dopouštěli či se něčím provinili, nýbrž měla jakýsi preventivní charakter, jak nám 

objasní Naučení mládencům: „Aby upřímě a dověrně přijímali naučení a napomenutí od 

předloženého svého a jím zvláště pro nedokonalosti při některých věcech anebo pro své 

domnění, že by se jim zdálo, že lépe rozumějí něžli předložený jejich, aby nepohrdali, nebo 

                                                 
610 AMK, sign. A 3251/VetterJ/4 „Philemonem nostrum paternè exceptum ex animo gaudeo eiq[ue] gratulor, 
non dubito quin quod in animu[m] tempestivè induxerat, modestè et humiliter, id quod meritò ab ipso debuit 
fieri, vobis satisfecerit. Gaudeo quoq[ue] ei concessum esse tempus ad peregrinandum, sine quâ studia certè 
ipsi[us] absq[ue] colophone e corona mansissent. Nihil dubito quin sit talis, qualem vel se ipsum offert, vel 
Vos et nos omnes eum esse ex animo optamus. Deus faxit, ut  sanctè et piè donum sibi collatum collocet.“ 
611 Srov. AMK, sign. A 3255/Apollo/2 „Když se psalo léta páně 1611[!]  vypravil jsem se na studium s kupci 
pražskými do Frangfurtu v postě před Velikonicemi a odtud pak do Brému s B. Zachariášem a s Jafetem.“ 
Zachariáš Aristus a Bohuslav Jafet studovali od 6. července 1609 na akademii v Herbornu a v r. 1610 všichni 
tři odešli do Brém, kde byli v matrice gymnázia zapsáni k 1./10. květnu. Srov. též popis cesty Jana Stadia do 
Brém v podkapitole V.2. 
612 Srov. Anton SCHINDLING, Ein "deutsches Athen" am Main? Literatur in Frankfurt zwischen 
Späthumanismus und Pietismus, in: Klaus Garber − Stefan Anders − Thomas Elsmann (Hgg.), Stadt und 
Literatur im deutschen Sprachraum der Frühen Neuzeit, Bd. I., Tübingen 1998, s. 538. 
613 Viz pozn. 467. 
614 AMK, sign. A 3251/VetterJ/2 (29. listopad 1611) „Vivim[us] et valem[us] singuli etiamsi id per nos 
minimè steterit tempestate pestis inprimis in hanc urbem proximè praeteritis mensib[us] saeviente. Malum 
tamen remisit. Scholamq[ue] ideo rursus apertam habemus, cui D[ominus] benedicat. Peste grassante 
fratrem meum et Apollinem Frankofurtum excurrisse R. T. forte jam intellexit. Suasit d[ominus] rector illis 
timidiorib[us] liberiorem petere auram. Suasit lectionum intermissio et librorum quorundam coemendor[um] 
necessitas, qui hîc duplo majori pretio, emunt[ur]. Non igitur putârim R. T. id omnimodò improbaturam. Post 
paucos dies sunt reversi,...“ 
615 Srov. např. AMK, sign. A 3251/Abdon/3 „Quare quum mihi desunt vires gratias referendi ago saltem 
Reverentiae Tuae cum pro literis, tum pro munere, tum etiam pro admonitionibus salutaribus immortales 
gratiasenitarq[ue] et Deo auxiliante, ut spero, consequar ut Te de me optime esse meritum non peniteat.“  
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takovým způsobem práce všecka, jakož předložených tak učedlníků daremná a naužitečná 

by byla.“616 

Zkusme nyní pomocí rejstříků nahlédnout, co vše obsahoval běžný šatník bratrského 

studenta, budeme-li k tomu počítat i obuv. Dle Naučení mládencům se měl mládenec 

vystříhat krojů a křtaltů (ozdob) cizích nad jeho povolání odporných, neměl ze sebe dělat 

příšery nebo nějaké potvory, ale přetrvávat na oděvu jemu náležícímu, aby se vyhnul 

nepotřebným vydáním.617 K základní obuvi patřily střevíce a pantofle, z oděvu kalhoty, 

punčochy letní, zimní a punčochy harasové, podvazky, plátěné košile, kabát z barchanu 

a podšívka pod kabát, plášť, rukavice a klobouk.618 Ne vždy ale mládenci dodržovali 

ustanovení z Naučení mládencům. Když Jan Stadius přešel z herbornské akademie do 

Brém, přinesl si s sebou zvyky, které se nepříliš zamlouvaly Janu Vetterovi. Mimo to se 

Vetter hned zpočátku podivil užitku Stadiových studií: „Taková veřejná studia tam vedl, že 

jsem sotva věřil, že byl v Herbornu.“619 A o jeho oděvu Matoušovi Konečnému psal: 

„Jedno je, o čem by ho mohla Vaše uctivost užitečně napomenout, aby se špatně nechápal 

podoby jakýchsi opozdilců, zvláště v oděvu, které se sluší spíše pro dvořany než pro 

teology. [...] Jsou to zbytky, které si s sebou přinesl z Herbornu a pro něž by těm, kteří se 

mnou jsou, snadně poskytl příčinu, aby se domnívali, že totéž mají dovoleno.“620 

Podíváme-li se do tabulek v následující podkapitole o účetních rejstřících, zjistíme, že 

jednu z položek, za níž bratrští mládenci vynakládali své finance, tvoří vydání za pivo 

a víno. Přestože v Naučení mládencům nalezneme výrok sv. Augustina, že „svobodní 

panicové mají se varovati vína, neb jest jed. Víno a mladost právě dvůj podpal ohně zlého 

jest;“ 621 užívali ho studenti v Bytomi n. O. podle Jana Abdona střídmě, a to ne z důvodu 

rozkoše, ale z nejvyšší potřeby.622 Jaká asi byla tato nejvyšší potřeba, by nám mohl osvětlit 

Jan Stadius za použití slov Ciceronových: „Totiž po jednotlivých jídlech navštěvoval krčmy 

                                                 
616 F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 26-27. 
617 Tamtéž, s. 41. 
618 K jednotlivým druhům oděvu srov. Alena NACHTMANOVÁ, Oděv a odívání v české společnosti na 
přelomu 16. a 17. století. Odívání šlechty a obyvatel měst v zrcadle vybraných pozůstalostních inventářů, 
diplomová práce na katedře PVHAS FF UK, Praha 1996; Ludmila KYBALOVÁ, Dějiny odívání. Renesance 
(15. a 16. století), Praha 1996, s 53n. 
619 AMK, sign. A 3251/VetterJ/2 „Talem enim publicum studiosum se ibi gessit ut vix crediderim  illum 
Herbornae fuisse.“ 
620 Tamtéž. „Unum e[st] de quo R. T. eum utiliter monere possit, ne formam quorumda[m] malè morator[um] 
affectet, in vestib[us] p[rae]sertim aulicos magis quam theologos decentib[us]. I[tem] capillis cristatis et 
capite coma hinc inde vestito. Sunt hae, quas secum Herbornâ attulit reliquiae, quib[us] iis q[ui] mecum sunt 
facile ansam p[rae]buisset, ut sibi idem licere putârint.“  
621 F. BEDNÁŘ (ed.), Jana Blahoslava Naučení, s. 55. 
622 AMK, sign. A 3251/Abdon/10 „...d[omino] patri registrum mitto, ubi quod vini quoq[ue] mentionem 
facio, peto ut d[ominus] pater pro suâ clementiâ ignoscat, non enim voluptatis, sed necessitatis summae 
causâ modico quandoque utimur vino.“ 
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a říkal, že raději chce pít dvakrát za den víno, aby si uchoval zdraví, než aby měl levnější 

stravu.“623 Kromě toho, že si studenti občas dopřávali víno (především o svátcích) 

a pravidelněji pivo po jídle, pili jejich doušky také po koupeli (po lázni), jak nám ukazují 

účetní rejstříky. V roce 1617 omlouvali bytomští studenti své vysoké náklady za pivo tím, 

že jim pro drahé obilí kuchař předkládá pivo kyselé a jeho množství nedosahuje takové 

míry jako obvykle. Proto si jeho „trochu“ obzvláště v horkých letních dnech po obědě a po 

večeři kupovali.624 

A čím se studenti stravovali? O tom se příliš z jejich písemností nedozvíme. Bytomští 

studenti mívali každou středu a pátek ryby, častěji vepřové maso, které ale nebylo vždy 

dobře připravováno.625 Nám „neznámý“ student požíval také uzené maso a slaninu626 

a Daniel Němčanský si z ovoce kupoval višně a hrušky.627 

Po příchodu studentů na svá nová studijní místa se ubytovávali v hospodách, případně 

u jednotlivých měšťanů. Péči o ubytování bratrských studentů v Brémách na sebe převzal 

Matthias Martinius a během tamního pobytu Jana Vettera také on. Tito dva zajišťovali 

mládencům i takové ubytování u měšťanů, jehož zaplacení si studenti „odpracovali“ 

pedagogickou službou u jejich dítek.628 Někteří bratrští mládenci v Bytomi n. O. patrně 

obývali i pokojíčky (musea629) ve třetím patře budovy bytomské školy − v alumnátu. Na 

tento fakt poukazuje lokalizace z datační formule dopisů „e museo meo“630 a informace 

Tomáše Cedara „Jam cum Graffis et Accio idem museum incolo.“631 

Poté, co studenti sepsali své dopisy – když se jim naskytla vhodná příležitost −  měli je, 

dříve než byly předány poslům a jiným doručovatelům, uzavřít a bezpodmínečně opatřit 

pečetí. Na to poukazuje napomenutí Matouše Konečného, které učinil Janu Vetterovi pro 

                                                 
623 AMK, sign. A 3251/Stadius/7 „Nam post singulas mensas frequentabat cauponas, et dicebat se malle 
singulis dieb[us] bis vinum bibere ut consuleret valetudini, quàm mensam paulò cariorem habere.“ 
624 AMK, sign. A 3251/GraffJ/7 „Unde quoque factum est illud, ut nobis non multùm eamq[ue] adhuc acidam 
cerevisiae apponeret coquus ac proinde in tanto calore quoq[ue] constituti necesse habuerimus, nobis post 
prandium coenamve aliquantulum cervisiae emere.“ Srov. též AMK, sign. A 3255/Cedar/1 „Non enim 
praesertim tempore aestivo fieri potest ut sim[us] contenti portione quae unicuivis ad mensam promt solet, 
quandoquidem mensura haec neque sextarium Pragensem continet.“ 
625 AMK, sign. A 3251/Abdon/10 „Saepè enim nobis apponuntur pisces, saepius porcinae carnes eaq[ue] non 
semper dextrè apparatae, adeò ut quandoque vix citra fastidium edi possint.“ Též AMK, sign. 
A 3255/GraffJ/2. 
626 AMK, sign. A 3255/student/1. 
627 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/4. 
628 Srov. AMK, sign. A 3251/Laubmann/8 „Praeterea R. T. facio certiorem ex judicio R. D. rectoris 
poedagogiam mihi obtigisse.  Is [e]n[im] mihi de commodo apud viduam aliquam honestam hospitio 
prospexit. Tres a[utem] ejus filii meae fidei sunt commissi quos diligenter et quidem sine studiorum meorum 
impedimento instituo.“ 
629 Srov. Ch. D. KLOPSCH, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums, s. 62. 
630 AMK, sign. A 3251/GraffR/3. 
631 AMK, sign. A 3251/Cedar/15. 
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odeslaný nezpečetěný dopis. Jan Vetter poté své opomenutí přitištění pečetě omlouval 

přílišným spěchem a sliboval, že se toho do budoucna vyvaruje.632 Bratrští mládenci 

disponovali buď svým vlastním typářem, v jehož pečetním poli se nacházel symbol 

dotyčného mládence s monogramem jeho jména, u něhož poslední písmenko udávalo 

rodiště a který byl ve většině případů umístěn nad symbolem, nebo mohl být rozložen při 

okrajích symbolu. Pokud takový typář mládenec nevlastnil, byly jeho dopisy uzavírány 

pečetí jeho druhů – ostatních bratrských mládenců. Typář si mládenec přinášel buď již 

z Čech, nebo si ho nechal vyrobit v místě svého studijního pobytu. V době, kdy o Daniela 

Němčanského v Brémách pečoval jeho starší spolubratr Pavel Hronovský, byly Danielovy 

listy pečetěny jeho typářem s monogramem P. H. T. [Paulus Hronovius Tynensis].633 Po 

Hronovského odchodu z Brém po Velikonocích 1616 si Daniel opatřil svůj vlastní „sekryt,“ 

za něhož zaplatil 12 gr. brem. (0,218 tolaru),634 a následující dopisy pečetil již svým 

typářem s monogramem D. N. CH. [Daniel Nemczanius Chrasticensis].635 

Nakonec se ještě zastavme u úkolů, kterými byli studenti od starších v místech svých 

aktuálních pobytů pověřováni. Bytomští studenti byli prostředníky v doručování 

 korespondence mezi seniorem polské Jednoty Martinem Gratianem Gertichem a svými 

biskupy636 a Tomáš Cedar měl také jednou něco zařídit či vyřídit ohledně pruských kůží, 

které měly být Matoušovi Konečnému opatřeny Mikulášem Wolfgangem Draconem 

z Toruně, neboť ve Slezsku takových nebylo vůbec ke koupi.637 

V roce 1612 si biskupové Jednoty nechali v Herbornu u tamního tiskaře Christopha 

Corvina vytisknout latinské638 a německé639 znění své konfese. Ale z nepozornosti tiskaře 

či jeho tovaryšů se do tisku latinských exemplářů vpravily takové chyby, které ve výsledku 

                                                 
632 AMK, sign. A 3251/VetterJ/6 „Quod de literis meis non obsignatis reverendus pater scribit, accidit, 
certum est per nimiam festinationem. Vehementer dolui, verumtamen inposteru[m] id cavebo.“ 
633 AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/2−3; na prvním dopise Daniela Němčanského    (sign. 
A 3251/NěmčanskýD/1) je otisk typáře Adama Hartmana (bez monogramu). 
634 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/5. 
635 AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/4−9. 
636 AMK, sign. A 3251/Abdon/10; AMK, sign. A 3251/Cedar/11. 
637 AMK, sign. A 3251/Cedar/12 „De coriis loquutus sum cum d[omi]no Nicolao literasq[ue] hac de re nobis 
scriptas exhibui, qui se hactenus nullâ ratione ea comparare potuisse asseverabat, simulq[ue] înposterum se 
curaturum et R. T. de his certiorem redditurum pollicitus est.“ Srov. AMK, sign. A 3251/Draconus/1−2. 
638 Fidei et religionis christianae confessio, quam sereniss. et potentiss. Romanorum, Ungariae et Boemiae 
regi Ferdinando, optimates et equites orthodoxe reformatam doctrinam professi suo fratrumque, quos 
Unitatem Boemicam vocant, nomine: Primo quidem Viennae in Austria XIV. Novembris [MD]XXXV 
exhiberunt; postea vero invictiss. Imperat. Maxmiliano P. P. A. et sereniss. Poloniae regis Sigismundo 
Augusto obtulerunt. Postremo anno sanctiss. Dn. N. [MD]CIX recognita [...], Herborn, [Christoph Corvinus] 
1612 (NK Praha, sign. 35 E 218). 
639 Confessio, oder Bekantnus des Glaubens der Lehre und der Christlichen Religion. Dem 
allerdurchleuchtigsten Großmächtigsten römischen zu Ungern und Behmen etc. Könige Ferdinando, von den 
Herren und der Ritterschaft der Cron Behmen, welche sich zu der reinen Lehre, so in der Einigkeit der 
Brüder geführet wird, bekennen [...], Herborn 1612 (VD17 23:325374K). 
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podávaly na dvou stranách její „bludný“ smysl. Tato skutečnost se rozhodně nelíbila 

seniorům Jednoty, a proto se usnesli, aby chyby na těchto dvou stranách byly přetištěny 

a ostatní errata aby byla připojena nazad tisku. Pražský biskup Matěj Cyrus v dopise 

Matoušovi Konečnému z 2. března 1612 správně předpokládal, že jednání s Corvinem 

o těchto opravách nebudou jednoduchá, a zároveň k tomu dodal, že „jinak nechtěl-li by 

impresor toho napraviti, nemohli bychom se k té konfesi, aby náše byla znáti.“ Proto: 

„soudíme pak všickni tři [Matěj Cyrus, Jan Cyrill, Jan Korvín] jednomyslně za dobré, aby 

tam psaní bylo učiněno jedno Korvínovi, v němž za to, aby tu korekci podstoupil, žádán byl; 

a druhé psaní Philemonovi, aby to řídil. Neboť 1. mocnější jest nežli Jafet, jehož přemluvil, 

kdo by a nač by chtěl. 2. nemožné jest školy začatou zde zrušiti, ani na 8. neb 10. nedělí 

pustinou položiti, chceme-li hrozného scandalum užíti. 3. nebude třeba tak hrubé  útraty 

vésti. Viklání pak Philemonova ještě nejisté jest, známost pak jeho tam, smělost umění 

a rozšafnost nad Jafetovu větší jisté jest. [...] Item korekci ta, aby se i při německé konfesi 

stala, za to žádáme. Sluší zajisté jeden smysl, jedna slova, jedné a též konfesi dáti.“640  

Obě psaní – Corvinovi i Philemonovi − Matouš Konečný učinil a snad jako pojistku 

sepsal ještě třetí určené učedníku Jana Lanecia Matoušovi Titovi. Tyto listy byly opravdu 

poslány rychlým poslem, jak žádal Cyrus, a již 17. března 1612 Titus sepisoval odpověď 

Matoušovi Konečnému, jak byla žádost seniorů o korekturu vyřízena. Píše tedy, že se ihned 

po přijetí dopisů vypravili s Janem Philemonem za tiskařem, který však zpočátku odmítal 

do tisků konfese učinit jakékoli zásahy. Nakonec přece přes mnohá přemlouvání i na zásah 

profesorů herbornské akademie Corvin slíbil, že ony dvě stránky641 budou přetištěny, a to 

ještě před frankfurtským trhem tak, aby mohly být tisky odeslány z Frankfurtu n. M. do 

Čech. K tomu Titus dále dodal, že v latinských exemplářích schází dvě svědectví, která se 

jinak nachází v tiscích německého znění, ale která jim nebyla dodána.642 

Nejen Herborn byl místem, v němž si Jednota nechávala vydávat svá díla. Další služby 

jí prokazovali tiskaři v Brémách. Funkce prostředníka k obstarávání brémských vydání 

spisů Jednoty nebo pro Jednotu sepsaných byla zpočátku svěřena Janu Vetterovi. Ještě za 

života ivančického biskupa Jana Crucigera byl pověřen dohledem na tisk tzv. „Summy,“ 

tedy výtahu z obsáhlejšího katechismu, který byl zpracován ve čtyřech jazycích – řecky, 

latinsky, česky a německy. Tato „Summa catechismi in usum scholarum orthodoxarum 

Unitatis fratrum in Bohemia et Moravia“ byla vydána v první polovině roku 1613 

                                                 
640 AMK, sign. A 3251/Cyrus/16. 
641  Od seniorů bylo žádáno přetištění stránky 34 a 113. 
642 AMK, sign. A 3251/Titus/1. 
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u Johanna Wessela643 a v květnu téhož roku Matěj Cyrus obdržel její tisky v Praze.644 Podle 

Alfreda Schmidtmayera se tohoto čtyřjazyčného bratrského katechismu používalo rovněž 

při výuce na brémském pedagogiu.645 Ovšem ani s  tiskem Summy katechismu nebyli 

senioři Jednoty spokojeni, neboť „Ta Summa catechismu v Brému vytištěná, nedbale 

vytištěna jest. Hned v tituli: Summa cat a na druhým verši echismi. Otázka ta, propter quid 

mortalis est mistrná latina. Potom, quid in hac confessione contionem. Haec trias. Budouliť 

tak tisknouti ta Evangelia, nebude pěkně.“ 646 

Poslední věta z citace obsahuje další tisk, jenž byl pro Jednotu nejen vydán, ale 

v Brémách i sepsán. Jedná se o Evangelia a epištoly nedělní – jazykovou učebnici určenou 

pro bratrské školy, jejíž sepsání si Bratří vyžádali u Matthiase Martinia. Evangelia byla 

taktéž  − stejně jako předchozí katechismus − sepsána jako čtyřjazyčná.647 Do jaké doby 

spadá počátek rozhodnutí o jejich tištění, nebo vůbec samotná domluva bratrských starších 

s Matthiasem Martiniem, není doposud známo.648 I v případě Evangelií se měl o jejich 

vydání, různé úpravy, které byly konzultovány prostřednictvím korespondence s pány 

otci,649 a o jazykovou pomoc Matthiasi Martiniovi postarat Jan Vetter.650 Ten rovněž 

navrhoval do Evangelií učinit takové inovace, které by žákům zjednodušily jejich užití.651 

                                                 
643 Viz pozn. 380. Srov. též AMK, sign. A 3251/VetterJ/7−8. 
644 AMK, sign. A 3251/Cyrus/26. (22. květen 1613). 
645 A. SCHMIDTMAYER, Die Beziehungen der Bremer Gymnasium Illustre, s. 335. 
646 AMK, sign. A 3251/Lanecký/26 (12. srpen 1613). 
647 Matthias MARTINIUS, Evangelia et epistolae quae diebus dominicis per anniversarias vices in ecclesiis 
Unitatis fratrum in Bohemia et Moravia ad populum christianorum explicari solent, Graece, Bohemice, 
Germanice et Latine cum analysi difficiliorum vocum grammatica et populari textuum divisione in usum 
scholarum edita; una cum parvo catechismo in iisdem linguis. Bremen, Thomas de Villiers 1616 (Knihopis 
K02280; VD 17 23:644480Z). Srov. A. SCHMIDTMAYER, Über das Schulwesen, s. 59; J. Th.  MÜLLER, 
Die Deutschen Katechismen, s. 339-340, 444n. 
648 Odpověď na tuto otázku by mohla přinést zachovaná korespondence Matthiase Martinia, která je 
dochována v mladoboleslavském nálezu. K zpracování Martiniovy korespondence viz závěr této práce. 
649 Srov. AMK, sign. A 3251/VetterJ/7 „Textus nonnullos à rev[erendis] patrib[us] mutatos admodum 
gaudeo probeq[ue] id observabo. Memini [e]n[im] ipse rem animadversione indignisse. Quantum de 
praefatione R. T. semel concludere visum fuerit, id ubi cognovero, itidem fideliter expediam.“ 
650 Srov. vyčítavá slova Karla st. ze Žerotína na Vetterovu adresu při rozhovoru s Jiříkem Erastem, když se  
nechtěl jako preceptor Zdeňka a Fridricha z Hodic navrátit domů (AMK, sign. A 3258/Erastus/1) „Z strany 
tištění Evangelií  řekl pán, že tomu dobře rozumí, žeť Bratří starší neposlali Vettera do Němec proto, aby tam 
v impresi nětco zpravoval, než že jemu to poručili  zpraviti per occasionem, když tam za jinámi[!] příčinami se 
dostal, tam byl, aby při té příhodnosti i toto zpravil. A protož že to nic jiného není než jeho praetexus 
a daremní výmlouva.“ 
651 AMK, sign. A 3251/VetterJ/6 „Dabo tamen operam ut rem tanta fidelitate curem, quanta fieri poterit vel 
maxima. Praeter enim argumentor[um] disticha velim in margine breves adjicere notas grammaticas ad 
textum Graecum pro tyronibus hujus linguae studiosis. Et si fieri possit vellem sanè ex adverso summa capita 
analytica ad latinum contextum adjicere pro iis qui theologiae ab ipsis unguiculis adsvefieri debent, nec non 
ad singulas dominicas loca s[a]crae insigniora indigitare, tum ut discipulis inde sententiae sacrae pro more 
scholaru[m] nostrarum proponendae commodi[us]reperiantur tum ut et iis qui explicandis textib[us] illis 
sacris operam dare incipiunt qualiscunq[ue], subministret[ur] copia locor[um] s[a]crae quae ad 
intelligentiam et enodatione[m] text[us] faciant. Quae ratio si R. T. arrideat, velim id quamprimum 
cognoscere.“ 
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Jak se zdá, Matthias Martinius nebyl autorem české části učebnice. Tu si podle všeho 

Jednota sepsala sama včetně jejich tisků, o které se měl postarat Bohuslav Jafet v Praze. 

Tyto měly být poté pouze odeslány do Brém.652  

Po Vetterově odvolání z Brém domů na podzim 1613 převzali jeho úlohu od jara 1614 

oba jáhnové z Ivančic − Pavel Hronovský a Jan Irenaeus. „Co se dotýče těch Evangelií 

snad začatých k tištění, škoda by bylo toho přestati, a zvláště když i 40 tolarů na to vydáno. 

Mně [Janu Laneciovi] se vidí, že by ta práce mohla poručena býti těm dvěma jáhnům 

evančickým, Hronovskému a Irenaeovi, nebo nejsou hloupí mládenci a v letech, takže by 

bez Jana Vettera mohlo by to zpraveno býti. Již ste ustanovil, aby doma zůstal. [...] Nad to 

však snad ta Evangelia s epištolami sou shledána. Exemplář všeho před rukami jest, či jak 

jest to? Martinius kdyby co nesnadného bylo, retoval by a v češtině tito 2. Martiniovi aby za 

práci vedenou i při našich mladích i při tomto díle, aby nětco dáno bylo, soudím za slušné, 

ale počkati s tím snad až do shledání. Jen v psaní k němu navrci, že sme vděčni jeho služeb 

a za ní děkujem i za další je žádáme. My že vděčnosti také dokážem, i tohoto dokládám při 

ouřadu a cestě našich do Brému.“653 

Zaslání  40 tolarů, o kterých se zmiňuje výše Jan Lanecius, připomínal již na konci 

července 1612 Jan Cruciger.654 Tyto Jan Vetter obdržel na konci ledna 1613655 a dokonce 

přesně víme, co z nich bylo zaplaceno, neboť zcela z rámce zápisů vydání bratrských 

mládenců vystupuje rejstřík, jenž byl přiřazen k rukopisu Jana Laubmanna a jenž nás uvádí 

do knihtiskařské dílny. Ukazuje totiž „Outratu peněz poslaných k tištění Evangelií a epištol 

nedělních summy 40 říšských tolarů.“ 656 Jeho datace však náleží až ke konci roku 1615. Již 

za Jana Vettera se prodlévalo s tiskem Evangelií pro neustálé zaneprázdnění tiskařského 

lisu. Situace se nezměnila ani za pobytu Pavla Hronovského.657 Koncem října 1615 ale již 

                                                 
652 AMK, sign. A 3251/VetterJ/8 (5. červenec 1613) „Typographo à me no[st]ro satisfactum est p[ro] 
Summulae impressione, qui ipse paratus est libellum evangelior[um] quadrilinguem typis mandare, 
quamprimu[m] Bohemicos typos quos ei Pragae comparari curavi, accepeunt. F[ratri] Japheto res tota est 
commendata. Utinam verò esset, q[ui] urgeret, ut sine mora ad nos mittantur. Hos [e]n[im] si habuissem[us], 
opus illud magis quam dimidia sui parte jam ja[m] luce[m] vidisset. Diligenter verò in id attendam ut text[us] 
epistolici imò et reliqui mutandi secundum indicem et voluntate[m] Vestram commutentur.“ 
653 AMK, sign. A 3251/Lanecký/31 (26. únor 1614). 
654 AMK, sign. A 3251/Cruciger/12 „P řipomínám Vám o peníze na tištění těch Evangelií v Brémě, a aby 
i epištoly  přidány byly také. Poslati 40 tolarů, však to bude pro domácí školy.“ 
655 AMK, sign. A 3251/VetterJ/5 „[accepi] Eos nimirum 54 imperiales, de quib[us] 40 mittebant[ur] nomine 
d[omini] Crucigeri, piae memoriae, ad imprimenda Evangelii Graeco-Latina.“ 
656 AMK, sign. A 3255/Laubmann/4. 
657 Srov. AMK, sign. A 3251/Hron/1 (14. září 1615) „Evangelia nostra nonnihil remora[n]t[ur] quoniam alii 
libelli, antequam literam „l“ accepimus, fuerunt praelo subjecti et ad Francofurtenses hybernos necessario 
absolvendi, inprimis responsio ad refutationem libri nuper editi De unica D[omi]ni nostri Jesu Ch[rist]i 
persona, postquam hi jam sunt absoluti, statim opus nostru[m] p[ro]movebit[ur] et spacio 10 septimanarum 
(ut typographus sperat) perficiet[ur].“ 
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Pavel Matoušovi Konečnému psal, že větší část Evangelií je vytištěna a tu mu posílá 

k přehlédnutí.658 Celé dílo bylo dotištěno patrně na počátku následujícího roku a bylo 

uvedeno předmluvou Matthiase Martinia.659 

Z jednoho dopisu Daniela Němčanského a seniora Matěje Cyra z podzimu 1616 

vystupuje ještě zcela nová informace. A to, že v Brémách bylo vytištěno buď další − 

neznámé − vydání spisu Matouše Konečného „O povinnostech křesťanských.“660 Nejprve 

dejme slovo Matějovi Cyrovi: „V Kristu nejmilejší B. Matouši, naschválí Vám po mé fůře 

posílám tři sudy knih. V jednom jsou Váše O povinnostech, za něž od Vás poslané peníze 

onehdy do Lipska jdou. Ve druhém pak jsou ta bremenská Evangelia, jichž počtu jistého 

založiv někam rejstřík nevím.“661  

Ony peníze, které Matěj Cyrus odeslal do Lipska, byly zřejmě určeny pro Johanna 

Willia do Brém. Jejich celková částka činila 29 tolarů, jak píše Daniel Němčanský: „Co se 

však týče 29 tolarů za Knihu o povinnostech křesťanských, ať Tvá uctivost ví, že pan 

magister Johannes Willius přijal 19 tolarů, za mé přítomnosti totiž odpečetil a otevřel celý 

a neporušený balíček. Nevím, kde se v této věci stala chyba.“662 Zprávu o této chybě 

zopakoval Daniel ještě jednou v dopise z počátku prosince 1616.663 

 

                                                 
658 AMK, sign. A 3251/Hron/2 „Libellus Evangeliorum nunc strenuè promovet[ur] cujvs partem fere 
majorem hac occasione Vobis transmittim[us], ut illam relegere et nos, si qvid desiderabitis, tempestive 
monere qveatis. Perfectum opus (ut spero) ad Calendas Januarii accipietis.“ 
659 AMK, sign. A 3251/Lanecký/49 „P ředmluvka na ta Evangelia, kteráž se tisknou v Brémě, nechť udělá 
maličkou pan Martinius a doloží, že na žádost naši to učinil a je vytisknouti dal pro naše školy české a 
moravské. Exemplářové nechť se všickni vyzdvihnou a Vy je k sobě přijměte a potom s námi zdělovati budete 
podle potřeby a potom i peněz, aby se nětco zase stržilo na pomoc nákladu učiněného. Němcům čeština 
nehodí se, byla by ta kniha u nich v pohrdnutí, ale v našich krajinách bude míti větší plac. Panu Martiniovi 
mohl by býti dán některý exemplář, byť bylo desátek nebo dva, aneb jakž znáte jeho žádost.“   
660 Matouš KONEČNÝ, Kniha o povinnostech křesťanských z Písem svatých shromážděná každému 
pobožnému člověku, všelikého stavu, řádu, věku a povolání velmi užitečná [...], Praha, Jan Schumann 1612 
(Knihopis K04282). 
661 AMK, sign. A 3251/Cyrus/52 (11. říjen 1616). 
662 AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/5 (3. listopad 1616) „Quod autem 29 imperiales pro Libro illo De 
officiis christianorum attinet, R[everenti]a Tua d[ominum] m[agistrum] Joannem Willium 19 accepisse sciat, 
me enim praesente fasciculum integrum et inviolatum resignavit et aperuit, unde error hac in re sit, nescio.“ 
663 AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/6 „...et de errore in transmissa pecunia m[agistro] Joanni Willio pro 
Libro illo officiorum unâ cum literis ipsius, qui R[everenti]ae Tuae rescripsit, significavi. Nam 19 imperiales 
m[agistrum] Joann[em] Willium R[everenti]a Tua praeter illos 5 ducatos accepisse tantum sciat, me enim 
praesente fasciculum resignavit et aperuit.“ 
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V.5  Početní analýza účetních rejstříků 

 

Dříve než přistoupím k obsahové analýze účetních rejstříků, je třeba se zmínit o průběhu 

jejich zpracování. Celkem je v Archivu Matouše Konečného dochováno 29 kusů rejstříků, 

které pro jejich další použití bylo nutno přiřadit ke jménům jednotlivých studentů, případně 

k rukopisu jejich pisatelů, neboť, až na několik výjimek, nejsou podepsány. K jejich 

přiřazení jsem použila paleografický a v menší míře i obsahový rozbor. Situace byla ztížena 

o to víc, že základna pro paleografické srovnávání je žalostně malá (kromě slibů bylo 

možno použít jen deset českých dopisů z pera studentů), a chybou se také stalo při prvotním 

náhledu do korespondence vyjmutí těchto rejstříků, aniž by bylo poznamenáno, z jakého 

dopisu pocházejí, i když, jak se ukázalo, ani to nebylo rozhodující. Rejstříky byly tedy 

přiřazeny ke jménům deseti studentů, z nichž jeden zůstává doposud anonymem a je 

označen jen jako „student.“ Ke skupině brémských studentů patří rejstříky Jana Apolla, 

Jana Laubmanna, Pavla Hronovského, Daniela Němčanského, Jana Stadia a soupis vydání 

onoho neznámého studenta. Z bratrských mládenců studujících v Bytomi n. O. své výdaje 

sepsali Jana Abdon, Tomáše Cedar, Jiřího Graff a Řehoře Graff. 

V rejstřících se vyskytuje několikeré označení měny.664 Studenti v Brémách platili 

dukáty, říšskými tolary (Reichsthaler), širokými tolary, říšskými zlatými (Reichsfloren), 

kopštíky a groty (či kroty). Studenti v Bytomi n. O. vykazují částky v tvrdých, širokých, 

prostých či jáchymovských tolarech (Joachimicum), v českých groších neboli argentech, 

krejcarech, zlatých a v kopách. Všechny rejstříky byly přepočítány na jednoho společného 

jmenovatele, a to na tolar jako na „hrubou“ minci pevného charakteru, se zaokrouhlením na 

tři desetinná místa. Ani sami studenti nerozlišovali přívlastky tolarů. Proto byl poměr tolaru 

a groše brán jako poměr k peněžní početní jednotce, nikoli jako vztah mezi oběma 

raženými nominály.665 Ve všech rejstřících byl rovněž komparován součet všech položek 

s celkovou sumou vypočtenou daným studentem. Takto byla ověřena i spolehlivost 

jednotlivých kurzů. Je nutné podotknout, že ne vždy sečtená částka souhlasila s výpočtem 

studenta, což bychom mohli částečně přičíst zaokrouhlení na celou hodnotu a nezřídka i 

chybnému počítání pisatele rejstříku. Vzájemné relace jednotlivých mincí k peněžní početní 

jednotce jsou tyto: 

                                                 
664 Za konzultaci k numizmatickým problémům děkuji PhDr. Eduardu Šimkovi, CSc. 
665 Petr VOREL, „Groše české“ a „groše míšeňské“ jako početní jednotky 15. až 18. století, in: Eduard Šimek 
(ed.) Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich zemích. Sborník příspěvků 
ze semináře numismatiků – Pardubice 22.−23. 10. 1998, Praha 2002, s. 57-58. 
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V Brémách zahrnoval 1 tolar 55 grošů.666 S tímto kurzem můžeme počítat po celou 

dobu pobytu bratrských mládenců. Nebylo by ovšem pravidlo bez výjimky. V rejstřících 

Jana Laubmanna byl kurz tolaru a groše stanoven na 1:60,5 a 1:60.667 V tomto případě se 

mi nepodařilo dopátrat možné chyby, nebo zda je kurz považován za oficiální a nikoli za 

reálný. Skutečnost by se mohla zdát o to podivnější, že v dalším rejstříku, který byl přiřazen 

Laubmannovu rukopisu, je již obvyklý přepočet 1:55.668 Označení říšský zlatý, jenž však 

byl stříbrnou mincí, je zde synonymum pro říšský tolar. Kopštík neboli Kopfstück 

obsahoval 12 grošů669 a jeden tolar tvořilo 4,5 kopštíku.670 Dukát, který se vyskytuje 

v rejstříku Jana Stadia671 k roku 1612, byl přepočten dle rejstříku Daniela Němčanského 

z první poloviny roku 1615,672 v němž je uvedena proměna dukátů na tolary, tj. 40 dukátů 

bylo převedeno na 66 tolarů 36,5 grošů, přičemž všechny rejstříky Daniela Němčanského 

počítají s kurzem 1:55. Podle tohoto přepočtu 1 dukát obsahuje 1,666 tolaru.673  

Převodní klíč pro rejstříky bytomských studentů vychází vesměs z českých poměrů.674 

1 tolar obsahoval 30 grošů českých.675 Běžně uváděný argent je totožný výraz pro český 

groš. Kopa obsahovala 24 grošů českých.676 Zlatý zahrnoval 60 krejcarů a 1 tolar pojímal 

84 krejcarů. Poměr 84 krejcarů za tolar byl stanoven dle propočtu první části Cedarova 

rejstříku v sign. A 3255/Cedar/1. Několik položek v krejcarech vykazoval Jiří Graff i jeho 

bratr Řehoř. Jelikož u těchto dvou studentů nebylo možné pro zjevné chyby v součtech, 

nebo vůbec pro jejich absenci stanovit poměr tolaru a krejcaru a jelikož jsou jejich rejstříky 

časově blízké Cedarovým, byl kurz tolaru a krejcaru aplikován analogicky.677 V rejstříku 

                                                 
666 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/1 „Mince bremenská na široký tolar počítajíc. Tolar drží 55 grotů.“   
Srov. Wilhelm JESSE, Bremens neuere Münzgeschichte, BJb 38, 1939, s. 181. 
667 Pro rejstřík se sign. A 3255/Laubmann/2 platí poměr 1: 60,5 a pro sign. A 3255/Laubmann/3 kurz 1:60. 
668 AMK, sign. A 3255/Laubmann/4. 
669 Srov. Friedrich SCHRÖTTER, Wörterbuch der Münzkunde, Berlin − Leipzig 1930, s. 318.  
670 AMK, sign. A 3255/Stadius/2. 
671 Tamtéž. 
672 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/4. 
673 Srov. E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ – A. MALÁ – L. NEMEŠKAL – Z. JELÍNEK, Numismatické 
příspěvky ke studiu dějin cen a mezd údobí 1469−1615, in: Zápisky katedry československých dějin 
a archivního studia 6, Kolokvium o dějinách cen a mezd v 16. a 17. století, Praha 1962, s. 92, 95. Jestliže je 
pro dukát k r. 1611 uváděn obvyklý poměr 140 krejcarů, následně převodem na tolar obsahující 84 krejcarů 
dostaneme stejný poměr dukátu k tolaru, jaký jsem uvedla výše. 
674 Srov. Petr VOREL, Od pražského groše ke koruně české. Průvodce dějinami peněz v českých zemích, 
Praha 2004, s. 154-155; srov. TÝŽ, „Groše české“ a „groše míšeňské.“ 
675 AMK, A 3255/Abdon/1 „Střevíce troje  po 15 českých [grošů], facit 1 tolar tvrdý a 15 českých.“ 
676 AMK, A 3255/Cedar/1 „Sexagena comprehendit 24 argenteos.“ 
677 Jako další možný přepočet tolaru a krejcaru se ukazuje kurz 1:72. Srov. dopis Jana Abdona z 1. dubna 
1618 (AMK, sign. A 3251/Abdon/13) „Gregorius vero et Georgius [Graffii]  per septimanam 18 k[ruces] vel 
quartam partem taleri [pro mensa] solvunt.“ Nebo kurz 1:90. Srov. položku za stravu v účetním rejstříku Jana 
Abdona (AMK, sign. A 3255/Abdon/1, fol 1r). „Od stolu za 29 neděl: 7 kop 6 českých [grošů].“  
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Jiřího Graffa678 je jedna položka uvedena vedle českého groše i v drobnějších haléřích, 

jejich převod byl vůči groši stanoven na 1:14.679 

 
Komentář k tabulkám uvádějící celková vydání v různých kategoriích ze všech dochovaných 

rejstříků přiřazených k jednotlivým studentům 

Následující tabulky jsou sestaveny na základě přepočtených částek a podávají vydání 

v tolarech. Jelikož nebylo možné jednotlivé rejstříky blíže časově zařadit, kromě zápisů 

Daniela Němčanského, jsou celkově spočteny v jedné sumě a rozděleny do kategorií.  Za 

vypočtenou částkou je vždy uveden v závorce počet procent z celkového vydání. Kategorie 

ubytování zahrnuje položky, které jsou v rejstřících zapsány jako: „na hospodě, od světnice, 

od pokoje, za lozument.“ Strava byla označována: „od stolu, kuchaři.“ Ne ve všech 

rejstřících jsou tyto jednotlivé položky zřetelně oddělitelné a označení „hospodáři“ 

zahrnovalo jak stravu, tak i ubytování. V prvním okénku je uvedena společná suma za 

stravu i ubytování, v okénku vedle je, pokud bylo možné, rozepsána. Kategorie oděvu 

zahrnuje nejen oblečení, rukavice, klobouky, ale také výdaje za jejich opravu, za materiál 

(plátno, sukno, barchan) a mzdu krejčímu za šití. Do obuvi náleží vydání za střevíce, 

pantofle, jejich opravy a vydání za tkaničky. V kategorii knihy a vazba jsou udány částky 

za jednotlivé tituly knih, vytištěné materie i jejich svázání. Položky dříví, pod jehož 

pojmem se také skrývá rašelina k topení (dorpf) a otýpky, a svíčky jsou nejprve zapsány 

souhrnně, následně i jednotlivě. Pod pojmem služby se skrývají útraty za praní, úhrady 

poslům za přinesení psaní, přinesení nějakých věcí, služkám za mytí nádobí, za stlaní 

postele, vymetání pokoje, topení a jiné příspěvky. Vedle souhrnné částky všech služeb je 

v následujícím okénku uvedena pouze částka za praní. Hygienou je míněna návštěva lázně, 

jež v některých případech zahrnuje i částku za víno či pivo, které si studenti dopřávali po 

koupeli, výdaje za holiče, mytí hlavy, holení i za hřeben a mýdlo. Vedlejší suma uvádí 

výdaj pouze za lázeň. Pod kategorií privátních lekcí jsou uvedena vydání za účast na 

privátních seminářích (collegium privatum) nebo za soukromé vyučování (pro privata 

institutione). Obdobně jako rejstříky všech studentů byly zpracovány rejstříky Daniela 

Němčanského za půlletní období. 

                                                 
678 AMK, A 3255/GraffJ/1. 
679 P. VOREL, „Groše české“ a „groše míšeňské,“ s. 62. 
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Jan Apollo680 Jan Laubmann681 Daniel Němčanský682 

Pro období: 1611 Pro období: 1612−1614 [?] 683 Pro období: 30. březen / 9.duben 1614−29. září 1617 

Celková vydaná částka:  80 tolarů Celková vydaná částka: 73,65 tolarů Celková vydaná částka: 355,636 tolarů 

 38,5 (52,27 %) Ubytování 

Strava 
40 (50 %) 

40 (50 %) 

Ubytování 

Strava 
38,5 (52,27 %) 

 

Ubytování 

Strava 
166,69 (46,87 %) 

Víno a pivo 2 (2,5 %) Víno a pivo 0,165 (0,22 %) Víno a pivo 3,558 (1 %) 

Oděv 2 (2,5 %) Oděv 21,016 (28,54 %) Oděv 81,533 (22,93 %) 

Obuv 2 (2,5 %) Obuv 1,595 (2,17 %) Obuv 8,82 (2,48 %) 

Knihy a vazba 8 (10 %) Knihy a vazba 10,283 (13,96 %) Knihy a vazba 36,946 (10,39 %) 

2 (2,5 %) 6,282 (1,77 %) Dříví  

Svíčky 
3 (3,75 %) 

1 (1,25 %) 

Dříví  

Svíčky 
--- 

Dříví 

Svíčky 

9,645 
(2,71 %) 3,363 (0,95 %) 

8 (2,25 %) 
Služby --- Služby --- Služby 10,218 

(2,87 %)  

1,288 (0,36 %) 
Hygiena --- Hygiena --- Hygiena 

1,743 
(0,49 %)  

Privátní lekce --- 

 

Privátní lekce --- 

 

Privátní lekce 11 (3,09 %) 

                                                 
680 AMK, sign. A 3255/Apollo/1. 
681 AMK, sign. A 3255/Laubmann/2−3. 
682 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/1; A 3255/NěmčanskýD/3−7; A 3255/Hron/1. Rejstřík Pavla Hronovského je sice jeho autografem (stejně jako rejstříky se sign. 
A 3255/NěmčanskýD/1−4), ale částky v něm uvedené navazují příjmem i vydáním na sign. A 3255/NěmčanskýD/4. Přesto nebylo možné jednoznačně rozhodnout, zda 
vydání patří pouze ke jménu Daniela Němčanského. Proto byl při určování zařazen ke jménu Pavla Hronovského. Při podrobnějším rozboru se ukázalo, že se vesměs jedná 
o náklady Daniela Němčanského. Nelze ovšem vyloučit, že rejstříky, které jsou rukopisem Pavla Hronovského, obsahují i jeho vydání. 
683 Dopisy Jana Laubmanna jsou datovány 10. červencem 1611 až 18. únorem 1615. 
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Jan Stadius684 student685 Jan Abdon686 

Pro období:  1611−1612 Pro období:  [?]  Pro období: 1617−1618687 

Celková vydaná částka:  207,66 tolarů Celková vydaná částka: 54,073 tolarů Celková vydaná částka: 66,234 tolarů 

 5,067 (7,65 %) Ubytování 

Strava 
113,5 (54,66 %) 

Ubytování 

Strava 
18 (33,29 %) 

18 (33,29 %) 

Ubytování 

Strava 

10,867 
(16,41 %) 5,8 (8,76 %) 

Víno a pivo --- Víno a pivo --- Víno a pivo 3,033 (4,58 %) 

Oděv 28,33 (13,64 %) Oděv 6,654 (12,31 %) Oděv 21,332 (32,21 %) 

Obuv 2 (0,96 %) Obuv 4,436 (8,2 %) Obuv 2,5 (3,77 %) 

Knihy a vazba 19,332 (9,31 %) Knihy a vazba 5,545 (10,26 %) Knihy a vazba 8,734 (13,19 %) 

4 (1,93 %) 4,533 (6,84 %) Dříví  

Svíčky 
4 (1,93 %) 

 

Dříví  

Svíčky 
--- 

Dříví 

Svíčky 
6,2 (9,36 %) 

1,667 (2,52 %) 

2 (0,96 %) 1 (1,85 %) 2,2 (3,32 %) 
Služby 2 (0,96 %) 

 
Služby 1 (1,85 %) 

 
Služby 3,067 (4,63) 

 
0,7 (1,06 %) 

Hygiena --- Hygiena --- Hygiena 0,7 (1,06 %) 
 

Privátní lekce --- 

 

Privátní lekce --- 

 

Privátní lekce 1 (1,51 %) 

 
 
                                                 
684 AMK, sign. A 3255/Stadius/1−3. 
685 AMK, sign. A 3255/student/1. 
686 AMK, sign. A 3255/Abdon/1−2. 
687 Dopisy Jana Abdona jsou datovány 9. únorem 1617 až 1. dubnem 1618. 
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Tomáš Cedar688 Jiří Graff 689 Řehoř Graff 690 

Pro období: 14. listopad 1616−1618691 Pro období: 14. listopad 1616−1618692 Pro období: 1617−1618693 

Celková vydaná částka: 59,2 tolarů  Celková vydaná částka: 58,062 tolarů Celková vydaná částka: 53,117 tolarů 

3 (5,07 %) 8 (13,78 %) 8,2 (15,44 %) Ubytování 

Strava 
6,8 (11,49 %) 

3,8 (6,42 %) 

Ubytování 

Strava 
25,3 (43,57 %) 

17,3 (29,79 %) 

Ubytování 

Strava 

23,267 
(43,8 %) 15,067  

(28,37 %) 

Víno a pivo 1,867 (3,15 %) Víno a pivo 2,2 (3,79 %) Víno a pivo 2,8 (5,27 %) 

Oděv 20,267 (34,24 %) Oděv 3,828 (6,59 %) Oděv 5,132 (9,66 %) 

Obuv 2,967 (5,01 %) Obuv 2,366 (4,08 %) Obuv 2,433 (4,58 %) 

Knihy a vazba 6,765 (11,43 %) Knihy a vazba 5,266 (9,07 %) Knihy a vazba 2,333 (4,39 %) 

5 (8,45 %) 3,286 (5,66 %) 2,134 (4,02 %) Dříví  

Svíčky 
5,865 (9,91 %) 0,865 

(1,46 %) 

Dříví  

Svíčky 
4,202 (7,24 %) 

0,833 (1,43 %) 

Dříví 

Svíčky 

3,417  
(6,43 %) 1,2 (2,26 %) 

2,233 
(3,77 %) 

2,6 (4,48 %) 3,2 (6,02 %) 
Služby 2,701 (4,56 %) 

 
Služby 2,811 (4,84 %) 

 
Služby 3,4 (6,4 %) 

 
0,9 (1,52 %) 0,833 (1,44 %) 0,533 (1 %) 

Hygiena 0,9 (1,52 %) 
 

Hygiena 0,833 (1,44 %) 
 

Hygiena 0,733 
(1,38 %)  

Privátní lekce 1,5 (2,53 %) 

 

Privátní lekce 2,5 (4,31 %) 

 

Privátní lekce 2 (3,77 %) 

                                                 
688 AMK, sign. A 3255/Cedar/1−3. 
689 AMK, sign. A 3255/GraffJ/1−3. 
690 AMK, sign. A 3255/GraffR/1−2. 
691 Dopisy Tomáše Cedara jsou datovány 14. listopadem 1616 až 18. srpnem 1618. 
692 Dopisy Jiřího Graffa jsou datovány 29. lednem 1617 až 18. srpnem 1618. 
693 Dopisy Řehoře Graffa jsou datovány 9. únorem 1617 až 26. dubnem 1618. 
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 Rejstříky Daniela Němčanského694  
Vydání učiněná za jednotlivé semestry, tj. zpravidla od Velikonoc do sv. Michala (29. září) a od sv. Michala do Velikonoc. 

 
 
 
 
 

       Semestr 
 
  1. 30. 3. / 9. 4. 1614 – 31. srpen 1614  

2. 1. září 1614 – 14. březen 1615 
3. 14. březen 1615 – 29. září 1615 
4. 29. září 1615 – 31. březen 1616 
5. 31. březen 1616 – 29. září 1616 
6. 29. září 1616 – 26. březen 1617 
7. 26. březen 1617 – 29. září 1617 

 
 
 
 
 

                                                 
694 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/1; A 3255/NěmčanskýD/3−7; A 3255/Hron/1. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Ubytování a strava 21 (40,39 %) 25,182 (62,22 %) 29,608 (49,38 %) 20,5 (58,91 %) 26,4 (44,91 %) 22 (37,22 %) 22 (43,56 %) 
Víno a pivo 0,364 (0,7 %) 0,546 (1,35 %) 0,483 (0,81 %) 0,564 (1,62 %) 0,692 (1,18 %) 0,509 (0,86 %) 0,4 (0,79 %) 
Oděv 19,271 (37,06) 3,927 (9,7 %) 14 (23,35 %) 0,5 (1,44 %) 15,727 (26,76 %) 7,417 (12,55 %) 20,691 (40,97 %) 
Obuv 0,818 (1,57 %) 1,9 (4,69 %) 0,909 (1,52 %) 1,337 (3,48 %) 1,637 (2,79 %) 2,074 (3,51 %) 0,145 (0,29 %) 
Knihy a vazba 7,537 (14,49 %) 0,255 (0,63 %) 0,509 (0,85 %) 4,345 (12,49 %) 6,145 (10,45 %) 15,655 (26,49 %) 2,5 (4,95 %) 
Služby 0,773 (1,49 %) 1,863 (4,6 %) 1,61 (2,69 %) 1,036 (2,98 %) 2,182 (3,71 %) 1,754 (2,97 %) 1 (1,98 %) 

Celková částka za půl léta 
(% ze všech vydání) 52 (14,62 %) 40,473 (11,38 %)  59,964 (16,86 %) 34,8 (9,79 %) 58,781 (16,53%) 59,109 (16,62 %) 50,509 (14,2 %) 



Při popisu cesty do Brém roku 1614 jsme si mohli povšimnout, že každému biskupu 

bylo podřízeno několik mládenců, které spravoval. Ti z nich, kteří studovali na náklady 

Jednoty, byli financováni částečně z prostředků biskupových, částečně (nebo úplně) ze 

společného měšce, tzv. korbony Unitatis.695 I ti, kteří byli na studiu podporováni od rodičů 

či od některého šlechtického nebo měšťanského ochránce (patrona) a studovali na tzv. 

vlastní patrimonium,696 neměli hýřit penězi a rozmařile utrácet, ale měli rovněž vydávat 

řádné sepsání svých útrat. K tomu byl roku 1614 napomínán Pavel Němčanský v Brémách: 

„Vašemu Pavlovi Němčanskému do Brému nevěda čím se místně zpraviti, nemaje tak 

dlouho návěští od Vás, poslal sem [Jan Lanecius] i jeho patrimonium 40 tolarů 

z napomenutím takovým, aby daremně neutrácel, a kdykoli ho zavoláte domů, poslušně se 

zachoval a přišel. Tak o něm smyslím, že jinak neučiní. [...] Avšak Vy [Matouš Konečný] 

napomeňte ho k študování ještě a varování se daremného utrácení těch 40 tolarů, a že 

z nich musí mně počet učiniti, poněvadž za mnou sou jeho peníze.“697 I když mládenci 

vyčerpali vlastní zaopatření, mohla být jejich studia dále financována ze společné pokladny, 

pokud si toho zasloužili, nebo to bylo od starších uznáno za potřebné.698 Nejednou měli 

páni otcové starosti, aby jim náklady zbytečně neušly.699 Přímou výtku pro přílišné utrácení 

činí Jan Lanecius Jiřímu Theophilovi ve svém dopisu z 6. března 1618 odeslaném do 

                                                 
695 Plně z prostředků Jednoty studovali např. v Brémách Jan Laubmann (tento z důvodu, že neměl rodiče 
bratrské víry) nebo Dulciat. Srov. AMK, sign. A 3251/Lanecký/54 „Na Dulciata, aby naloženo bylo na rok, 
usouzeno a dovoleno od rady, stalo se. Jest naň naloženo sto čtyřidceti zlatých  [tj. tolarů] i s navrácením 
domů a užil toho k dobrému. Těch třidceti zůstal dlužen v Brému, žádal sem B. Matěje Cyra, aby je zaplatil, 
nebo tento nemá z čeho. Utratil svých v Brému více než půldruhého sta a já vím, že na některé naloženo jest 
více než po 300 tolarů a přáto[!] jim toho. Nechť se i Dulciatovi též milosti přeje, žádám.“ Srov. též AMK, 
sign. A 3251/Lanecký/23 „Medle retujte je vždy penězi, nebo já jich nemám. B. Erastovi není odvedeno a nad 
to Vám nejblíže jest a jinak vše z jedné obročně jde a k jednomu cíli. Tak bývalo i prvé za B. Bartoloměje 
Němčanského, jemu byla poručena péče o žáky v takových příčinách.“ 
696 Viz pozn. 698. 
697 AMK, sign. A 3251/Lanecký/31. 
698 Srov. AMK, sign. A 3251/Lanecký/49 (1615) „Za [Mikuláše] Molitora pak svého se přimlouvám, aby do 
Heidelberka na rok se dostal a tam k Velikonoci šel. Až posavad na své patrimonium študoval, již ho nemá. 
O tom já všelijak smýšlím, že dobrý mládenec bude a neškodný kazatelík již byl. Němec dobrý jest a chtěl 
bych, aby pobyl při Scultetovi a v německých kázáních se pocvičil od něho. Můj Amos dobře jeho užil a němec 
čacký jest. Potřebujem i těch německých kazatelů, jakž víte. Na ten tedy rok, aby naň z korbony náklad učiněn 
byl, žádal sem i žádám.“ K tomu dále AMK, sign. A 3251/Lanecký/54 „Na Molitora, kterýž jest nyní 
v Heidelberku na rok, aby naloženo bylo, nebo o něm dobrou naději mám, dovoleno od starších. A protož, aby 
retován byl od B. Matěje a peníze jemu odsílány byly tam, žádal sem. Snad činí, jinak nerád bych, aby se 
zpátkem lezlo. Zůstávají tam jiní 2 přerovští, na něž od nás haléřka naloženo není, [Tomáš] Dydimus a [Jiří] 
Laurinus na svá patrimonia študují.“ 
699 Srov. AMK, sign. A 3251/Lanecký/54 „Co se dotýče študentů zvláště mých, takť jest, že neuměle utrácejí i 
svá patrimonia i náše pomoci. Avšakť vymlouvají se drahotami německými a že na patrimonium se ohlédají 
pilně, než že jinak nelze. [...] To tak pro zprávu Vám sem napsal, a nebť i já, nejmilejší B. Matouši, na 
korbonu pamatuji a o to pečuji, aby co nejskrovněj Boží ty a Jednoty věci utrácíny byly, maje pozor na 
posteros nostros, nebť i oni toho potřebovati budou, a zdá mi se, jako na kterou věc svatě nakládáme, tak to 
činíme, když na pobožné, upřimé a pokorné mládence vůli hotovou mající i Pánu Bohu i Jednotě sloužiti ten 
Boží poklad vynakládáme.“  
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Bytomi n. O. a doslova píše: „Vidím, že jsi příliš marnotratný a nepřítelem peněz. Za plášť 

jsi vydal 10 tolarů. Já jsem nikdy neměl tak velice drahý plášť;“ a k jeho dluhu, který 

přesahoval 40 tolarů, dodává: „Napomínám Tě, abys byl v budoucnu opatrnější a abys 

věděl, že nemáme pokladnice peněz, sotva nám stačí na nutné potřeby.“700 Nejinak se 

vyjádřil o sedm let dříve Matouš Konečný o svém učedníku Janu Stadiovi, jenž si poté, co 

přišel do Herbornu, nechal ušít nové šaty za 11 tolarů. Na tom, že nové šaty stály tak 

mnoho, není nic zarážejícího.701 Konečného marginální přípisek ve Stadiově rejsříku nám 

na něj ale prozradí, že: „To zbohata však šel v dobrých, já v to za ně takové v zimě i v lítě 

chodil.“702 

Sepisování účetních rejstříků, které bylo jednou z povinností bratrských mládenců, 

nesloužilo pouze seniorům ke kontrole výdajů svých svěřenců, nýbrž by mohlo být 

považováno za jakýsi důkazní prostředek samotných studentů, v němž prokazovali, že jim 

odevzdané peníze nevynaložili na prostopášnosti, obžerství či jiné kratochvíle, a tímto se 

snažili obhájit nové žádosti o zaslání dalších finančních prostředků.703 Ovšem je zcela 

otázkou, kdy studenti tyto rejstříky sepisovali. Zda současně se zakoupenou položkou, či 

retrospektivně, a zda si něco více nebo méně nepřimysleli. 

Janu Laneciovi se zdála útrata 70 tolarů za rok na živobytí v Brémách příliš vysoká, 

jestliže před Vánocemi 1614 píše Konečnému: „...moji 2 již nemají nač študovati, nebo co 

jim mělo peněz dostati na 2 léta, utratili za rok, 140 tolarů. Na lidi bohaté summa, 

nebudeliť otců pomoci, musí domů.“ 704 Porovnáme-li tuto částku s ročním vydáním Daniela 

Němčanského o témže čase, zjistíme, že suma není zdaleka přehnaná. Ani o jeden a půl 

roku později nebyly náklady studentů nižší. Tomáš Dydimus studoval snad od jara 1614 

pouze na své patrimonium a k červenci 1616 pobýval na univerzitě v Heidelberku.705 Za 

dobu svých dosavadních studií, jak píše Jan Lanecius, „p řes 300 tolarů utratil za půl 

třetího léta a již mu patrimonium málo zůstává. Opovážil se svého patrimonium, jen aby 

nětčemu se naučil a lépe se Jednotě hodil. Žádal mne však, abych se k otcům přimluvil, což 

                                                 
700 AMK, sign. A 3258/Lanecký/2 „Sed video Te nimis prodigum et pecuniarum inimicum. P[ro] pallio 10 sst 
[i.e. taleros] exposuisti. Numquam ego habui pallium tanti p[re]cii.“  [...] „Scribis Te ultra 40 sst debere et 
facis nomina inconsiderate. Itaq[ue] moneo ut sis cautilior inposterum et scias nos no[n] habere thesauros 
pecuniarum, ad usum necessarium vix nobis sufficit.“  
701 Srov. níže odstavec o položce za oděv. 
702 AMK, sign. A 3255/Stadius/1. 
703 Srov. např. AMK, sign. A 3251/NěmčanskýD/2 „Nummi mei fere sunt jam absumti quare mirum in 
modum R[everentiam] digni[tatem] Tuam rogo, velis iterum nonnihil pecuniae ad res mihi necessarias 
mittere, ut me eò honestius sustentare possem. Ne verò priorem male collocatam esse existimes, vel partem 
aliquam gulae et commessationibus [con]secratam esse putes. F[rater] P[aulus] Hronovius hac occasione 
indicem expensorum meorum transmittit. Et quomodo cum dispensatione ejus contentus sis, scire cupit.“ 
704 AMK, sign. A 3251/Lanecký/37, 39. 
705 Srov. pozn. 386 a 698. 
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sem i učinil v Žeravicích, aby jemu také nějaká pomoc učiněna byla 40 nebo 50 tolarů, 

takže by chtěl toho k dobrému užíti. Povoleno tomu a o tom sem B. Matějovi psal 

a připomenul, aby i na něho pamatoval a podle dovolení otců tu sumu odeslal.“706 

O finanční záležitosti studentů se měl starat Matěj Cyrus, což je patrné z předchozí 

ukázky i poznámek. Jeho povinností bylo za všechny seniory odesílat studentům peníze i 

dopisy, o těchto poslaných částkách vést zápisy,707 vynakládat na ně z korbony a v případě, 

že by mu patrimonia mládenců nebyla doručena včas k expedici, měl je dočasně založit 

svými prostředky.708 Na jeho nevděčnou funkci však padaly také kritické poznámky,709 ale i 

on sám s tím měl nejednu obtíž.710 V dubnu 1615 si postěžoval na takovou nesnadnost: 

„Než již nyní s odsíláním peněz bude velmi těžko pro mandát a přehlédávání na cestě na 

pomezí. Musím pokaždý oběhati kundšaft, a to od papeženců nad tím postavených.“711 A po 

kom byly peníze i listy studentům vůbec posílány? K doručovatelským službám byli 

využíváni kupci a knihkupci mířící na frankfurtský a lipský trh i jiné důvěryhodné osoby, 

které se k této příležitosti naskytly (Jan Fruwein, Joan Ulrich Reuter, Jan Ledčanský 

z Popic), a různí poslové. Na obhajobu Cyrovu proti kritickým výčitkám budiž 

konstatováno, že spolehlivost těchto poslů nebyla vždy zaručena. Jako zlodějové a lidé 

ničemní byli Janem Laneciem charakterizováni alespoň někteří z těch, jenž dodávali peníze 

studentům do Bytomi n. O. A aby se přerovský biskup přesvědčil, zda všechny peníze jeho 

svěřenec Jan Mitis obdržel v pořádku, dotazoval se na ně nepřímo v dopise.712  

Z tabulek na předchozích stranách můžeme vyčíst, jaké byly v hrubých rysech výdaje 

studentů a zač nejvíce utráceli. Je zřetelné, že na prvním místě dominuje strava a ubytování, 

což průměrně tvořilo kolem 50 % všech výdajů brémských studentů. Náklady některých 

bytomských mládenců na tuto položku mohly být nižší, jestliže dosáhli výhod 

                                                 
706 AMK, sign. A 3251/Lanecký/54. 
707 AMK, sign. A 3251/Lanecký/26. 
708 AMK, sign. A 3251/Lanecký/27 „Prosil sem B. Cyra, aby jemu [tj. J. A. Komenskému] poslal 40 tolarů 
do Frankfurtu po bibliopolích, nebo psal mi, že peněz nemá. A protož aby ho nyní založil, těch pak 40 tolarů 
já jemu nyní zase odsílám, kteréž sou z patrimonium Amosova, nebo neměl sem prvé po kom je odeslati do 
Prahy. Nyní po Cypriánovi a poslu jeho je Vám odsílám. Prosím, přijmětež je a dodejte B. Cyrovi, ať zaplatí 
sobě, to což Amosovi poslal, potom musíme ho fedrovati také z našeho měšce.“ 
709 Srov. AMK, sign. A 3251/Lanecký/45 „Když sem tento list psal, přinešena mi psaní od mých bremenských 
žáků, v nichž naříkají nad tím, že jim neposílají se peníze a že v dluzích vězejí. Poslányť sou před čtvrti létem, 
ale nevím jak to zpravuje B. Cyrus. Ó nesnadné tak daleko posílání peněz a zvlášť, když přistupuje 
i nedbalství těch, ješto by retovati mohli.“ 
710 Srov. AMK, sign. A 3251/Cyrus/21 (1612) „Do Brému psaní poslati jest po kom, peněz poslati 
nebezpečno. Brzyčko, jakž zdráv budu, vechsl sobě zde zjednám, tu bude snáze i peníze dodávati.“ 
711 AMK, sign. A 3251/Cyrus/41. 
712 AMK, sign. A 3258/Lanecký/2 „Tu Mitis gratias pro missa pecunia agis, sed no[n] scribis quantum 
acceperis, num integram sum[m]am aut maerra[m][?] tum defectu. Nam audio tabellarios istos e[ss]e 
homines nequam et fures.“ 
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Schönaichovy nadace. Z dopisů studentů pobývajících v městě na Veseře máme zprávy, že 

za stravu a ubytování, které jim bylo zajištěno péčí Matthiase Martinia i Jana Vettera 

u některého z brémských měšťanů, platili vyjma dříví a svíček 50 tolarů za rok.713 

U bytomských studentů pouze s určitostí víme, že za stravu ve „školní jídelně“ (mensa 

communis) vynakládali týdně 18 krejcarů714 nebo 6 grošů českých.715 

Druhou nejnákladnější položkou byl oděv. Není divu, jestliže za šaty zaplatili 6 až 

14 tolarů. Když Pavel Hronovský dával Danielovi Němčanském šít nové šaty, vydal za 

sukno na plášť a kalhoty, za látku na kabát, knoflíky a podšívku 11 tolarů a následně 1 tolar 

od jejich ušití. Zatímco v Brémách stály střevíce 36 gr. brem. (0,655 tolaru), v Bytomi je 

bylo možno koupit za 15 gr. čes. (0,5 tolaru). Punčochy harasové stály v Brémách 

1 tolar 10 gr. brem. (1,182 tolaru), v Bytomi 16 gr. čes. (0,533 tolaru); punčochy zimní si 

Daniel Němčanský koupil v Brémách za 1 tolar 10 gr. brem. (1,182 tolaru), Tomáš Cedar 

v Bytomi za ně zaplatil 14 gr. čes. (0,467 tolaru) a 20 gr. čes. (0,667 tolaru) a za punčochy 

letní vynaložil Daniel Němčanský 48 gr. brem. (0,873 tolaru), Jan Abdon si je zakoupil za 

12 gr. čes. (0,4 tolaru). Za rukavice v Brémách vynaložili 16 gr. brem. (0,291 tolaru), v 

Bytomi 10 gr. čes. (0,333 tolaru). V roce 1617 si Daniel Němčanský koupil v Brémách 

kabát na zimu za 4 tolary, Jan Vetter ho nechal dříve ušít Janu Stadiovi za 5,5 tolaru a 

v téže době si Jan Abdon v Bytomi opatřil kožíšek za 3 kopy (2,4 tolaru). Na hlavě nosil 

Daniel Němčanský k témuž roku klobouk za 1 tolar 18 gr. brem. (1,327 tolaru), pokrývka 

hlavy Tomáše Cedara byla téměř o polovinu levnější a jeho klobouk stál 22 gr. čes. 

(0,733 tolaru). 

Třetí nejnákladnější položku tvořily knihy a jejich vazba, z nichž nejdražší byly 

slovníky a lexikony. Za jedenáctijazyčný slovník Calepinův zaplatil Pavel Hronovský 

3 tolary 21 gr. brem. (3,382 tolaru), Scapulův řecko-latinský lexikon stál v Brémách 

3 tolary, v Bytomi se na něj složili 3 studenti po 2 kopách a jeho cena tak byla 4,8 tolaru. 

Ceny za ostatní knihy se až na výjimky pohybovaly v Brémách od 0,055 do 0,87 tolaru, 

v Bytomi od 0,1 do 1 tolaru.716 Jestliže v rejstříku Daniela Němčanského v období od září 

do března 1617 výrazně vyčnívá částka za knihy nad ostatními semestry, nedomnívám se, 

že by tohoto půl roku jevil Daniel tak výrazný zájem o literaturu, ale že suma je zapsána 

                                                 
713 AMK, sign. A 3251/Apollo/2; A 3251/Laubmann/1; A 3251/VetterJ/1, 2; A 3255/Stadius/5. 
714 AMK, sign. A 3251/Abdon/2, 13; A 3251/Cedar/1. Srov. text u pozn. 396. 
715 AMK, sign. A 3251/Cedar/17; A 3251/GraffJ/13; A 3255/Abdon/1. 
716 Srov. soupis knih v příloze 10. 
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i za dřívější nákup, neboť knihy jsou uvedeny nadpisem „Co jsem dal za knihy po odchodu 

Hronovského,“717 který odešel někdy po Velikonocích 1616. 

Když studenti přišli do akademií, ať už v Marburku, Herbornu nebo v Brémách, 

zaplatili za zapsání do matriky po 1 tolaru, zatímco studenti v Bytomi jen 6 gr. čes. (0,2 

tolaru). Za privátní lekce se na obou místech obyčejně platilo po tolaru za půl roku. 

V Brémách však v roce 1617 stoupla částka na 2 tolary. Lázeň bez piva a vína v Brémách 

stála vcelku pravidelně 2 gr. brem. (0,036 tolaru), v Bytomi se suma pohybovala od 

6 gr. čes. (0,2 tolaru) do 16 gr. čes. (0,533 tolaru), i když je nutné dodat, že ve většině 

případů je částka spojena s holením. Za praní dávali pradleně za půl roku v Brémách po 

tolaru, v Bytomi 1 kopu 12 gr. čes. (1,2 tolary). Večer si Daniel Němčanský svítíval 

sloupkem, jenž si kupoval v celku za stálou cenu 6 gr. brem. (0,109 tolaru), Řehoř Graff si 

jej v Bytomi opatřil za 6 gr. čes. (0,2 tolaru). V roce 1616 koupil Pavel Hronovský Danielu 

Němčanském štambuch za 45 gr. brem. (0,818 tolaru), Jiří Graff si ho v Bytomi n. O. 

opatřil o dva roky později za 16 gr. čes. (0,533 tolaru). 

                                                 
717 AMK, sign. A 3255/NěmčanskýD/7. 
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VI. Edice slibů, korespondence a účetních rejstříků studentů z Archivu 

Matouše Konečného 
 

VI.1  Ediční poznámka 

 

Předkládaná edice obsahuje celkem 122 písemností, které byly rozděleny do tří skupin. 

První skupinu tvoří sliby studentů (č. 1−7), druhý, nejrozsáhlejší oddíl zahrnuje jejich 

korespondenci (č. 8−95), k níž se řadí i jediné dva dopisy biskupů Matouše Konečného 

a Jana Lanecia, a v části třetí jsou editovány účetní rejstříky (č. 96−122). 

Všechny editované písemnosti jsou autografy psané na papíře buď novogotickou 

kurzívou, pokud byly česky, nebo písmem humanistickým v případě jazyka latinského. Lze 

také narazit na slova a v jednom případě dokonce i na celý dopis718 zaznamenaný řeckou 

alfabetou.719 

Dopisy studentů byly odesílány ve formě uzavřené, tedy jako missivy. Většinu z nich 

uzavírá na dorsální straně přitištěná pečeť (sekret) z červeného vosku nebo pečeť pod 

papírovým krytem obvykle se zobrazeným monogramem a symbolem náležejícímu buď 

autorovi dopisu, nebo osobě pisateli blízké. Na dorsální straně listů se rovněž nachází 

adresy, a to vždy v latinském znění.720 Jelikož je většina dopisů určena Matoušovi 

Konečnému, nejsou tyto adresy pro jejich větší či menší shodnost v edici zohledněny.721 

Pokud však byl příjemcem někdo jiný, adresa je ponechána.  

Dopisy začínají oslovením, salutací, přáním všeho dobrého a dotazem na zdravotní stav 

příjemce nebo jeho konstatováním. Poté následuje pisatelovo sdělení. Ukončeny bývají 

rovněž salutací s žádostí o ochranu Pána Boha či o paměť na odesílatele listu, případně 

zopakováním žádosti či prosby petenta. 

                                                 
718 Viz č. 81 (sign. A 3251/GraffJ/17). 
719 Za přepis a překlad řeckých textů velmi děkuji Pavlu Nývltovi. 
720 Výjimku tvoří dopis Jana Parvula č. 92 (sign. A3258/Parvulus/1) a žádost Zachariáše Solína č. 93 (sign. 
A 3251/Solín/1). 
721 Jako příklady formulace adresy na dopisech určených Matoušovi Konečnému uvádím: „Reverendo et 
clarissimo viro domino Matthaeo Koneczny, ecclesiae Neoboleslavianae et vicinarum antistiti, domino patri 
meo in Christo plurimum honorando. Do Boleslavě.“  (AMK, sign. A 3251/Laubmann/6); „Reverendo et 
clarissimo viro domino Matthaeo Koneczny, episcopo ecclesiarum orthodoxarum per Bohemiam dignissimo 
et vigilantissimo, patri et maecenati meo in aeternum honorando traduntur.“ (AMK, sign. 
A 3251/Stadius/10); „Reverendo doctrina pietateque clarissimo viro domino Matthaeo Koneczny, 
ecclesiarum Christi in Bohemia episcopo et apud Neo-Boleslavienses pastori vigilantissimo, patri suo in 
Domino officiose honorando ad manus.“ (AMK, sign. A 3251/VetterJ/6); „Venerando doctrina pariter ac 
pietate praestantissimo viro domino Matthaeo Koneczny, ecclesiarum fratrum orthodoxarum per Bohemiam 
antistiti primario ac dignisimo, pastori gregis Domini apud Neo-Boleslavienses vigilantissimo, patri in 
Christo Jesu aeternum amando, obsequiose colendo reddantur. Neo-Boleslavia“ (AMK, sign. 
A 3251/Cedar/18). 
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Bohužel neznáme reakci Matouše Konečného na přijaté písemnosti, neboť celý 

mladoboleslavský nález obsahuje pouze jednostrannou korespondenci.722 Přesto se můžeme 

u některých pasáží hypoteticky domnívat, jaká byla jeho odezva, neboť záležitosti, které 

snad považoval za důležité, si podtrhával, případně na okraje stránek či adresní strany listů 

připisoval své poznámky a komentáře. Konečného poznámky i jím podtržený text jsou 

v edici rovněž vzaty v úvahu (viz níže). 

V účetních rejstřících se v hojném počtu vyskytují záznamy výdajů za jednotlivé knihy 

a učebnice, které si mládenci pořizovali ke svému studiu. Tyto byly určeny na základě 

databází VD 16723 a VD 17.724 Ačkoliv z pouhých názvů titulů knih nelze specifikovat 

místo, datum ani formát vydání, přesto je jako příklad odkazováno na konkrétně určený tisk 

nalezený ve výše uvedených databázích, třebaže daný titul mohl být vydán i dříve a 

několikrát. Při výběru konkrétního odkazu byl brán zřetel k časově nejbližšímu vydání 

k letům 1610−1618. V některých případech je uvedena i přesnější citace. Knihy, kterým 

předchází značka [?], jsou specifikovány nejistě. 

 

Všechny písemnosti byly editovány způsobem, který se snaží vyhovět nárokům 

kladeným na vědeckou edici a zároveň jí zpřístupnit laickému zájemci. Východiskem pro 

ediční zpracování českých textů se stala pravidla pro vydávání pramenů od kolektivu autorů 

pod vedením Ivana Šťovíčka, pravidla Františka Roubíka a Josefa Vintra.725 Ačkoli texty 

latinské byly důsledně transliterovány, přece jen bylo přihlédnuto k zásadám Bohumila 

Ryby726 a k diskuzi týkající se „Problémů ediční praxe při vydávání raněnovověkých 

textů,“727 která byla otištěna na stránkách Listů filologických v roce 1999.728 

                                                 
722 V celém nálezu se nachází pouze sedm konceptů nebo již odeslaných listů z pera Matouše Končného. 
Jedním z nich je i jeho dopis určený studentům do Bytomi. Srov. č. 94 (AMK, sign. A 3252/3). 
723 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts. URL: 
http://www.vd16.de [adresa platná k 23. 6. 2009]. 
724 Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. URL: 
http://www.vd17.de [adresa platná k 23. 6. 2009]. 
725 Ivan ŠŤOVÍČEK a kol., Zásady vydávání novověkých edic dokumentů ze 16 –20. století do současnosti. 
Praha, 2002; František ROUBÍK, Pravidla pro vydávání pramenů k novějším dějinám (16.–20. století), 
Archivní časopis 2, 1957, s. 59−65; Josef V INTR, Zásady transkripce českých textů z barokní doby, Listy 
filologické (dále jen LF) 121/3-4, 1998, s. 341−346. 
726 Bohumil RYBA, Pravidla pro transkripci latinských literárních rukopisných textů, URL: 
http://www.sendme.cz/trestik/pramenydejinces.htm [adresa platná k 5. 2. 2008.] 
727 Jednalo se o pracovní seminář Ústavu pro klasická studia AV ČR, Filozofického ústavu AV ČR, Ústavu 
českého jazyka a textové komunikace FF UK a Katedry české literatury a literární vědy FF UK k problémům 
ediční přípravy jazykově českých i latinských textů konaný 25. února 1999. 
728 Problematice vydávání jazykově latinských textů se věnovali: Martin SVATOŠ, Současná praxe ve 
vydávání raněnovověkých latinských textů a otázky z ní vyplývající, LF 122/3-4, s. 222-231; Martin 
STEINER, Ediční pravidla pro vydávání latinských spisů J. A. Komenského, tamtéž, s. 232-240. 
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Písemnosti jsou vydány podle výše naznačených skupin, přičemž sliby studentů jsou 

seřazeny abecedně dle jejich autorů, korespondence a účetní rejstříky se taktéž drží 

abecedního řazení. Dopisy a rejstříky jsou dále rozděleny podle příslušnosti studentů 

k jednotlivým gymnáziím, v jejichž rámci jsou seřazeny dle signatur a chronologicky. 

Každé jednotlivé písemnosti bylo přiřazeno pořadové číslo, které je uvedeno uprostřed 

v záhlaví, pod nímž na levé straně následuje signatura, napravo je uvedeno datum a místo 

vzniku vyjádřené českým ekvivalentem v pořadí: rok, denní datum, měsíc, lokalita. Pokud 

datace písemnosti chybí a nebylo ji možno zjistit jinak, je tento stav uveden v hranatých 

závorkách zkratkami s. a. (sine anno), s. d. (sine dato), s. l. (sine loco). V ostatních 

případech jsou údaje doplněné editorkou umístěny pouze v hranatých závorkách. Pod tímto 

úvodním záhlavím následuje regest psaný kurzívním písmem,729 dále její popis,730 případně 

adresa a editovaný text. Za každou jednotlivou písemnost byl zařazen poznámkový aparát 

s textovými, edičními a faktografickými poznámkami.731 Textové a ediční poznámky jsou 

označeny malými písmeny abecedy, údaje faktografické arabskými číslicemi. Aby nebyl 

poznámkový aparát v případě osob, které se v edici vyskytují vícekrát, zbytečně 

přetěžován, je v něm uvedeno pouze jméno a příjmení, ostatní biografické údaje jsou 

doplněny v jmenném rejstříku. Data jsou převáděna dle gregoriánského kalendáře, pokud 

byla převedena dle kalendáře juliánského, je tato skutečnost uvedena v poznámce. 
 

Ze základních pravidel pro transkripci českých textů uvádím tyto: 
 

Při transkripci byla snaha zachovat fonetickou kvalitu jazyka, jak ji odráží předloha, za 

použití novočeského pravopisného systému podle obecně uznávaných zásad transkripce.  

Grafémy u, i, y, j, g, v, w se přepisují jako samohlásky či souhlásky podle funkce, 

kterou v textu mají (např. w Praze – v Praze, odtrhugj – odtrhují). Odchylná grafika i/y je 

upravena na novodobou normu. Dvojhláska ie  ve významu ě  je přepsána jako ě.  

Dvojhlásku au přepisuji jako ou (např. auterý – outerý) a spřežky cz, rz, ss se 

transkribují na č, ř, š. Zdvojené hlásky a hlásky, které se nevyslovují, jsou přepsány jedním 

písmenem (např. radda – rada, masso – maso, bysste – byste, ffedrovati − fedrovati, létha - 

léta) a nefunkční zdvojený grafém gk je transkribován dle dnešního úzu na k.  

                                                 
729 Regesty jsou uvedeny pouze u korespondence studentů. 
730 Rozměry papíru slibů a účetních rejstříků jsou udávány v centimetrech v poměru výška x šířka. Rozměry 
dopisů studentů nejsou uvedeny (průměrná výška a šířka půlarchu papíru činí 31-32 x 40-41 cm), pouze je 
poznamenáno na kolikati arších/půlarších a kolikati stranách je psáno. 
731 Je nutné upozornit, že poznámkový aparát u účetních rejstříků nebyl přiřazen každé signatuře zvlášť, ale 
z technických důvodů probíhá v rámci jednoho jména. 



 126 

Bylo ponecháno psaní protetického j a v na začátku slova (např. votce – otce), stejně tak 

i rozdílné tvary při časování slovesa být (např. sem – jsem, jsou - sou). Rovněž dle 

předlohy jsou zachovány zaměňované grafémy m/n a psaní předložek a předpon s/z, 

u nichž je výrazná nevyhraněnost grafiky. 

Psaní souhláskových skupin odlišných od dnešní normy (t, d, k) a kolísání v používání 

š, č a ť dodržuji dle předlohy (např. nětco – něco, potěšitedlný – potěšitelný, větčí – větší). 

Délka vokálů je v předloze označována, třebaže nedůsledně, a o záznam se nelze při 

přepisu bez výhrad opřít. Při transkripci kvantity samohlásek se přidržuji dnešních pravidel, 

avšak přihlížím k některým odlišnostem vyjadřujícím možnou dobovou výslovnost či 

dialektické zvláštnosti. 

Při psaní slov cizího původu a přejatých výrazů je odstraněn vliv cizí grafiky 

a gemináty jsou přepsány v souladu s českými pravopisnými zásadami (např. condice – 

kondice). 

Psaní velkých písmen a hranice slov jsou upraveny ve shodě se současnou pravopisnou 

normou. Velká písmena byla ponechána u osobních a místních jmen i u slov, jimiž pisatelé 

vyjadřovali svou úctu (např. Jeho Milost, Tatík ve smyslu jména Jana Lanecia). 

V editovaných písemnostech se veskrze vyskytují pouze arabské číslice. Označení 

názvu měsíce zkratkou tvořenou z arabské číslice a latinské koncovky je rozepisováno 

slovně (např. 7bris – Septembris), stejně tak i číslice se slovním zakončením (např. 4o – 

čtvrtého). 

Členění textu do větných a nadvětných celků je vyjádřeno interpunkčními novodobými 

znaménky či velkým písmenem na počátku větného celku. Aby nedocházelo k nadměrnému 

tříštění textu, což je jeden ze základních rysů humanistické syntaxe, přihlížím 

k naznačenému členění dle pramene, ale nepřejímám ho v plné šíři.  

Poslední oblastí, o níž je třeba se zmínit v souvislosti s transkripcí předlohy, je 

rozepisování zkratek či jejich zachování. Často užívané zkratky rozepisuji bez dalšího 

upozornění nebo užití hranatých závorek (např. t. – totiž, p. – pán, sv. – svatý, gt – jest, pto 

– proto, n. – neděle, an – anno, B. S. – Bratří starší, J. B. – Jednota bratrská). Velmi často se 

vyskytuje zkrácení slova Bratr ve formě pouhého B. Pokud za touto siglou následuje vlastní 

jméno, zkratku zachovávám, jestliže však stojí samostatně, je rozepsána bez dalšího 

upozornění. 

Několikaslovné pozdravné formule, které se vyskytují na počátku dopisů ve formě sigly 

(S. P. D.), rovněž i zkratka pro uvedení letopočtu (L. P.) a pro upozornění (N. B.), nejsou 

rozváděny a jejich význam je uveden v seznamu zkratek. Zkratka pro vyjádření vlastního 



 127 

podpisu je vždy přepsána jako m. p., ať  už se vyskytuje v jakékoli podobě. Psaní zkratek 

peněžní měny je rozepsáno bez upozornění. Hranaté závorky jsou užity taktéž pro rozpis 

méně známých nebo zaměnitelných zkratek. 
 

Editace textů latinských: 
 

Jak bylo výše zmíněno, byla pro přepis jazykově latinských textů použita důsledná 

transliterace včetně ponechání akcentů, jednak aby byla zachována individualita pisatele a 

jednak pro možnost širšího filologického využití. Proto je rozepsání zkratek vždy uvedeno 

v hranatých závorkách. Pouze při psaní velkých písmen a doplnění interpunkce jsem se 

přidržela současných ortografických pravidel latiny.732  
 

V edici bylo užito následujících  typů závorek a značek: 
 

Hranaté závorky [ ] byly všeobecně použity pro veškeré zásahy editorky. Označení 

hranatými závorkami s tečkami […], přičemž počet teček neodpovídá počtu chybějících 

písmen, užívám pro text nečitelný nebo chybějící z důvodu mechanického poškození papíru 

(např. kvůli propadnutí papíru působením inkoustu, roztržení, přitištění pečetě), a který 

nebylo možno doplnit dle kontextu. V případě doplnění textu označuji danou pasáž [text] 

s patřičnou textovou poznámkou.  

Pro text v předloze přeškrtnutý používám špičatých závorek <text>, při nemožnosti 

přečtení škrtů však označuji <…>. 

Autorovy doplňky, marginální a interlineární poznámky, které bylo možno začlenit do 

textu, jsou zařazeny na příslušné místo s náležitou textovou poznámkou.  

Na nejednoznačná slova či chybný pravopis je upozorněno hranatými závorkami 

s vykřičníkem [!] a hranaté závorky s otazníkem [?] užívám pro nejisté čtení. Umístění 

kulatých závorek zachovávám dle předlohy. 

Jak již bylo zmíněno výše, neznáme Konečného odpověď na přijaté písemnosti, třebaže 

v dopisech můžeme nalézt zásahy učiněné jeho rukou ve formě různých marginálních i 

dorsálních poznámek a jím podtržená jednotlivá slova či věty. Takto Konečným podtržený 

text je zvýrazněn kurzívou a jím vepsané jednotlivé poznámky, které, ač jsou většinou 

psány marginálně, zařazuje různými značkami do textu, označuji v hranatých závorkách 

s dvojtečkou [:text:].  

                                                 
732 Normae orthographicae et orthotypicae Latinae, Academia Latinitati fovendae, Roma 1990. Hlavní rozdíl 
v označování interpunkce od běžného úzu spočívá v psaní čárky po a před větou vedlejší. Je-li vedlejší věta na 
začátku, čárka před větou hlavní se píše. Avšak pokud věta vedlejší následuje po větě hlavní, tato se čárkou 
neodděluje kromě uvedených výjimek. Srov. tamtéž, s. 22-25. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2 Sliby studentů 
(Jan Abdon, Jan Aetius, Jan Apollo, Tomáš Cedar, Jiří Graff,  

Řehoř Graff, Jan Laubmann, Jan Stadius) 
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Slib Jana ABDONA a Řehoře GRAFFA a 

1. 

A 3257/7; A 3257/6            1617, [28. leden, Mladá Boleslav]  
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 20 x 16  cm (sign. A 3257/7);  20 x 16,5 cm (sign. A 3257/6).  
 

Já Jan Abdon / Gregor Groff[!] zavazuji se slibem věrným a upřímým všechněm starším 

Jednoty bratrské, že čemuž sem se koli naučil a ještě naučím, dalším časem odpuštěn jsa do 

bitonské školy,1 buď tu, neb kdekoli by mi též starší dovolili studovati, že toho umění 

z Božího požehnání nabytého v Jednotě jejich a Kristově ne jinde chci užívati a Bohu 

předně tolikéž jim ve všeliké vděčnosti a poslušenství, stojíc v řádu též Jednoty, 

odsluhovati se chci, poněvadž mne i vychovali, cvičili i na učení mé nakládali i dobrodiní 

v též škole bitonské obmyslili a opatřili.  

A kdykoli zase mně návěští dáno od nich bude k navrácení se domů, poslušně se 

zachovati, a kam mi rozkázáno bude se postaviti, i v řádu svatém poslušně státi chci. To vše 

pod svědomím svým slibuji věrně plniti. Na důvod toho tento chirograf a závazek vlastní 

svou rukou sem napsal. Léta Páně 1617 v sobotu po devítníku.  

 

                                                 
a Slib Jana Abdona (sign. A 3257/7) a Řehoře Graffa (sign. A 3257/6) jsou stejného znění i datace, proto jsou 
editovány jen jednou, pouze jméno Řehoře Graffa je uvedeno za lomítkem za jménem Jana Abdona. Oba 
sliby jsou autografy, které byly opsány dle konceptu napsaného rukou Matouše Konečného, jak svědčí jeho 
dochování pod sign. A 3257/8. 
1 Rozumí se gymnasium illustre či tzv. Schönaichianum v Bytomi nad Odrou.  

 

Slib Jana AETIA 

2. 

A 3257/1                 1601, [s. d.], Praha 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 14 x 19,5 cm. Přitištěná pečeť pod papírovým krytem s monogramem I. A. L. 
 

Poslušenství synovské se vší uctivostí a žádostí na Pánu Bohu všech nejlepších věcí 

duchovních i tělesných vzkazuji Vám, mně v Kristu Pánu nejmilejší páni otcové etc. 

Přitom Vám velice z té takové lásky otcovské, kterouž ste ke mně prokázali v odpuštění 

mne na studium, děkuji a toho s vděčností užívati budu. 
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Kamž pak mně místo od Vás ukázáno, jmenovitě v Gerlicy,1 tam se spolu s jinými 

obracím2 a podle své možnosti nejvyžší pobožně živ býti i pilně se učiti míním. A nauče se 

nětčemu potřebnému, tak že bych se hoditi mohl, toho chci v budoucích časích k slávě Boží 

i k svému dobrému užívati v Jednotě. A s tím se Vám na Pánu Bohu dobře míti vinšuji. 

Datum v Praze v přebývání služebníků Jezukristových léta 1601. 

Jan Aëtius m. p. 

 

                                                 
1 Görlitz; Sasko, Německo / Zgorzelec; vojvodství Dolnoslezské, Polsko. 
2 Jan Aetius byl na zhořeleckém gymnáziu zapsán spolu s Bohuslavem Jafetem 29. června 1601. 
 

 

Slib Jana APOLLA 

3. 

A 3257/11                    [1610,1 s. d., s. l.] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech  9,5 x 16 cm. 
 

Já Jan Apollo tímto svým chirografem slibuji otcům milým Bratřím starším svou 

vděčnost i poslušnost dále prokazovati.  

A poněvadž mne i prvé opatrovali a chovali i na studium pomoc činili, tím vším, čemuž 

bych se dobrému naučil, sloužiti Bohu, lidu jeho v Jednotě, a tak otcům jako syn se 

odměňovati s Boží pomocí.  

J[an] Apollo rukou vlastní m. p. 

Apolla zápis.a 

 

                                                 
a Poznamenáno rukou Matouše Konečného na versu folia. 
1 Lze předpokládat, že se jedná o tento rok, vezmeme-li v úvahu, že Jan Apollo byl zapsán na univerzitě 
v Marburku 26. března 1610 a na brémském gymnáziu 1./10. května 1610. 

 

4. 

A 3257/5                   1616, [7. září], Mladá Boleslav 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech  19 x 17 cm. 
 

Já Jan Apollo povinen jsa Bratřím starším nemalou summu nákladů na studování mně 

učiněného, jakžkoli předešlého času domácnosti bratrské sem se zbavil, však maje úmysl 

ten celý zase se navrátiti k domácnosti bratrské a při zprávcích též Jednoty zůstavaje, kde 
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by mne míti chtěli, chci se toho dobrodiní a nákladu odměnovati všelikou mně možnou 

prací a vděčností při služebnících Božích a v čelednosti jejich zůstavaje. 

Dovoleno však maje, abych půl roku ještě při urozeného pána Smila Lukaveckého 

z Lukavce1 dítkách pobyl. A potom na jediný rok ještě buď s dítkami téhož pána, neb 

jiného pána dítkami na studium se dostati mohl. Pakli bych té kondici dostati příhodné 

nemohl, tedy po půl lítě, ihned do domácnosti bratrské navrátiti se připovídám. Psáno 

v Boleslavě v středu před narozením Panny Marie léta Páně 1616.  

Jan Apollo rukou vlastní m. p. 

Zápis Jana Apollina druhý.a 

 

                                                 
a Poznámka psaná rukou Matouše Konečného na versu folia. 
1Smil LUKAVECKÝ z Lukavce, pocházel z kamberské větvě Lukaveckých z Lukavic. Po r. 1609 byl spolu 
se svým bratrem Štilfridem majitelem tvrze Kamberka. Po připojení Kamberka Štilfridem k Lukavci si Smil 
ponechal statek Křešín. Roku 1623 byl konfiskační komisí odsouzen ke ztrátě poloviny jmění. Z jeho dětí je 
znám syn Bohuslav. 

 

Slib Tomáše CEDARA a Jiřího GRAFFA a 

5. 

A 3257/3; A 3257/4          1616, [9. listopad, Mladá Boleslav] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 11,6 x 20,8  cm. 
 

Já Tomáš Cedar / Jiřík Groff[!] slibuji a zavazuji se Bratřím starším Jednoty bratrské, že 

za dobrodiní všecka, jakož prve po mnohá léta až posavád činěná, i za tu pomoc mně 

učiněnou na studium, čemu se koli dobrému naučím z požehnání Božího, tím se v Jednotě, 

v řádu a v domácnosti jejím zůstavaje, vděčně a poslušně i stále odměňovati i jiným 

sloužiti, čemuž se sám dobrému naučím.  

Pakli bych jináče, (čehož mne Pán Bůh uchovati rač) co před sebe proti tomu bral a 

z poslušenství otcům i řádu Božího se vytahovati chtěl, povinen budu všecku summu na 

mně vynaloženou nahraditi. Psáno mou vlastní rukou v středu po 23. neděli Trinitatis léta 

Páně 1616  m. p. 

 

                                                 
a Sliby Tomáše Cedara (sign. A 3257/3) a Jiřího Graffa (sign. A 3257/4)  májí shodné znění i dataci, proto 
jsou editovány jen jednou, pouze jméno Jiřího Graffa je uvedeno za lomítkem za jménem Tomáše Cedara. 
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Slib Jana LAUBMANNA a 

6. 

A 3257/10                      [1611, s. d., s. l.] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 11,6 x 20,8  cm. 
 

Já Jan Laubmann slibuji a tímto chirografem se zavazuji Bratřím starším Jednoty 

bratrské, poněvadž oni sami mne do Němec na učení1 vypravili a na mne nakládají, z té 

příčiny navrátíc se domů z učení zase mezi ně do čelednosti jejich (kterouž sem sobě 

dobrovolně z daru Božího oblíbil) navrátiti, jim se toho dobrodiní jako otcům milým 

odměňovati a všeho toho umění, jehož mi Pán Bůh z svého požehnání uděliti ráčí, v též 

Jednotě mezi Bratřími v řádu a poslušenství zůstavaje užívati chci a připovídám.  

Na důvod toho, že tento úmysl a slib můj ku Pánu Bohu i k otcům milým Bratřím 

starším upřímý jest, tohoto chirografu vlastní rukou napsaného pozůstavuji. 

                                                 
a Slib Jana Laubmanna je opisem konceptu z pera Matouše Konečného, jenž je zachován pod sign. A 3257/9. 
1 Jan Laubmann byl zapsán na brémském pedagogiu 3./13. června 1611. 

 

Slib Jana STADIA 

7. 

A 3257/2        1611, 20. červenec, [Herborn]1 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 14,5 x 19  cm. 
 

Já Jan Stadius známo činím tímto listem, že poněvadž Bratří starší Jednoty bratrské mně 

na mou snažnou žádost do Němec na studium2 odpustili, mně i pomoc učinili a činiti chtějí, 

protož tehdy slibuji a připovídám, že čemuž se kolivěk z Božího požehnání naučím, že toho 

ne jinde než v Jednotě bratrské, v řádu a poslušenství zůstavaje mezi nimi, užívati chci 

k slávě Boží. Pakli bych toho potomně neučinil a z domácnosti bratrské se vytáhnouti chtěl, 

(což však v oumysli nemám) tehdy že povinen budu to všecko Bratřím starším navrátiti, 

což by kolivěk na mne naložili. Dán v středu před svatým Jakubem léta Páně 1611. 

Syn poslušný do smrti 

Johannes Stadius m. p. 

                                                 
1 Srov. sign. A 3251/Stadius/2. 
2 Jan Stadius byl nejprve zapsán dle jeho rejstříku v Marburce, srov. č. 109 (sign. A 3255/Stadius/1), poté 30. 
března 1611 na akademii v Herbornu, 19./29. listopadu 1611 na pedagogiu v Brémách a tamtéž na gymnáziu 
15./25. dubna 1613. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.3 Listy studentů Matoušovi Konečnému 
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STUDENTI BRÉMSKÉHO GYMNÁZIA 
(Mikuláš Achior Strážnický, Jan Apollo, Matěj Cyrus ml., Jan Činvic z Libína,  

Adam Hartman, Pavel Hronovský, Jan Laubmann, Daniel  
Němčanský, Jan Stadius, Daniel Vetter, Jan Vetter) 

 
 

Mikuláš ACHIOR Strážnický 
 

8. 
 
A 3251/Strážnický/1               1617, [31. srpen], Brémy 

 

Mikuláš Achior vyjadřuje Matoušovi Konečnému svou úctu a vděčnost a sděluje mu, že 

ačkoli není zběhlý v dějinách, přece jen z poslušnosti neodmítl disputaci o předložených 

tezích týkajících se historie, které mimo jiných dedikuje také Konečnému.  

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Dvě přitištěné pečeti s monogramem N. A. S. jako 

uzávěrky. 

 

Salutem cum omni observantia. Ait quidam, venerande pater, quia grata beneficiorum 

commemoratio amorem conciliat, sic et ego (utinam sepienter et verè crederem) eam etiam 

amorem augere et conservare. 

Ad meum igitur officium pertinere arbitrabar ut tot tamq[ue] clara in me a R[everentia] 

T[u]a collata beneficia non memoriâ tantum tuerer, sed etiam quô studiô venerandum 

patrem colam et quâ tantorum totq[ue] meritorum memoriam religione conservem, 

declararem, praesertim verò quum remunerandi facultatem sperare non audeo.  

Interim tamen ego, quia mihi cum facultate non simul voluntas eripitur, nonnihil in 

molestia gaudeo et fruor tacitus beneficiorum conscientiâ, nec planè futurum despero ut, 

quae mihi nunc ad grati animi significationem deesse, verba sentio, eadem aliquando 

abundent in r[everendi] patris benignitate apud alios praedicanda. 

Nunc autem quoniam visum est praeceptoribus meis plurimum colendis de thesibus 

hisce historicis mihi, quamvis rudi et historiarum ignaro, respondentis partes imponere 

sustinendas, ego eas non temerè quidem neq[ue] sine verecundia suscipere malui, quàm 

debitam praeceptoribus obedientiam morosè detre[c]tare. Eas igitur inter alios meorum 

studiorum patronos Tuae quoq[ue] adscripsi et dedicavi reverentiae ubi rogo, venerande 

pater, ut non ita munus, quam in eo pietatem et observantiam animi grati intuearis, 

praesertim verò quum accidit, ut ipsae theses partim tarditate typographi, partim temporis 

penuriâ meaq[ue] inertiâ mendosè neq[ue] satis distinctè imprimerentur. Id igitur 
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R[everentia] Tua benignè ferat rogo, interim me R[everenti]ae T[u]ae Tuisq[ue] precibus 

commendo, Deum orans ut vener[andus] pat[er] ecclesiae suae salvum et incolumem 

semper tueatur.  

Dabam Bremae Sax[onum] pridie Calend[as] Sept[embris] 1617. 

Rogo R. T. uxorem1 svaviss[imam] nec non filiolam2 nisi grave sit salute impertiat. 

R[everendi] patris observantiss[imus] 

N[icolaus] A[chior] S[traznicensis] m. p. 

 
                                                 
1 Alžběta KONEČNÁ. 
2 Anna KONEČNÁ. 

 
 

Jan APOLLO 
 

9. 
 
A 3251/Apollo/1               1610, 24. prosinec, Brémy 

 

Jan Apollo oznamuje Matoušovi Konečnému, že přijal jeho dopis a srozuměl jeho 

náklonnosti. Rád by byl srovnáván s těmi, kteří se vzdělávají již od dětství, ale vidí se mu, 

že se tak stát pro pozdní počátek a krátkost času nemůže. Proto by chtěl zůstat na studiích o 

rok déle, avšak nechce se příčit vůli Konečného. Jelikož nemá žádné peníze, prosí o jejich 

zaslání, aby mohl splatit dluhy a měl na cestu domů. Žádá o paměť na sebe a Konečného i 

ostatní poroučí Boží ochraně. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po třech stranách.  

 

Salutem animae et incolumitatem corporis perpetuam ingenue precor. 

Accepi Tuas literas, venerande domine pater, 22. Novemb[ris] ex quibus Tuum 

paternum erga me affectum intellexi et inpost[e]rum quoq[ue] Te eodem benigno favore me 

prosequuturum magno cum gaudio perspexi. 

Exhortatione Tuae respondere et R. T. certiorem, cui rei potissimum studerem favere, 

fect animus licet hoc jam ter antea feci. Studeo verò tantum linguae Latinae et quidem 

magno cum labore, cupiens me libenter iis, qui à pueritia literis operam dant (quoad ejus 

fieri poterit), coadaequari, sed id fieri non posse experior tum quia nimis tarde inciperim, 

tum quia tempus mihi concessum perbreve habeam. 
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Quam<vellem>vis vellem à R. T. rogare ut adhuc unum an[n]um hoc in loco manere et 

plus me exercere possim. Tamen nevoluntati R[everenti]ae T[u]ae contradicere videar eam 

obedientiam quam apud Te vivens praestabam, etiam inter extra nationes degens re ipsa 

probabo et ad tempus mihi praescriptum domum redibo. 

Interea potestatem mihi ad Te in necessitate mea confungiendi datam perquam magni 

facio et sumptibus destitutus ad paternam Tuam liberalitatem confugio et jam atq[ue] etiam 

rogans ut necessitate meae 30 imperialibus succurrere velis. 

Hi enim, puto, sufficient mihi ad satisfaciendam creditoribus meis et ad sustentandum 

me in itinere longinquo. Si hoc obtinuero, ut spem habeo me obtenturum, erit mihi perquam 

gratum atq[ue] necessarium et omnimoda obedientia eam gratitudinem declarare polliceor 

me studiosissimum. [:Kdež pravda?:]a Alioqui me hinc expedire et ad Vos redire nullâ 

ratione possem. 

 Nihil est mihi nunc aliud quod scribam. Deum optimum maximum precor ut R. T. per 

suam clementiam semper incolumen conservare et in laboribus magnis, quibus saepe 

implicaris, corroborare dignetur idq[ue] ad nominis sui laudem similiter omnes fratres R. T. 

deditos. Rogo atq[ue] etiam rogo R. T. ut meminerit mei coram Deo in precibus suis, hoc 

ego facio et in futurum facturus sum Teq[ue] benè Tuamq[ue] valere cupio. Vale, meus 

praeceptor d[ominus] Matthias Martinius1 R. T. salutem precatur à Domino nostro Jesu 

Christo. 

Dabam Bremae 24. Decemb[ris] anno MDCX. 

Filius Reverentiae Tuae obediens 

J[ohannes] Apollo Hora[z]d[ovicensis]. 

30 tolarů.b 
 

                                                 
a Marginální poznámka Matouše Konečného. 
b Poznámka Matouše Konečného na adresní straně. 
1 Matthias MARTINIUS. 
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10. 
 
A 3251/Apollo/2           1611, [25. červenec], Brémy 

 

Jan Apollo oznamuje Matoušovi Konečnému, že se opět zdárně dostal do Brém a z 60 

tolarů, které obdržel, něco utratil za cestu a zaplatil své dluhy. Avšak částka, jež mu zůstala 

(24 tolarů), jak dále píše, mu nemůže postačit k  živobytí, neboť jen za stravu a ubytování, 

které jim sjednal Matthias Martinius, má platit 50 tolarů za rok. Doufá, že brzy učiní 

pokroky ve svém vzdělání, poněvadž ho soukromě doučuje Jan Vetter stejně jako svého 

bratra Daniela. Nakonec Konečného žádá, aby ho zachoval i nadále ve své péči.  

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka, chybí.  

 

Salutem animae et incolumitatem corporis perpetuam ingenuè precor. 

Licet vix audeam, venerande pater, minus seriis R. T. plusqvam seria interpellare, tamen 

officio monitus proprio paucis R. T. istis saluto et notum facio me feliciter una cum reliqvis 

comitibus meis emenso denuo longo itinere citra vitae periculum, Deo sit laus, Bremam 

rediisse1 et fratribus, qvi jam ad Vos redeunt, singulis q[ui] mittebantur exposuisse. 

Ego verò ex illis sexaginta imperialibus debita solvi antea contracta, qvibus vix 28 

suffecerunt imperiales. Iter emensum octo imperialium jacturam fecit. De reliqvis igitur 

viginti qvatuor partè et tenuiter vivendo non per annum me hic sustentare potero. 

Etenim r[everendus] vir d[ominus] M[atthias] Martinius2 nobis apud quendam 

optimum virum Bremensem3 patritium de hospitio prospexit ubi mensa et hospitium 

constabunt p[er] annum 50 imperialib[us] citra lignorum expensa quae hic magno emuntur 

pretio, utar reliquo qvam prudentissimè, nec ullo modo abutar p[er] omnes vires meas. 

Modo R. T. ne avertat animum ab ope mihi p[ro] reliqvis ferenda, submisse oro. Totus 

[e]n[im] in eo ero ut me gratum et frugiferum filium brevi recipiat. 

Videor [e]n[im] me demum gustu studiorum tactum et recreatum dum perpetuò eum 

penes me habeam qui studiis et verbis et factis optimè praeest. F[ratrem] Johannem 

Vetterum4 puto qvi privatim fratri suo5 pariter ac mihi sui oblit[us] penè tantum temporis et 

                                                 
a Poznámka Matouše Konečného na adresní straně. 
1 Lze se domnívat, že se Jan Apollo navrátil do Brém z Prahy 4. června 1611 spolu s  Janem Vetterem a jeho 
bratrem Danielem, Janem Laubmannem a Pavlem Štočkem, a 60 tolarů, o kterých dále píše,  přijal tamtéž od 
Matouše Konečného. Srov. č. 97 (sign. A 3255/Apollo/2); č. 53 (sign. A 3251/VetterJ/1). 
2 Matthias MARTINIUS. 
3 Bremen; Německo. 
4 Jan VETTER. 
5 Daniel VETTER. 
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diligentiae impendit, ut sperem me non paenitendos brevi <brevi> p[ro]gressus facturum. Id 

qvod p[ro]positum, R. T. velit precibus et votis coram Deo p[ro]movere, officiosè rogo, 

meq[ue] totum suae paternè curae et dilectioni commendatum habere. Valeat hisce R. T. et 

vivat diutissimè ac felicissimè cum omnib[us] suis. 

Scriptum Bremae Saxonum festo Jacobi anno MDCXI. 

Filius R[everenti]ae T[u]ae obediens 

J[ohannes] Apollo m. p. 

60 tolarů.a 

 
11. 

 
A 3251/Apollo/3             1611, 6. září, Brémy 

 

Jan Apollo píše Matoušovi Konečnému hlavně proto, aby mu oznámil, že právě jemu 

dedikuje svou prvotinu vzešlou z jeho studií, protože mu tímto způsobem chce projevit svůj 

vděk za prokázaná dobrodiní. Žádá Konečného, aby nepřestával chovat naději, že se 

posléze stane užitečným služebníkem, a aby vůči němu nezanechával své pomoci a podpory. 

Prosí o zaslání peněz k příštímu lipskému trhu, které využije především ke svému návratu 

domů. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně.  

 

Salutem plurimam R. T. cum summa observantia precor. 

Reverende et officiosè colende d[omine] pater, plurimis ad Vos Frankofurto1 

recurrentibus has meas ad T. R. exarare volui, persvasus id mei officii esse. 

Inprimis verò causa erat justa, quandoquidem primitias studiorum meorum Tuo vel 

inprimis consecravi nomine. Feci id quia et debui et volui. Debui sane quia tot et tanta 

R. T. in me extant beneficia, ut potius ea silentio involvenda velim quam minus dignè 

depredicanda. 

Unum stet pro omnibus quod me ad plenam literarum mercaturam non tantum dimiserit, 

verum sucuptibus[!]a necessariis instruxerit et insuper annum ad studia diutius continuanda 

concesserit. Debuit igitur merito exstare hujus beneficii luculentum à me perfectum 

officium. 

                                                 
a Patrně chtěl napsat „sumptibus,“ ale dříky písmene „m“ spojil oproti běžnému úzu dole. 

1 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
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Volui vero insuper quia meam gratitudinem aliter et alias vix dignè declarare possem. 

Haec igitur, quae offeruntur, ut R. T. paterno respiciat animo, submissè rogo, nec tam à 

quo, quam quale illud sit quod offertur reputet, et insuper de me tale[m] spe[m] fovere 

pergat me inposterum etiam omnem lapidem moturum, ut pro omnib[us] officiis R. T. me 

gratum sentiat. Liceat vero, reverende pater, ad R. T. opem denuo confugere peto subnixè 

et circa nundinas Lipsienses2 q[uae] circa Kal[endas] Januarii3 celebrabunt[ur] mihi 

necessarias, suppetias ferat et inopiae mae praesertim ad iter longum domum denuo 

demetiendum 12 imperialibus subveniat. 

Facilè Lipsiam transmitti possint per Vestrum Pokorny4 qui ad singulas eo proficiscitur 

nundinas. Dabo operam ut evidenter id R. T. me his etiam sumptibus, quae sanè maximi 

facio, non abusum fuisse experiatur. 

Deus faxit ut omnimodè Deo et ecclesiae utilis saltem taliter qualiter fieri queam. 

Valeat reverendus pater cum conjuge5 sua et cum omnibus suis. Deus sospitem Te servet et 

ab omni malo tueatur. 

Scriptum Bremae Saxonum die 6. Septemb[ris] anno 1611. 

F. R. T. paratissim[us] 

J[ohannes] Apollo m. p. 

 
                                                 
2 Leipzig; Sasko, Německo. 
3 Tj. kolem 1. ledna 1612. 
4 POKORNÝ, jméno neidentifikováno. 
5 Alžběta KONEČNÁ. 

 
 

12. 
 
A 3251/Apollo/4               1611, [26. září], Frankfurt n. M. 

 

Jan Apollo sděluje Matoušovi Konečnému, že když byl ve Frankfurtu n. M., aby si 

opatřil některé knihy a zařídil jiné náležitosti, přijal peníze od Jana Salmuta. Avšak žádá 

o zaslání další částky k jeho potřebám během zimního období. 

 

Originál, autograf na čtvrtce papíru, psáno po jedné straně.  

 

 

 

 

 



 140 

Post scripta. 

Ačkoli, můj pane otče, dříve nežli tento svazek Vás došel, dostal sem těch 20 tolarů, to 

jest o mesu frankofurtském,1 od pana Salmuta knihaře pražského,2 což velice hrubě 

synovsky děkuji. Avšak mezi tím, můj pane otče, aby mohlo mi dostačiti přes zimu, žádám a 

prosím, aby mi posláno bylo ještě 12 tolarů okolo toho času, o kterémž sem z Brému3 do 

Lipska psal, posláno bylo.  

Nyní můj pane otče oznamuji Vám příčiny, pro kteréž jsem se do Frangfurtu dostal. 

Nejhlavnější, abych sobě některou knížku koupil, kteréž převelice u nás drahé jsou. A 

druhé, abych, poněvadž u nás za některou neděli ferie budou a jsou v ten čas, sobě to 

všecko zpravil. Na ten čas Vás i Pánu Bohu poroučím.  

Datum na spěch [v] Frankfurtě nad Meinem léta Páně 1611 podle kalendáře starého dne 

16. Septembris. 

Syn Váš poslušný 

Jan Apollo m. p. 

 
                                                 
1 Frankfturt am Main; Hesensko, Německo. 
2 Jan SALMUT z Lipska. 
3 Bremen; Německo. 

 
13. 

 
A 3251/Apollo/5               1611, 22. listopad, Brémy 

 

Třebaže Jan Apollo neví, zda Matouš Konečný přijal jeho dopisy odeslané z Frankfurtu 

n. M., opět mu píše, aby zopakoval svou vděčnost za jeho lásku a péči. Dále Konečnému 

sděluje, že je i s ostatními zdráv a všichni pilně studují. Mimo to prosí o zaslání peněz 

k lipskému trhu. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem [?] V. L.
a
 jako 

uzávěrka.  

 

Salutem plurimam R. T. cum summâ observantiâ p[re]cor. 

Reverende et officiosè colende d[omine] pater, nuper scripsi ad R. T. ex nundinis 

Francofurtensibus1 ad R. T. Literas utrum R. T. acceperit, ignoro. 

                                                 
a Nelze rozeznat, zda se jedná o pečeť Daniela Vettera nebo Jana Vettera, kteří měli shodný pečetní obraz. 
1 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
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Quapropter haec opportunitate data iterum scribo, et gratias denuò ago quas possum 

maximas ob amorem et curam in me paternum. Nos hic vivim[us] et valemus studiisq[ue] 

quantum fieri potest dediti sumus. Ego sanè id serio conabor ut Vestrae de me spei saltem 

mediocriter satisfaciam. 

Quia autem vereor ne hinc abiturienti mihi desit pecuniâ, quocirca rursus peto subnixè 

ut circa nundinas Lipsenses2 mihi necessarias suppetias ferat et inopiae meae subveniat. 

Dabo operam ut evidenter id R. T. me his etiam sumtibus, quae sanè maximi facio, non 

abusum fuisse experiatur. 

Deus faxit ut aliquando Deo et ecclesiae utilis saltem taliter qualiter fieri queam. 

Valeat, r[everende] pater, cum conjuge3 sua et cum omnibus suis. Deus sospitem Te servet 

et ab omni malo tueatur. 

Scriptum Bremę 22. Novembris anno 1611. 

F[ilius] Tuus paratissim[us] 

J[ohannes] Apollo m. p. 

 
                                                 
2 Leipzig; Sasko, Německo. 
3 Alžběta KONEČNÁ. 

 
14. 

 
A 3251/Apollo/6           1612, 3. leden, Brémy 

 

Jan Apollo připomíná Matoušovi Konečnému svou žádost o pomoc a opětovně žádá 

o zaslání peněz potřebných k jeho návratu domů buď o lipském trhu, případně o trhu 

frankfurtském. Také sděluje, že mor z Brém již ustoupil. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka.
a
 

 

Salutem plurimum R. T. cum summâ observantiâ precor. 

Qvamquam, reverende et officiose colende d[omine] pater, paucis ab hinc septimanis ad 

R. T. scripsi, sed tamen per occasionem satis commodam ad nundinas Lipsienses1 non potui 

non iterum scribere et R. T. rursus subnixè petere ut mihi necessarias suppetias feras. Ego 

sane id serio conabor ut Vestrae de me conceptae opinioni per vires meas satisfaciam. 

                                                 
a Pečeť má stejný pečetní obraz jako pečetě Jana Vettera a Daniela Vettera. 

1 Leipzig; Sasko, Německo. 
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Inprimis id peto, quia hinc ad Vos redeundi iter longum, suscipere erit necessum ne 

igitur deficiam, Tu pater optime prospice, et tempestivè subvem. Nisi his Lipsensib[us] 

aliquid missum fuerit nolens volens Frankofurtenses2 et quidem magno cum desiderio 

expectabo. 

Pestis interiit Deo aeterno laus q[ui] etiam nos singulos hactenus dementer conservavit. 

Plura nunc non licet. His R. T. optime valere cum omnib[us] Tuis cupio. 

Datum Bremae 3. die Januarii anno 1612. 

R. T. F. paratissimus 

J[ohannes] Apollo m. p. 

 
                                                 
2 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 

 
 

15. 
 
A 3251/Apollo/7              1612, 22. červenec, Brémy 

 

Jan Apollo vyjadřuje Matoušovi Konečnému svou lítost nad tím, že nemohl 

uposlechnout jeho příkazu k návratu domů, a uvádí důvody, proč tak byl nucen učinit. 

Sděluje, že se to stalo proto, poněvadž neobdržel žádné peníze, jak dříve žádal, a ani 

žádnou zprávu, co má činit. A ač následně přijal 12 tolarů, ty mu  nemohly postačovat jak 

k zaplacení dluhů, tak na cestu domů. Proto musel zůstat v Brémách a vyčkával příchodu 

Jana Vettera v naději, že on mu přinese nějaké peníze. Jelikož ještě dluží za ubytování, 

které má být zaplaceno k frankfurtskému trhu, prosí, aby Konečný odeslal peníze Janu 

Vetterovi na jeho splacení. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po dvou stranách. Přitištěná pečeť s monogramem D. V. [L.] jako 

uzávěrka.  

 

Salutem animae et incolumitatem corporis perpetuam ingenuè precor. 

Venerande et amantissime d[omine] pater, admodum gratulor de valetudine et 

prosperitate R. T. Sed valdè doleo et aegre fero quod jussui R. T. parere atq[ue] satisfacere 

non queam. 
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Ratio haec fuit quod nullas literas nullamq[ue] pecuniam ab ipsis nundinis 

Francofurtensibus1 et quidem autumnalibus nec acceperim, nec quid agatur percipere 

poteram. Quapropter constrictus penuria nummor[um] jam à mense Januario ad Majum 

usq[ue] coactus fui expectare reditum d[omini] Vetteri2, si vel ille aliquid sive literarum, 

sive pecuniae adferet. Literae [e]n[im] R. T. quibus adjuncti erant 12 imperiales per 

d[ominum] Ulricum Reuterum3 missae, demum post discessum d[omini] Vetteri ad Vos, ad 

meas pervenere manus. 

Ego verò per Salmonem4 scripsi ad R. T. de rebus necessariis, tum etiam indicem 

pecuniae expositae ad necessaria transmisi. Postremò misi literas per d[ominum] Vetterum, 

hae quod interceptae et à praedonib[us] deperditae sint, existimo R. T. id satis superq[ue] 

innotuisse. Jam a[utem] quia pecunia illa missa ad mea debita persolvenda non suffecerat, 

multo min[us] ad iter longum suscipiendum suffecisset, coactus eram hacten[us] hîc 

subsistere p[rae]sertim quia sperabam me à R. T. per d[ominum] Vetterum aliquid pecuniae 

accepturu[m]. Spe igitur lactatus inani diutius morari non potui, sed quocunq[ue]modo fide 

meâ obstricta congesta tantulâ quantulâ pecuniolâ ad Vos redeundi animum induxi 

imprimis quia ante has dies à quopiam mutuo accipere pecuniam mihi licuit. 

Ego verò magis debebam debitorib[us] meis praeter istam summam, deinde non potui 

ab aliis germanis mutuo accipere, à d[omino] Martinio5 non ausus fui petere ratio quia 

multos imp[eriales] d[omino] Vettero et Salmoni concessit, expectavi adhuc (tamen 

consilio d[omini] Martini[i]) ad ventum Salmonis, ille quo tempore p[ro]fectus est, R. T. 

constat, tum maximè d[omini] Vetteri. 

Jam verò egi cum hospite meo ut solutionem debiti expectaret usq[ue] ad nundinas 

Francofurtenses 24 imper[iales]. Igitur, v[enerande] et charissime d[omine] pater, peto et 

ad R. T. totaliter confugio humiliter orans ut istos 24 d[omino] Vettero R. T. mittat et ille, 

cui debent[ur,] solvet. Ego promitto R. T. recompensationema et etiam posteris Tuis lubens 

omni officiorum genere obstrictum me agnoscam. 

Nil est aliud quod scribam. Ultimò Deum optimum maximum ut R. T. per suam 

clementiam semper incolumem conservare et in laboribus magnis, quibus saepe obrueris, 

                                                 
a „recompensationem“ nadepsáno. 

b Poznámka Matouše Konečného u adresy. 

1 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
2 Jan VETTER. 
3 Joan Ulrich REUTER. 
4 Jan SALMON. 
5 Matthias MARTINIUS. 
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corroborare dignetur precor idq[ue] sui nominis laudem et ecclesiae reformatae 

aedificationem plurimam. Vale. 

Dabam Bremae Saxonum 22. Julii anno 1612. 

R. T. filius obediens 

J[ohannes] Apollo m. p. 

Při druhém poselství jest mu.b 

 
 

16. 
 
A 3251/Apollo/8         1618, [30. duben], Týn nad Vltavou 

 

Jan Apollo se shledává pro své nedostatky za nezpůsobného k další kazatelské službě 

a žádá seniory Jednoty o své propuštění z bratrské čelednosti. Jelikož si je vědom nákladů 

činěných Jednotou na svá zaopatření během studia, prosí o jejich prominutí, nebo alespoň 

částečné odpuštění. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka. 

 

Salve mi domine pater amantissime atq[ue] p[rae]stantissime. 

Můj pane otče na ten čas ze všeho světa nejmilejší, k Vám se teď v pravdě hned předně 

po Bohu utíkaje a Vám své srdce upřímně, zprostně a otevřeně otvíraje, a jaký můj oumysl 

jest, Vám jej nyní cele oznamuji. 

Můj nejmilejší pane otče, s rozsuzováním a prubírováním sebe i ovíčením se 

opravdovým v kázaních jakž privatim, tak publice tu v Praze u B. Matěje Cyra,1 v Pánu již 

odpočívají[cí]ho, byvši u něho celý rok, tak podobně i zde v Tejně2 u B. Děkana,3 jako 

i u Vás prvé v Boleslavě;4 již vidím a poznávám vše daremné, protože jsem nespůsobný, 

zpozdíli[!], chudý v Božích věcech, jakž sami toho všeho dobře povědomí jste, seč býti 

mohu, neb ne v kázaních, takže ti, kteříž mne menší a mladší byli, mně již před[čova]li,a 

ovšem pak ti, s kterýmiž jsem rostl, v povolání předešli. Takže já soudě to nyní z[dr]avě,b 

že té spůsobnosti od Boha dané sobě nemám, myslil jsem raději všeho tak zanechati 

a někam pryč daleko zajíti. Ale Bůh jsa dobrotivý mně zdržel a zdržuje od toho zlého až 

                                                 
a Papír je v těchto místech poškozen. 
b Item. 
1 Matěj CYRUS st. 
2 Týn nad Vltavou, okr. České Budějovice. 
3 Jan DĚKAN. 
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posavad, a abych maje pozor na něj, a řád Boží znaje, vnukl mně to, abych raději upřímně, 

prostně i poníženě od Vás a otců milých řádného propuštění žádal. 

Protož tak činím a Vás předně, jakožto mně povědomého a k práci duchovní 

nezpůsobného, jako i jiných otcův milých za propuštění žádám a prosím pro Boha, abyste 

mně raději řádně propustili, nebo já to při sobě dokonce vidím a spatřuji, že jest vše 

daremné mé cvičení se v kázáních, protože má léta již pominula a maje již přes 30 let, 

paměť nedobrou, vejmluvnost z bázní smíšenou a ještě pak k tomu i to jest, že velmi často 

na hrdlo stonávám, jako i nyní opět stůni, že sotvy mluviti mohu. Takže více byl bych 

lidem s takovým způsobem k smíchu, nežli k ňakému vzdělání. Suďte to, prosím, suďte. Ó 

nešťastný já člověk, ješto bych rád z toho srdce by možné bylo, abych v té práci duchovní 

sobě i jiným prosběšný[!] býti mohl. Hledě na užitečnost a bezpečnost její zdejší i věčnou, 

když pak té způsobnosti sobě shůry dané nemám, což tomu mám říci? Než žalostiti! A 

raději  jiným místa postoupiti chci. 

Co se pak, můj nejmilejší pane otče, pomoci na má studia od Vás otců milých učiněné 

dotýče,5 a že jste mně, jakž tento rejstříček6 ukazuje, přes 80 tolarů7 dali a dobrému posílali, 

budu povinen s velikým poděkováním navracovati. Pakliť bych mohl té milosti předně od 

Vás a potom od otců milých užíti, aby mně je buď nětco, jestliže ne všecky, prominuli a 

odpustili;8 prohlédaje také na to, že já byvši a jsoucí ještě mezi milými otci několik let prv 

před jitím na studium i vrátíc se [z] studium v čelednosti i na studia přes půl druhého sta 

tolarů širokých jsem uratil z svého patrimonium na potřeby ty i jiné. Nebo když jsem byl u 

B. Crucigera,9 dobrý a svaté paměti, více než 2 léta, žádných šatů, kněh, a což potřebí bylo, 

nedal, tak podobně i B. Bartoloměj Němčanský,10 u něhož jsem byl přes 3 léta. Až Vy, 

pane otče, ten jste byli šťastný patron, nebo byvši u Vás přes 4 léta, šaty jedny darovali, a 

což bylo zapotřebí, vždycky ste mně fedrovali, začež Vám já ještě hrubě děkuji; nyní pak 

žádný, ani B. Cyrus v Pánu odpočívající. Já pak soudě to, věřím panu otci milému jako i 

jiným otcům milým, že se mnou milost učiní a nětco, jestliže ne všecko, odpustí. Máte to 

vskutku všickni shledati, že se toho Vám, budoucím a dědicům Vašim odměniti a odsloužiti 

chci. Naposledy, můj pane otče, ještě Vás žádám a prosím i všech otců milých, abyste 

                                                                                                                                                     
4 Mladá Boleslav. 
5 Jan Apollo studoval v Brémách v letech 1610−1612, srov. též slib č. 3 (sign. A 3257/11) a rejstřík č. 96 
(A 3255/Apollo/1). 
6 Srov. č. 97 (sign. A 3255/Apollo/2). 
7 V rejstříku své náklady odhadl na 86 tolarů. Viz pozn. výše. 
8 Dle marginálního přípisku Matouše Konečného ve výše zmíněném resjtříku mu bylo prominuto 40 tolarů. 
9 Jan CRUCIGER. 
10 Bartoloměj NĚMČANSKÝ. 
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spolu, jakožto prozřetedlní a osvícení muži a otcové, soudíce mé všecky circumstantiae ut 

supra, raději mně propustili. Za odpověď buď psanou neb oustní poníženě žádám a prosím. 

Vale. 

Datum v Tejně v pondělí po druhé neděli velikonoční léta Páně 1618. 

Syn Váš poslušný 

J[an] Apollo m. p. 

 

Prosím pana otce milého, bylo-li by zapotřebí, také otcům milým list tento dáti, čili pan 

otec milý sám mně to u nich způsobí (teď jsem jej přihotověl), jak pánům otců[m]  píši, 

porozumí, a jak se Vám bude líbiti? Věřím, že tak učiníte, jakožto pan otec prozřetedlný ve 

všech věcech.c 

 

Sluhové:d Adam Hartman,11 kněz; Jan Florus,12 kněz ponejprv; Pa[vel] Němč[anký],13 

kněz podruhé; Jan Heber[…],14 kněz ponejprv; Jan Zigmund,15 kněz ponej[prv]; Izaiáš 

Izák;16 <Machosta,17 jáhen>; Blah[…],18 jáhen ožen[il se]. 

Studenti: Daniel Strejc;19 Pavel Ryvola[?]20 

Apollo,21 jáhen, za propuštění žádá;  

Václav Titus22 za pomoc žádá a za pomocníka. 

 
                                                 
c Dodatečný přípisek Jana Apolla na levé straně dopisu psáný kolmo k řádkům textu. 
d Poznámka Matouše Konečného na adresní straně listu. 
11 Adam HARTMAN. 
12 Jan FLORUS, jméno neidentifikováno. 
13 Pavel NĚMČANSKÝ. 
14 Jméno neidentifikováno. 
15 Jan ZIKMUND, jméno neidentifikováno. 
16 Izaiáš IZÁK, jméno neidentifikováno. 
17 Jméno neidentifikováno. 
18 Item. 
19 Daniel VETTER. 
20 Pavel RYVOLA[?], jméno neidentifikováno. 
21 Jan APOLLO. 
22 Václav TITUS, jméno neidentifikováno. 
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Matěj CYRUS ml. 
 

17. 
 

A 3251/Cyrus M ml./3                 [1615, 31. říjen, Brémy] 

 

Jak za projevovanou laskavost a přízeň k sobě samému i k jednomu každému 

studujícímu, tak na důkaz své uctivosti je Matěj Cyrus ml. povinen Matoušovi Konečnému 

odeslat tento dopis. Sděluje mu tedy, že je velmi zdráv, takže může bez překážky studovat a 

rovněž zpráva o uzdravení Jana Vettera mu byla příjemná. Chce, aby se Konečný domníval, 

že pilně studuje, což koná tak, aby se mohl vrátit domů s velkým užitkem. Proto ho prosí, 

aby mu u Boha žádal požehnání, bez něhož jsou všechny práce marné. Dále oznamuje, že 

brémská škola dobře prosperuje a Matthias Martinius se skvěle zasluhuje o církev i 

sepisuje užitečné knihy proti ubikvitářům, zvl. proti profesoru teologie v Gießenu 

Balthasaru Mentzerovi, o jejichž sporech je ale Konečný již zpraven. Ačkoli Matěj Cyrus 

nepochybuje o Konečného náklonnosti, přece jen prosí, aby mu ji nadále prokazoval. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem M. C. I. H.  jako 

uzávěrka. 

 

Salutem felicitatemq[ue] perpetuam Tibi reverende vir pater in Jesu Christo honorande 

in sospitatore omnium nostrûm ac mediatore uno exoptans, officia mea, si q[uo]modò sint, 

offero paratissima. 

Solitae Tuae humanitatis vir reverende et clarissime, ac singularis erga me et unu[m] 

quenq[ue] studiosorum benevolentiae memoria longè jucundissima faces, mihi et stimulos 

addidit ut hasce praesentes ad R. T. curem perferendas, meae erga ipsam debitae 

observantiae futuras indices. 

Si autem R. T. aurâ salubri fruatur, id mihi auditu foret jucundissimum. De me sciat 

quod Deo prosperante vivam valeamq[ue] optumè, ita ut sine ullo obstaculo studiorum 

filum possim pertexere. Gaudeo immortaliter d[ominum] Vetterum1 pristines vices 

recuperasse quod totum bonitati Dei in exhaustae acceptum ferendum. Multa sanè in multos 

ex ipsius occasu redundatura essent incommoda.  

Quod autem cursum meorum attinet studiorum, eum me invicto animo urgere R. T. 

existumet, ita ut Christo duce, comite labore, in dies in pietate et re litteraria proficiens, ad 

                                                 
1 Jan VETTER. 
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Vos tandem magno cum augmento advolare possim. Cui conatui ut R. T. qvoq[ue] mihi 

divinam exoptet benedictionem (sine quâ in cassum laboratur) observanter peto. 

Schola nostra floret et nitescit. D[omi]n[us] Martinius2 optimè de ecclesia meretur, 

utiles publici juris faciens libellos. Modò iterum adornat responsionem in Mentzeri3 contra 

se, disputationem et calumnias.4 

Rumores hic sunt duriores, verùm cum scia[m] R. T. ex aliis de his fieri certiorem, 

scripturise aliquid supersedeo. Quamvis autem de Tua in me benevolentia, pater reverende, 

nullus dubitem, tamen orare non desisto ut hanc deinceps illibatam conservare, neq[ue] mei 

patrocinium deponere digneris, filium Tibi observantiss[imum] devincturus. Sed desinam 

Tibi obstrepere et pergam supremum illum animitus precari ut R. T., mihi totiq[ue] 

ecclesiae conservet incolumen quam diutissimè. Vale cum consorte Tuâ quam plurimum 

saluto. 

Dabantur 21. Octobris stylo veteri anno AssIDVItas oMnIa VInCIt abso[!] 

R. T. observantissimo  

Matthiâ Cyrò m. p. 

 
                                                 
2 Matthias MARTINIUS. 
3 Balthasar MENTZER (1565−1627), nejvýznamnější teolog luterské ortodoxie v první čtvrtině 17. století. Od 
r. 1607 působil jako profesor na univerzitě v Gießenu. 
4 Matthias MARTINIUS, Theologia de unica domini nostri Jesu Christi persona, [...]. Ex Scripturarum 
sanctarum apertis dictis [...], contra blasphemias, errores et calumnias haereticorum, imprimis  
Samosatenianorum, Socinianorum et Arianorum, etiam Ubiquitariorum, nominatim d. Balthasaris Mentzeri 
[...], Bremen, Thomas de Villiers 1615 (VD17 1:081666E); TÝŽ,  Examen querelarum et admonitionis 
Balthasaris Mentzeri  quas partim praefatione in exegesin Augustanae confessionis, partim in Giessensi 
disputatione nuper egestit in Matthiam Martinium, qui hic causam veritatis et personae suae innocentiam 
contra illius calumnias et iniquitatem tuetur, Bremen, Thomas de Villiers 1615 (VD17 12:108860B). 

 
 

Jan ČINVIC z Libína 
 

18. 
 
A 3251/Činvic/1             1616, [29. listopad], Brémy 

 

Jan Činvic z Libína se po dlouhé době ohlašuje Matoušovi Konečnému a sděluje mu, že 

pilně studuje. Žádá o zachování péče a podpory, neboť, jak Konečnému připomíná, zůstal 

sirotkem, a děkuje mu za prokázaná dobrodiní. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. C. Z L. jako 

uzávěrka. 
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Vitam, incolumitatem atq[ue] felicitatem perpetuam. 

Plurimum venerande honorandeq[ue] domine antistes si vales, gaudeo, ego quidem 

valeo. Diuturno satis silentio, reverende vir, praetermissione literarum ad Te usus sum quod 

continuare nefas duxi.  

Statum rerum mearum percipe me pro virili studiis literarum operam sedulam navare. 

Deumq[ue] o[ptimum] m[aximum] invocare, qui suo s[ancto] Spiritu me corroborare 

dignetur, quò suo tempore è ecclesiae è reipublic[ae] inservire valeam. Haud ignarum, 

reverende domine antistes, Te esse puto honoratissimum patre[m] meum1 naturae pensum 

absolvisse, qui ego pupillus relictus Te vehementer rogo ne curam mei deponas. Certe pro 

Tua in meam beneficia non minima collata, imò qui et simul author verè fueris, quod  

Bremam2 missus sim, maximas gratias habeo et habebo. Rogatum honorande domine 

antistes volo ut digneris fratres omnes in Christo Jesu salvere. Vale honorande vir.  

Dabam Bremae Saxonum 3. Calen[das] Decem[bris] 1616. 

Tui obedientissimus 

Johannes Czienviczius de Libina m. p. 

 
                                                 
1 Jan ČINVIC z Libína (1552−1616), zpočátku žil v Chrudimi a Pardubicích, poté se přestěhoval do Hradce 
Králové, kde byl vlastníkem dvou kupeckých krámů a několika pozemků. Živil se jako obchodník a vlastnil 
honosný dům, jenž se stal střediskem kulturně vyspělé hradecké společnosti té doby. Zastával i některé obecní 
úřady. Byl čtyřikrát ženat. Výše zmíněný Jan ml. pocházel ze druhého manželství. 1587 byl nadán od 
Rudolfa II.  erbem a titulem z Libína 
2 Bremen; Německo. 

 
 

Adam HARTMAN 
 

19. 
 
A 3251/Hartman/1                  1614, 25. srpen, Brémy 

 

Protože Adam Hartman srozuměl rozhodnutí starších Jednoty a především Matěje Cyra 

st., aby se po uplynutí jemu stanovené doby určené na studium navrátil domů, žádá 

Matouše Konečného o přímluvu za prodloužení jeho studijního pobytu, aby mohl být více 

vzdělán a tak lépe prospěl. Doposud rád užíval svých studií a těší se z nich. Navíc k tomu 

dodává, že brémská škola se nachází ve výborném stavu a vzkvétá. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka. 

 



 150 

Salutem aeternam ab aeterno Deo omniaq[ue] fausta et foelicia R. T. precor. 

Reverende et clarissime vir pater in Chr[ist]o plurimum observande, candor Tuus et 

insignis in omnem virtutem propensio, Tuus in Christi eccl[esi]a amor et studium faciunt ut 

Te his literis compellem, causam meam commendem et aliquid de rebus nostris significem. 

Sciat igit[ur] T. R. me cum coeteris meis commilitonibus Deo nobis propitio bonâ uti 

valetudine bonisq[ue] frui studiis. 

Status enim scholae nostrae Dei beneficio et doctissimorum professorum prudentiâ ita 

est constitutus ut, pro tempore videatur, non dicam conservare, sed omninò amplificare 

suam dignitatem, nam nec professorum summa eruditio nec summa deest diligentia, 

studiosorum quoq[ue] numerus crescit quotidie, quo fit ut meritò mihi gratulor, Te verò 

cum coeteris observ[antissimis] patribus amem omniq[ue] gratitudinis genere colam quod 

me hîc exerceri voluistis. Nihil enim est quo magis, quam sanctis delecter studiis. Nihil 

e[st], Deum et genium testor quod magis optem, quam in Dei immortalis cognitione erudiri 

tandemq[ue] aliquando dignus Christi fieri minister, qui veram defendere religionem 

hominumq[ue] conscientus, ea quae ad salutem pertinerent, persvadere queam. 

 Verum in his adipiscendis quam parum per breve illud biennii tempus proficere 

possem, quis est qui ignorat. Ego verò (cujus non sine dolore recordor) ex literis rev[erendi] 

d[omi]ni  Cyri1 jam satis intellexi quid de me venerandorum seniorum coetus futurum velit, 

ut nimirum biennio elapso redeam atq[ue] ita in foeliciter coeptis non pergam. Ternas jam 

hac ipsa de re ad rev[erendum] d[ominum] Cyrum dedi literas, nec tamen quicquam 

responsi accepi unde me aliquid obtinusse inteligerem. 

Tuâ vero, charissime pater, fretus benevolentiâ et in bona studia promovenda 

propensione ad Tuam confugio Rev[erentiam] eamq[ue] quam plurimum volo rogatam ut 

ad priora erga me declarata multa magnaq[ue] beneficia etiam haec adjicere velit suâq[ue] 

apud venerandos seniores pro me intercessione, unum adhuc annum meis studiis 

aliquamq[ue] ad stipendium accessionem impetret. Quod quum R. T. efficiet, certè rem ut 

Deo optimo gratam ita futuro eccl[esi]ae statui utilem p[rae]stabit et me semper gratum 

experiet[ur] filium. Deus o[mn]is misericordię sancto Spiritu suo nos regat, Tuos labores 

secundet Tuamq[ue] cum eccl[esi]ae salute conjunctam valetudinem diu tueatur 

incolumem.     D[abam] Bremę Sax[onum] 25. Aug[usti] ann[o] 1614. 

T. R. O. F.  

Adamus Hartmann[us] m. p. 

                                                 
1 Matěj CYRUS st. 
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20. 

 
A 3251/Hartman/2          1615, 16. září, Brémy 

 

Adam Hartman vyjadřuje své potěšení, že může nadále pobývat na brémském 

gymnáziu, a tak pokračovat ve svém vzdělávání. Matoušovi Konečnému sděluje, že na 

důkaz užitku svých studií přijal od Matthiase Martinia předloženou disputaci, kterou 

připisuje svým patronům, mezi nimiž jmenuje i Konečného, a žádá ho, aby mu 

nepřestával projevovat svou náklonnost. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka. 

 

Observantiam ingenui filii et obedientiam defero R. T. omniaq[ue] optima ab optimo 

Deo ex animo precor. 

Minimè Te fugit, vir reverende et clarissime, pater plurimum observande, me bonâ 

R. T. caeterorumq[ue] venerandorum seniorum venia in hoc illustri Bremensium1 

gymnasio una cum reliquis quibusdam Vestrae pietatis alumnis studiorum ca[us]a 

commorari. Et quidem non sine singulari Dei providentiâ, quod lubens meritòq[ue] 

dico. 

Hîc enim singularibus Dei beneficiis me affectum esse agnosco et gaudeo, quippe 

qui ex fidelissimâ et indefessâ venerandorum p[ro]fessorum institutione animum meum 

divinorum mysteriorum scientiâ illuminare aliisq[ue] necessariis artibus ingenium 

excolere Deo me benedicente studeo. Ut vero hujus salutaris studii aliquod testimonium 

exhiberem, hanc de secundo eminentissimae perfectionis Dei momento disputationem à 

rev[erendo] d[omino] rectore2 oblatam publicè defendendam suscepi.3 

Patronos a[utem] quibus hanc disputationem meam honoris ca[us]â inscriberem, 

nullos quaerere alios debui, vel etiam invenire potui, quàm inter alios viros reverendos 

moecenates perpetuò colendos Tuum, pater honorande laudabile, nomen. Idq[ue] tum 

propter sanctissimos Tuos in ecclesiam Dei labores, tum propter singularem 

beneficentiam in me et nonnullos meorum in sacris studiis commilitonum, quorum 

                                                 
1 Bremen; Německo. 
2 Matthias MARTINIUS. 
3 Adam Hartman odpovídal Matthiasi Martiniovi na předložené teze s názvem „De vivere Dei“  9./19. září 
1615. 
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tenuitatem communi Vestra munificentiâ piè laudabiliterq[ue] sublevatis, cujus fructum 

Dei ecclesia sentiet. Deusq[ue] pro suarum promissionum veracitate erit remunerator. 

Te igit[ur], pater obseruande, etia[m] atq[ue] etiam rogo ut hoc observantiae erga Te 

meae symbolum benigno excipias animo et me amare meaq[ue] studia promovere 

pergas. Ego interim Deum optimu[m] precor ut Tuam Reverentiam eccl[esi]ę saluti diu 

servet incolumem. 

Dabam Bremae Sax[onum] 16. [Septem]bris anno 1615. 

T. R. D. F. observantiss[imus] 

Adamus Hartman[nus] m. p. 

 

P[aulus] Hronovius4 et Johan[n]es Irenaeus5 coeteriq[ue] Vestrae pietatis alumni 

R. T. officiose salutant. 

 
                                                 
4 Pavel HRONOVSKÝ. 
5 Jan IRENAEUS. 

 
Pavel HRONOVSKÝ 

 
21. 

 
A 3251/Hron/1                    1615, [14. září], Brémy 

 

Pavel Hronovský oznamuje Matoušovi Konečnému přijetí 40 dukátů pro Daniela 

Němčanského, o kterého se v Brémách stará, a odesílá jeho rejstřík vydání. Dodává, že 

Daniel bydlí s ním, je zdráv, a ačkoli se svědomitě oddává školním cvičením, někdy mu 

chybí důkladnost. K záležitosti tištění Evangelií a epištol nedělních1 sděluje, že se s jejich 

vydáváním z jistých příčin prodlévá. Protože se obává, že bude brzy odvolán domů, prosí 

Konečného, aby se u jiných seniorů přičinil za prodloužení jeho studia. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem P. H. T. jako 

uzávěrka. 

 

Salutem et si quid ea majus ? ex animo precor obedientiàmq[ue] filialem defero. 

                                                 
1 Matthias MARTINIUS, Evangelia et epistolae quae diebus dominicis per anniversarias vices in ecclesiis 
Unitatis fratrum in Bohemia et Moravia ad populum christianorum explicari solent, Graece, Bohemice, 
Germanice et Latine cum analysi difficiliorum vocum grammatica et populari textuum divisione in usum 
scholarum edita; una cum parvo catechismo in iisdem linguis. Bremen, Thomas de Villiers 1616 (Knihopis 
K02280; VD 17 23:644480Z). 



 153 

Accepi, reverende et in Ch[rist]o Jesu chariss[ime] pater, 40 aureos pro filio Tuo 

Daniele,2 ut commodius studia sua tractare et in illis sine molestia pergere possit, ad 

vernales nundinas Lipsenses3 transmissos. Et ex illis jam majorem partem ad usus ejus non 

nisi necessarios contuli ut ex libello expensorum, quem hisce meis literis inclusum mitto 

(cupiens certior fieri utrum priorem acceperis), videre licebit. 

Evangelia4 nostra nonnihil remora[n]t[ur] quoniam alii libelli, antequam literam „l“ 

accepimus,5 fuerunt praelo subjecti et ad Francofurtenses6 hybernos necessario absolvendi, 

inprimis responsio ad refutationem libri nuper editi De unica D[omi]ni nostri Jesu Ch[rist]i 

persona,7 postquam hi jam sunt absoluti, statim opus nostru[m] p[ro]movebit[ur] et spacio 

10 septimanarum (ut typographus sperat) perficiet[ur]. 

Danielem q[uod] attinet, mecum vivit et rectè valet, nonnisi diligentia ei aliqua[n]do 

deest, attamen officium facit et scholasticis exercitiis diligenter incumbit. Ego, Deo sit 

gloria, valeo corpore mediocriter et professioni q[uae] videtur mihi summè necessaria pro 

ingenii mei tenuitate attendo, <in> animo v[er]ò n[on] paru[m] discrucior q[ui]a in metu 

versor, ne meus assiduus labor nimis maturè abrumpatur. Jam [e]n[im] reverendus f[rater] 

Georgius Erastus8 minatur nobis à studiis revocatione[m]. 

Qvare qua possum vehementia rogo, meis honestis bene ut faveas studiis et hunc 

favorem fac declares Tuâ nimiru[m] paterna pro me coram patribus meis observandis 

intercessione, velint ad studia mea magis confirmanda unum adhuc apponere annum. Tuo 

[e]n[im] eximio judicio discutiendum utrumq[ue] hoc relinquo et rerum discendarum 

multitudinem et duor[um] annorum brevitatem. 

Ego si Tua intercessione hanc studiis meis desideratam et optatam temporis usura[m] 

obtinuero, dabo operam ne officium hoc in hominem parum memorem paru[m]q[ue] 

gratum collatu[m] fuisse videat[ur]. Quod sup[er]e[st], optime pater, salve et me precib[us] 

Tuis apud supremum numen adjuves rogo. 

Dabam Bremae Saxonu[m] 4. Septembris anno 1615 stylo veteri. 

R. D. T. filius observantiss[imus]               Paulus Hronovius. 

                                                 
2 Daniel NĚMČANSKÝ. 
3 Leipzig; Sasko, Německo. 
4 Viz pozn. 1. 
5 Srov. č. 100 (sign. A 3255/Laubmann/4). 
6 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
7 Matthias MARTINIUS, Theologia de unica Domini nostri Jesu Christi persona, [...]. Ex Scripturarum 
sanctarum apertis dictis [...], contra blasphemias, errores et calumnias haereticorum, imprimis 
Samosatenianorum, Socinianorum et Arianorum, etiam Ubiquitariorum, nominatim d. Balthasaris Mentzeri 
[...], Bremen, Thomas de Villiers 1615 (VD 17 1:081666E). 
8 Jiřík ERASTUS. 
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22. 

 
A 3251/Hron/2                     1615, 21. říjen, Brémy 

 

Ač si je Pavel Hronovský vědom nedávno odeslaného dopisu Matoušovi Konečnému, 

přesto mu opět píše, aby zopakoval svou žádost ohledně prodloužení jeho pobytu 

v Brémách. Dále mu oznamuje, že již větší část Evangelií a epištol nedělních je vytištěna a 

tu mu posílá k přehlédnutí. O Danielu Němčanském sděluje, že je zdráv a stále navštěvuje 

sekundu pedagogia. V případě jeho odchodu prosí o odpověď, komu má odevzdat 

Danielovy peníze. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogremem P. H. T. jako 

uzávěrka. 

 

Salutem animae aeternam et incolumitatem corporis perpetuam ingenuè precor 

obedientiàmq[ue] filialem defero. 

Quamvis non dubito, pater reverende, Te ante paucos dies meas literas unâ cum 

rationib[us] accepisse, tamen ne commodam occasionem scribendi è manib[us] amitterem, 

iteru[m] reverendam Tuam dignitatem interpello meis intempestivis petitionib[us]. Studiis 

meis tempus jam praefinitum habeo, nempe circa alterius anni decursum, qvi futurus e[st] 

circa proximu Pascha.1 Sed imploro prolongationem per unicum annum, si ulla fieri possit 

ratione. Idcirco R. D. T. majorem in modum rogo, digneris intercessione Tua succurrere et 

Tuo adjumento mei me voti compotem reddere ut plenius aliqvid et firmius assequar. Id si 

pater optime feceris (ut nullus dubito), dabo operam ne in hominem ingratum collatum id 

fuisse videat[ur]. 

Libellus Evangeliorum2 nunc strenuè promovet[ur] cujvs partem fere majorem hac 

occasione Vobis transmittim[us], ut illam relegere et nos, si qvid desiderabitis, tempestive 

monere qveatis. Perfectum opus (ut spero) ad Calendas Januarii3 accipietis. 

Daniel4 quod attinet, mecum vivit, valet studetq[ue] et realem responsionem se brevi 

accepturu[m] ad suas literas sperat. Adhuc in secunda manet. Judicavit [e]n[im] 

rever[endus] et clariss[imus] d[ominus] rector ejus studiis id fore utilius. 

                                                 
1 Tj. k 3. dubnu 1616. 
2 Viz č. 21, pozn. 1. 
3 Tj. k 1. lednu 1616. 
4 Daniel NĚMČANSKÝ. 
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Si circa Pascha sim ad Vos rediturus, cui sit tradenda ejus pecunia, certior fieri cupio. 

Quod sup[er]e[st], bene vale, pater optime, ac Tuis precipus me subinde Ch[rist]o 

commenda. Chariss[imus] d[ominus] praeceptor meus R. D. Tuae plurimam adscribit 

salutem. Iterum valeat R. T. 

Dabam Bremae Sax[onum] 21. [Octo]bris 1615. 

R. D. T. filius observa[n]tiss[imus] 

Paulus Hronovius. 

 

Odpověď dáti Hart[ma]novi,5 Cyrovi mlad[šímu],6 Danielovi, Hronskému7.a 

 
                                                 
a Poznámka Matouše Konečného na adresní straně. 
5 Adam HARTMAN. 
6 Matěj CYRUS ml. 
7 Pavel HRONOVSKÝ. 

 
Jan LAUBMANN 

 
23. 

 
A 3251/Laubmann/1          1611, [10. červenec], Brémy 

 

Jan Laubmann informuje Matouše Konečného, že přišel do Brém a byl zařazen do 

tercie na pedagogiu, v níž se cvičí v jazykových lekcích, zvl. v latině a řečtině. Nadto 

oznamuje, že mají domácí cvičení, při němž čtou a dostávají výklad z kapitol Nového 

zákona. Dále se zmiňuje, že za stravu a ubytování platí 50 tolarů za rok vyjma dříví, knih a 

ošacení. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka, chybí. 

 

Salutem plurimam â salutis autore, reverende et clarissime in Christo Jesu Domine 

pater, precor. Nihil prefectò acceptius mihi foret quam si reverendus pater ex animi 

sententia cum omnibus suis valeat. 

Nos quidem Dei gratia mediocriter valemus et hanc ob causam, ut ne simus ingrati erga 

Deum, qui de optimis sanè discendi occasionibus nobis prospexit, eò diligentius tum in 

schola, tum domi privatim bonis literis operam dare conamur.  
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Ex quo enim Bremam venimus et d[ominum] rectorem1 salutavimus ab eoq[ue] loca 

assignata accepimus in tertia classe, eam frequentamus et studiose lectiones, quae ejus 

classis sunt propriae, exercemus, inprimis lingvis Latinae videlicet et Graecae diligentiae et 

solertiae tribuentes. Habemus praeterea domestica nostra sacra exercitia in legendis ordine 

capitibus Novi Testamenti iisq[ue] resolvendis, explicandis et observandis. Spem optimam 

fovemus, nos praeter linguae usum, etiam sermonis liberalitatem et rerum copiam non 

paenitendam inde consequuturos.  

Mensam et hospitium per annum solvere nos oportet quinquaginta solidis imperialibus 

citra lignorum, librorum et vestium impensa. 

Quare reverendum patrem rogo, velit coeptam curam paternam benignè erga me fovere 

et cotinuare. Ego dabo operam, ut quantum fieri poterit, me vobis omnibus quam 

gratissimum exhibeam. His R. T. commendo divinae benedictioni. 

Scriptum Bremae 6. Idus Julii anno redemptoris MDCXI. 

Tui obsequentissimus 

Joannes Laubmann[us]. 

 
                                                 
1 Matthias MARTINIUS. 

 
24. 

 
A 3251/Laubmann/2              1611, 27. listopad, Brémy 

 

Jan Laubmann oznamuje Matoušovi Konečnému, že pilně studuje a žádá o zaslání 

peněz. Také sděluje, že rejstřík jeho vydání má odeslat Jan Vetter a že jeho otec stále není 

zastáncem bratrské víry, ale že on bude věrný Jednotě bratrské. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. V. L. jako uzávěrka. 

 

Salutem precor optimam reverende et officiosè colende d[omine] pater. Si per Dei 

gratiam optime valeres unà cum omnibus domesticis Tuis, id longè mihi gratissimum foret. 

Occasione qualicunq[ue] data paucis <ad> R. T. convenire statui, quo nos adhuc bono 

statu frui R. T. intelligat. Studia quod attinet, iis ita incumbo ne tempus hoc pretiosum mihi 

â Deo concessum frustra impendam, aut negligam. 
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Quoniam autem R. P. pecuniis me brevi defecturum sentio, peto subnixè, ut circa 

nundinas Lipsenses1 mihi aliquid mittas et inopiae meae subvenias. Dabo per Dei gratiam 

effectum ut, me his etiam sumptibus non abusum fuisse R. T., experiatur. Expensorum 

rationem noster d[ominus] Vetterus2 se daturum promisit.3 

Caeterum R. D. pater Te celare non potui, quin Tibi significem patrem meum ad me 

scripsisse, illum valde dolore me inter haereticos haerere, cui ego rescripsi, etiamsi in 

gymnasioa verser, quod multis calumniis proscinditur, tamen puritati doctrinae diligentem 

me fore studiosum. 

Nihil est <mihi> nunc aliud quod scribam, sed R[everentia]m d[ominum] p[atre]m 

divinae commendo clementiae. 

Dabam Bremae 27. die Novembris vestro stylo. Anno salutis 1611. 

T. R. obsequentiss[imus] f[ilius] 

Johannes Laubmannus Glacensis m. p. 

 
                                                 
a Původně napsáno „gymnasium.“ Tj. gymnasium illustre v Brémách. 
1 Leipzig; Sasko, Německo. 
2 Jan VETTER. 
3 Srov. sign. A 3251/VetterJ/2−3. 

 
25. 

 
A 3251/Laubmann/3                  1612, [1. leden], Brémy 

 

Jan Laubmann sděluji Matoušovi Konečnému, že přijal jemu adresované dopisy, avšak 

pochybuje, zda Matouš Konečný dostal jeho. Proto se opět připomíná a prosí o zaslání 

peněz. Dále Konečného spravuje o jeho postupu do druhé třídy pedagogia. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem D. V. L.  jako 

uzávěrka. 

 

Obedientiam filialem precesq[ue] meas R. T. offero. 

Reverende in Christo Jesu domine pater, nihil mihi gratius foret quam si reverendus 

pater unà cum coeteris omnibus valeret. Velim autem scias me Dei beneficio mediocriter 

valere. 

Literas, venerande d[omine] pater, quas ante paucas septimanas ad R. T. exaraveram, 

dubito utrum acceperis, officium igitur meum esse duxi ut T. R. hac occasione me 

meamq[ue] tenuitatem in mentem revocarem. 
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Res ita meae comparatae sunt, ut pecunia mea jam sit tota distracta, praesertim quia 

vestibus carere non potui, nonnullisq[ue] apprimè necessariis libris. Quia ergo Tua factum 

benevolentia et favore, ut me huc studiorum gratiâ ablegaveris, ad Te r[everende] pater 

unicè confugio, et subnixè peto, ne gravaris mihi prima quaq[ue] occasione aliquid 

pecuniae mittere. Ego navabo operam, ut diligenti studio et labore omnibus officiis R. T. 

filiali observantiâ respondeam.  

Autumnali praeterito examine à d[omino] rectore1 in secundam classem introductus 

sum, quam diligenter frequento lectionesq[ue] ejus classis attentè audio. Ad id inprimis 

contendens omnibus nervis meis, ut Vestrae de me piè conceptae opinioni per Dei gratiam 

mediocriter satisfaciam. 

Quod restat R[everenti]ae T[u]ae omnibusq[ue] Tuis felicis anni prosperum auspicium 

jucundium medium exitum verò felicissimum unicè precor. Vale. 

Dabam Bremae Kal[endis] Januarii vestro stylo anno Christi 1612. 

T. R. obsequentissimus filius 

Johannes Laubmannus Glacensis m. p. 

 
                                                 
1 Matthias MARTINIUS. 

 
26. 

 
A 3251/Laubmann/4          1612, 4. srpen, Brémy 

 

Jan Laubmann oznamuje Matoušovi Konečnému, že přijal několik dopisů a s nimi 

i peníze. Žádá o paměť na sebe a stálou podporu a slibuje být horlivým studentem. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem C. M.  jako uzávěrka. 

 

Salutem precor optimam, reverende et officiosè colende d[omine] pater, si per Dei 

gratiam optimè valeres unà cum omnibus domesticis Tuis, id longè mihi gratissimum foret. 

Accepi à R. T. aliquot epistolas mihi lectu jucundissimas à R. T. diversis temporibus 

exaratas, binas enim simul accepi ex nundinis Francofurtensibus,1 alterae datae in festo 

Purificationis Mariae,2 ex quibus intellexi, quod R. P. mihi per d[ominum] Reuterum3 12 

                                                 
1 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
2 Tj. 2. února 1612. 
3 Joan Ulrich REUTER. 
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taleros miserat, quos nondum accepi, nec scio quando accepturus sum, licet obligatio ejus 

sit penes d[ominum] Vetterum.4 

Dein ex alteris exaratis post dominicam Sexagesimam percepi, quod D. P. mihi 40 

taleros miserit, illos autem accepi et Danieli Vettero5 propter absentiam fratris sui eos 

servandos et ad usus necessarios mihi expendendos tradidi.  

Per f[ratrem] Salmonem6 autem vicissim et literas et 10 accepi imperiales cujus 

pecuniae jam ferè expositae, indicem R[everentiae] T[u]ae mitto. Et gratias eo nomine ago 

quam maximas sanctèq[ue] vicissim promitto omnem meam diligentiam, omne studium, 

omnem sedulitatem in studiis ac laboribus meis, ita ut respondeam  imò etiam satisfaciam 

spei et existimationi R. P. de me conceptae, precorq[ue] ut R. T. curam paternam jam 

coeptam multisq[ue] modis probatam mihi benignissimè oblatam. Velit in studia mea 

continuare ut ita in iis eò felicius pergere possim, et commoda occasione quum praeter 

opinionem haec pecunia jamjam fermè effluxit, parte alterius meam tenuitatem sublevare. 

Ego verò paternas admonitiones R. T. quod attinet, earum memor ero et promitto me 

Dei auxilio pietatis, probitatis et assiduitatis fore studiosum, nec negligam privatam 

sacrar[um]a literarum le[ct]ionem. Nihil nunc aliud restat, quod scribam, sed R. D. patrem 

[cum] universis [a]dju[n]ctis divinae commendo clementiae. 

Dabam Bremae 4. die Augusti anno 1612. 

R. T. obsequentissimus filius  

J[ohannes] Laubmannus m. p. 

 
                                                 
a Následující doplňky v hranatých závorkách jsou způsobeny poškozením papíru v místě přitištění pečetě. 
4 Jan VETTER. 
5 Daniel VETTER.  
6 Jan SALMON. 

 
27. 

 
A 3251/Laubmann/5            1612, 7. září, Brémy 

 

Když byla dána Janu Laubmannovi příležitost, nemohl ji opominout, a tak Matoušovi 

Konečnému oznámit něco určitějšího o svých  záležitostech. Sděluje, že pilně studuje a stále 

chodí do sekundy pedagogia. Jelikož utratil téměř všechny peníze, prosí o jejich zaslání a 

také posílá rejstřík svých vydání. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem [C. M.] jako uzávěrka. 
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Obedientiam filialem precesq[ue] meas R. T. offero. 

Venerande pater in Christo Jesu, si optimè valeres unà cum omnibus Tuis, foret id mihi 

auditu longè jucundissimum. Ego per Dei gratiam mediocriter valeo. 

Quanquam R. D. pater ad Te paucis interjectis septimanis per tabellarium literas 

exaraveram, in quibus tum de rebus meis maximè necessariis, tum catalogum expositae 

meae pecuniae descriptum miseram, eas inquam literas Tibi traditas esse opinor. Cum 

tamen nunc vicissim occasio data est ad R. T. per tabellarium scribendi, non potui 

intermittere, quin brevissime quaedam repeterem et R. T. de rebus meis certiorem facerem. 

Studia mea quod attinet, iis ita per Dei gratiam incumbo, ut quotidie tum in bonis literis 

et moribus tum in pietate aliquem progressum faciam; secundam classem adhuc frequento 

lectionesq[ue] ejus propositae attentè audio, omnes vires meas eò referens, ut R. T. 

aliorumq[ue] bonorum omnium exspectationi studia meà respondeant. 

Deinde pecuniam meam ferè omnem praeter opinionem pro rebus necessariis, quibus 

carere non potui, consumpsi et denuo catalogum expositae pecuniae mitto, si fortasse 

superiores literae non essent R. T. traditae, et subnixè peto, ne gravetur R. T. prima 

quaq[ue] occasione aliquid pecuniae mittere et inopiae meae succurrere. Ego dabo effectum 

ut me Vobis quantum fieri poterit, omnibus quàm gratissimum exhibeam.  

Nihil est aliud quod praeterea scribam, quam quod precor Deum opt[imum] 

m[aximum], ut R. T. cum toto collegio diu incolumem florentemq[ue] custodiat et 

conservet. 

Scripsi Bremae 7. die [Septem]bris vestro stylo anno salutis humanae 1612. 

T. R. obsequentiss[imus] filius 

Joan[nes] Laubmann[us] Glacensis m. p. 

 
 

28. 
 
A 3251/Laubmann/6          1612, 26. září, Brémy 

 

Jan Laubmann oznamuje Matoušovi Konečnému, že přijal dopis určený jemu a Janu 

Stadiovi. Odpovídá na Konečného výtky ohledně jeho neinformovanosti o něm a připomíná, 

že odeslal dopisy i účetní rejstřík. Je potěšen nad rozhodnutím seniorů, že může setrvat na 

studiích, a vyjadřuje naději k postupu do vyšší třídy a poté i na gymnázium. Jelikož utratil 

všechny peníze, žádá o jejich zaslání. 
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Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem C. [M.] jako uzávěrka. 

 

Obedientiam filialem precesq[ue] meas R. T. offero. 

Venerande d[omine] pater in Christo Jesu, si optimè valeres unà cum omnibus Tuis, 

foret id mihi auditu longè charissimum. Ego per Dei gratiam mediocriter valeo. 

Accepi R. D. pater literas Tuas 15. die Augusti ad me ut et ad Stadium1 exaratas, in 

quibus R. T. queritur mea de infrequentia in scribendis epistolis, unde nec quomodo valeo, 

nec quantos facio in studiis meis progressus, nec cur expositae pecuniae catalogum mitto, 

R. T. cognoscere potest. Sciat ig[itu]r reve[re]ndus d[ominus] pater, me tempore non ita 

multo interposito binas literas simul cum catalogo expositae meae pecuniae, alteras per 

tabellarium quendam, alteras ad nundinas Francofurtenses2 misisse. 

Coeterum ex literis R. T. cognovi patres meos in Christo plurimum aeternumq[ue] 

honorandos conclusisse, me tantum hic ad festum usq[ue] Paschale artium liberalium 

imbibendeq[ue] pietatis causa relictum iri et dein vicissim collegium R[everenti]ae T[uae] 

repetiturum. Non fugit autem R[everentiam] T[ua]m me adhuc classem secundam 

frequentare lectionesq[ue] ejus classis adjunctas audire, ad id inprimis dies noctesq[ue] 

contendens ut Vestrae omnium de me piè conceptae opinioni per Dei gratiam mediocriter 

satisfaciam. Ad Te igitur r[everen]de d[omine] pater unicè confugio et subnixè peto ut R. T. 

hoc beneficium mihi praestet, quoniam nec hoc autumnali examine promoveri possum ad 

classem primum, ut per aliquot tempus adhuc in illustri hac scholâ veniam permanendi 

concederet[!], ut in studiis meis progressus facerem uberiores et aliquando hospitiis 

scholarum aut ecclesiarum majori forem emolumento. 

Sumptus autem quantos hactenus feci agnosco, R. D. rector3 autem in spem me erexit 

me liberalem mensam apud civem quendam commoda occasione consecuturum, ne R. T. 

tantos tamq[ue] magnos sumptus amplius facere gravetur. Quoniam autem omnem 

pecuniam praeter opinionem distraxi, praesertim quia et nonnullis libris et vestibus carere 

non potui, etiam atq[ue] etiam peto ut R. T. mihi prima quaq[ue] occasione nonnihil 

pecuniae, quantum Tua fert voluntas, mittas et studiis meis suppetias feras. 

Ego R. T. mea filialia officia promitto daboq[ue] operam, ut R. T. me in dies in studiis 

meis diligentiorem percipiat. Ne autem literae excrescerent, non potui non abrumpere. His 

R. T. [...]a cum omnibus domesticis valere cupio. 

                                                 
a Písmo je v místě přitištění pečetě zcela nečitelné. 
b Item. 
1 Jan STADIUS. 
2 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
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Dabam subitò, properabat [e]n[im] [tabe]llari[us].b Bremae Saxonum 26. die 

[Septem]bris anni 1612. 

T. R. obsequentiss[imus] filius  

Joan[nes] Laubmannus Glacensis m. p. 

 
                                                                                                                                                     
3 Matthias MARTINIUS. 

 
29. 

 
A 3251/Laubmann/7                1612, 5. listopad, Brémy 

 

Jelikož se Janu Laubmannovi naskytla příležitost, ohlašuje se Matoušovi Konečnému a 

sděluje mu, že je zdráv, pilně studuje a slibuje tak nadále činit. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. 

 

Salutem precor optimam, reverende d[omine] pater, si Dei beneficio unà cum coeteris 

omnibus valeres, esset quod plurimum gaudeam. 

Quanquam R. D. pater ante aliquot hebdomadas ad R. T. literas per f[ratrem] 

Salmonem1 exaraverim, quum tamen nunc mihi ad R. T. scribendi occasio data est, et 

d[ominus] Vetterus,2 quem Tu mihi hactenus praefecisti, ad Vos redit, officii mei esse duxi 

paucis R. T. compellare. Ego per Dei gratia[m] mediocriter valeo studiisq[ue] meis ita 

incumbo ut nec optimas discendi occasiones negligam, neq[ue] tempus illud gratiosum à R. 

D. senioribus mihi concessum, quo nihil carius, nihil preciosius, frustra aut impiè 

impenda[m]. 

Faxit autem Deus t[er] opt[imus] maximus ut in hoc studiorum meorum curriculo benè 

et feliciter pergere possim, quoniam me ab inceptis studiis millae difficultates deterrere 

neq[ue] vitae suavitates ab instituto cursu revocare possunt, nec debent. Nullaq[ue] res 

tantum habet difficultatis quin possit ingenio diligentiaq[ue] superari, neq[ue] committam 

ut ardentissima mea studia refrigescant, sed ad ea toto animo remis velisq[ue] contendam 

ad ea quoq[ue] totam mentis meae aciem dirigam, ut quotidie in cursu pietatis 

optimaru[m]q[ue] artium studiis majores progressus faciam exspectationiq[ue] R. T. 

mediocriter satisfaciam.  

                                                 
1 Jan SALMON. 
2 Jan VETTER. 
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Plura scribere tempus non patitur, f[rater] Vetterus coràm plura narrabit. Deum precor 

clementissimum ut R. D. P. cum omnib[us] suis per Tuam clementiam salvum ac 

incolumem conservare et in laboribus ac piis conatibus Tuis benedictione Tua adesse 

dignetur. 

Dabam raptim Bremae Saxonu[m] 5. Novembris vestro stylo anni 1612. 

T. R. filius obsequentiss[imus]  

J[ohannes] Laubmannus Glac[ensis] m. p. 

 
 

30. 
 
A 3251/Laubmann/8              1612, 20. prosinec, Brémy 

 

Jan Laubmann dává Matoušovi Konečnému na vědomí, že dostal jeho dva dopisy, 

z nichž srozuměl, že se má spolu s Janem Stadiem navrátit domů, pokud by nepostoupil do 

vyšší třídy. Dále oznamuje přijetí 40 tolarů, děkuje za prokázaná dobrodiní a sděluje, že 

vyučuje tři syny nějaké vdovy, u níž má ubytování. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeťs monogramem D. V. L.  jako 

uzávěrka. 

 

Salutem precor optimam precesq[ue] meas R[everentiae] T[u]ae  offero. 

Si per Dei gratiam, reverende domine pater, optimè valeres unà cum domesticis Tuis, id 

longè mihi charissimum foret. Ego quidem Dei gratia mediocriter valeo. 

Accepi R. D. pater eodem tempore binas literas ex quibus intellexi literas meas 

postremas unà cum schedula accepti expensiq[ue] ad R[everentiam] T[ua]m pervenisse, 

deinde mihi cum Stadio1 ad futurum Pascha2 fuisse redeundum, nisi ad intercessionem 

r[everendi] et clarissimi viri d[omini] rectoris,3 ut cursum studiorum meorum eò melius et 

commodius continuare et in classe prima in rebus utilibus et ad institutum meum 

pertinentibus exerceri possem, aliquantum adhuc temporis mihi per R[everentiae] T[u]ae 

coeterorumq[ue] d[ominorum] seniorum voluntatem fuisse concessium. 

                                                 
1 Jan STADIUS. 
2 Tj. k 7. dubnu 1613.  
3 Matthias MARTINIUS. 
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Ut autem tanto felicius in studiorum curriculo pergam et ad metam mihi praefixam 

aliqua saltem ex parte perveniam, iterum mihi R. T. 40 daleros misit, quos etiam accepi et 

Danieli Vettero4 ad usus necessarios mihi expendendos tradidi. 

Pro tantis beneficiis, tanta paterna cura à R. T. in me collatis gratias et habeo et ago 

quam maximas; nec non pro paternis R. T. admonitionib[us], quib[us] me ad studia mea eo 

alacrius tractanda excitat. Iis diligenter, ut filium fidelibus monitis obsequentem decet, 

parebo et residuum tempus studiis meis tributum non inutiliter Deo volente perdam, ne 

R. T. et reliqui d[omi]n[i] seniores poenitudine meae ad hanc scholam ablegationis ducatur, 

ne etiam testimonium precibus potius meis impetratum, quam ex rei veritate mihi 

impartitum esse, videatur. 

Praeterea R. T. facio certiorem ex judicio R. D. rectoris poedagogiam mihi obtigisse.  Is 

[e]n[im] mihi de commodo apud viduam aliquam honestam hospitio prospexit. Tres 

a[utem] ejus filii meae fidei sunt commissi quos diligenter et quidem sine studiorum 

meorum impedimento instituo. 

Quod super est R. D. pater, Deum Patrem D. N. J. CH. ardentibus votis oro ut 

R[everentia]m T[ua]m unà cum uxore5 pia et tota domo diu salvam ac incolumem servet, 

valetudinem afflictam confirmet sanctisq[ue] R[everentiae] T[u]ae laboribus uberrimè 

pergat benedicere ad nominis sui sacro[rum] gloriam et multarum animarum salutem 

inq[ue] meum etiam bonum.  

Dabam Bremae 20. Decemb[ris] anni decurrentis 1612, sequentis initium felix, 

progressum feliciorem, exitum felicissimum R[everentiae] T[u]ae et omnibus bonis precor. 

R. D. T[u]ae obsequentiss[imus] filius 

Joannes Laubmann[us] Glacensis Silesius m. p. 

 
                                                 
4 Daniel VETTER. 
5 Alžběta KONEČNÁ. 

 
31. 

 
A 3251/Laubmann/9                   [1613, 1. únor], Brémy 

 

Protože se Janu Laubmannovi naskytla příležitost, píše Matoušovi Konečnému o svých 

záležitostech, zvláště že peníze, které nedávno přijal, již téměř utratil a posílá jejich 

rejstřík. Připomíná své preceptorství a žádá o zachování přízně, aby mohl nadále 

pokračovat ve studiích. 
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Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka, chybí. 

 

Obedientiam filialem precesq[ue] meas R. T. offero. 

Reverende in Christo Jesu domine pater, nihil mihi gratius foret quam si R. P. unà cum 

coeteris omnibus valeret. Velim autem scias me Dei beneficio mediocriter valere.  

Quanquam reverende D. P. antea ad praecendentes Tuas literas responderim, tamen 

oblatam occasionem non praetermittendam esse duxi, quin R. T. vicissim breviter nonnulla 

meis de rebus repeterem. 

Res ita mae comparatae sunt ut pecunia illa, quam nuper accep<er>i<m>, jam ferè sit 

consumta, inprimis quia vestibus, pallio nonnullisq[ue] ad studia mea libris necessariis 

carere non potui, cujus R[everentiae] T[u]ae indicem hic mitto, et gratias eo nomine quas 

possum et ago et habeo maximas vicissimq[ue] operam daturus sum sedulò, ut quantum 

fieri poterit, me Vobis omnibus quam gratissimum exhibeam. 

De poedagogia mihi à R. D. rectore1 prospecta nuper quoq[ue] R[everentiam] T[ua]m 

certiorem feci, quam adhuc sine studiorum meorum obstaculo teneo. Quoniam autem 

nonnullis libris, aliisq[ue] rebus maximè necessariis opus habeo, reverendum patrem rogo, 

velit coeptam curam paternam benignè erga me fovere et in studia mea continuare. 

Brevitate temporis tam pauca coactus sum scribere. 

Quod restat, Deum oro votis ardentissimis ut R. D. patrem unà cum εὐσεβεστάτῃ2 

uxore3 et familia diu salvam ac incolumem servet sanctisq[ue] R. T. laboribus abundè 

benedicere pergat ad nominis sui s[acro]s[anctam] gloriam et multarum animarum salutem. 

Dabam raptim Bremae Calendis Febr[uaris] vestro stylo anno IVDICIV[M]a 

R. D. T. obsequentissimus filius  

Joannes Laubmann[us] Glacensis m. p. 

 
                                                 
a Papír v místě pečetě chybí. 
1 Matthias MARTINIUS. 
2 εὐσεβεστάτῃ − nejzbožnější. 
3 Alžběta KONEČNÁ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 166 

 
32. 

 
A 3251/Laubmann/10                   1613, 5. duben, Brémy 

 

Jan Laubmann sděluje Matoušovi Konečnému, že mu Jan Stadius přinesl jeho psaní, 

když se navrátil do Brém, a že přijal 40 tolarů, k nimž má ještě Jan Vetter přidat 5 tolarů. 

Také děkuje za zaslanou knížku, kterou bude s radostí číst. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem C. [M.] jako uzávěrka. 

 

Obedientiam filialem precesq[ue] meas R. T. offero. 

Reverende in Christo Jesu domine pater, nihil mihi gratius foret quam si r[everendus] 

pater unà cum coeteris omnibus valeret. Velim autem scias me Dei beneficio mediocriter 

valere. 

Stadius1 quum Bremam ultima die Martii vestro stylo2 cum aliis studiosis salvis rebus 

omnibus rediisset, literas à R. T. ad me exaratas mihi tradidit, quibus lectis intellexi, quod 

R. D. P. mihi vicissim ad reliquum studiorum meorum cursum continuandum 40 talerorum 

mittit, quos accepi et d[omino] Vettero3 ad res necessarias mihi expendendas tradidi. 

Quod autem scriptum est, d[ominum] Vetterum debere mihi 5 taleros addere, quos antea 

acceperit, ea de re dicit se R. T. scripturum. Pro tot autem ac tantis R. T. in me meritis sicut 

etiam de libello ad me misso gratias ago R. T. quantas pos[sum] [ma]ximas.a  

De meis studiis Deo benedicante nihil sum i[m]posterum [...]b missurus, testimonium 

quod mihi datur veritati semper ut respondeat, operam datur[us] sum sedulam admonitiones 

R. D. P., sequar et justum in studiis meis ordinem <sum> observatur[us]. 

Magna sanè cum coluptate ac diligentia libellum R. T. mihi tum propter repetitionem 

linguae gratissimum, tum propter res eximias in eo comprehensas jucundissimu[m] sum 

lecturus et quotidie aliquid temporis lubens volensq[ue] impensurus. 

Nostri omnes R. T. salutant, inprimis r[everendus] et clariss[imus] vir d[ominus] rector4 

qui graviter nunc decumbit. Coelestis ille medicus eum ad integram corporis sui sanitatem 

restituat. Ex  toto corde precor, his R. T. commendo divinae benedictioni. 

                                                 
a Papír v místě přitištění pečetě chybí. 
b Item. 
1 Jan STADIUS. 
2 Tj. 31. března 1613. 
3 Jan VETTER.  
4 Matthias MARTINIUS. 
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Scripsi Bremae 5. die Aprilis vestro stylo anno C[hristi] 1613. 

R. T. obsequentiss[imus] filius  

Joan[nes] Laubmann[us] Gl[acensis] Silesi[us]  m. p. 

 
 

33. 
 
A 3251/Laubmann/11         1613, 22. červenec, Brémy 

 

Jan Laubmann sděluje, že přijal psaní Matouše Konečného a porozuměl jeho 

napomenutí. Oznamuje svůj přestup do primy pedagogia, a že zastává místo domácího 

učitele (pedagogea) u synů Tobiáše Štefka z Koloděj, u nichž má ubytování, které mu 

zajistili Matthias Martinius a Jan Vetter. Žádá za sebe o pamět a modlitby, které také on 

opětuje.  

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem C. [M.] jako uzávěrka. 

 

Salutem precor optimam, reverende d[omine] pater, si Dei beneficio unà cum coeteris 

omnibus valeres, esset quod plurimum gaudeam. Ego equidem hic Dei gratia unà cum 

coeteris mediocriter valeo.  

Literas Tuas, venerande d[omine] pater, lectu mihi longè jucundissimas in festo 

d[omini] Joannis Baptistae1 accepi ex quibus paternum Tuum erga me affectum, paternas 

etiam et amicas illas admonitiones intellexi, quarum memor ero iisq[ue] per Dei gratiam re 

ipsa sum responsurus. 

Praetera[!] R. T. significandum esse duxi me praeterito vernali examine ad audiendas 

primae classis lectiones esse admissum quas attentè audio, ad eum inprimis scopum 

contendens ut gloriae Deo R[evrentiae] T[u]ae piisq[ue] omnibus maximo sim emolumento 

ac conceptae de me exspectationis mensuram, Deo dante, aliqua saltem ex parte impleam. 

Hospitium apud d[omini] Ssteffecii filios2 est mihi à R. D. rectore3 et d[omino] Vettero4 

                                                 
1 Tj. 24. června 1613. 
2 Tobiáš ŠTEFEK z Koloděj (†1621), původně pražský měšťan, jenž byl v r. 1593 nadán titulem a erbem. Za 
mladých let působil jako vychovatel šlechtických dítek, poté byl regentem všech  panství Smiřických. R. 1612 
přijal městské právo na Novém Městě pražském. Záhy si získal velký politický vliv a v době stavovského 
povstání byl jedním z direktorů za městský stav. Byl popraven na Staroměstském náměstí r. 1621. Měl dva 
syny – Štěpána a Tobiáše. Štěpán byl 8./18. července 1610[!] zapsán na brémském gymnáziu. Později se stal 
doktorem lékařství. 
3 Matthias MARTINIUS. 
4 Jan VETTER.  
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prospectum, quos diligenter inprimis autem Havlikium5 et quid[em]a sine studiorum 

meorum impedimento instituo. 

Quod reliquu[m]b est, à R. D. patre etiam atq[ue] etiam peto ut susceptam curam 

paterna[m] mihi hactenus benignissimè oblatam continuare et ad studia mea persequenda 

fusis pro me ad Deum precibus juvare dignetur. Ego vicissim repromitto me idem 

diligentissime facturum praesertim turbulentis hisce et pestiferis temporibus ut plagam 

illam urbi Vestrae immissam clementer avertat. Et R. D. patrem unà cum uxore6 charissima 

et reliquis omnib[us] diu salvum et incolumen conservet, benedictionibus suis locupletet et 

à malis omnibus defendat. Quibus à Deo t[er] opt[imo] m[aximo] exoptatis me R. T. 

commendatum esse volo. 

Dab[am] Bremae 22. Julii anni 1613. 

R. T. obsequentiss[imus] fili[us]  

J[ohannes] Laubmann[us] m. p. 

 
                                                 
a Papír v místě přitištění pečetě chybí. 
b Item. 
5 Jan HAVLÍK z Varvažova (*1598), syn Bartoloměje Havlíka z Varvažova, který byl r. 1592 přijat za 
měšťana Nového Města pražského, kde byl radním písařem a členem desetipanského úřadu. Zemřel r. 1609 a 
vdova po něm pozůstalá se provdala za Tobiáše Štefka z Koloděj. Jan Havlík byl na brémském gymnáziu 
zapsán 8./18. července 1610[!]. 
6 Alžběta KONEČNÁ. 

 
 

34. 
 
A 3251/Laubmann/12                    1613, 10. říjen, Brémy 

 

Jan Laubmann děkuje Matoušovi Konečnému za přijatý dopis i peníze a oznamuje, že 

stále chodí do primy pedagogia a poslouchá její lekce. Žádá, aby mu Konečný sdělil nějaké 

informace ohledně jeho návratu, ačkoli by byl rád, kdyby mohl ještě poslouchat přednášky 

na gymnáziu, zvl. Matthiase Martinia. Je znepokojen nad zprávou, že v Čechách řádí mor a 

jiné nemoci. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť pod papírovým krytem  

s monogramem C. M. jako uzávěrka. 

 

S[alutem] per eum qui est salus nostra. 
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Reverende in Christo Jesu domine pater, nihil mihi gratius, nihil profecto jucundis foret 

quam si r[everendus] pater unà cum coeteris omnibus valeret. Velim autem scias me Dei 

beneficio mediocriter valare. 

Literas, venerande d[omine] pater, nona die Augusti ad nos datas simul et decem taleros 

cuilibet accepimus pro quibus R. D. patri gratias ago quantas possum maximas precorq[ue] 

ut tantum verè paternum erga me affectum, tantum susceptam curam imposterum 

continuare dignetur. 

Quod studia mea attinet, in iis Dei opt[imi] m[aximi] gratia adspirante pergo, lectiones 

primae classis adscriptas attentè audio, sedulò animis omniq[ue] voluntate incumbens ut 

cum in studio pietatis tum in linguarum liberaliumq[ue] artium cognitione majores in dies 

singulos p[ro]gressus faciam totumq[ue] hoc residuum tempus in nullis aliis p[rae]terquam 

in literis excolendis consumam, et promitto me officio meo non defuturum. 

Praeterea rogo D. P. ut me proximis literis de meo ad festum Paschale D[omini] 

d[ierum][?]1 reditu certiorem faciat, quanquam praestaret, ut et[iam] per semestre saltem 

publicarum lectionum auditione particeps fierem, precor itaq[ue] subnixè D. P. si fieri 

possit, ut in incepto studiorum meorum curriculo pergerem, et si ex classe futuro examine 

exemtus fuero, etiam R. D. Martinium2 docentem audire et in rebus ad studium s[anctae] 

theologiae pertinentib[us] me exercere possem. 

Inter alia et[iam] intellexi Deum clementiss[imu]m Vestras regiones cum peste, tum 

aliis variis variorum morborum generib[us] visitasse, quod me vehementer commovit. Ita 

[e]n[im] fit ut in vita humana rebus prosperis adversae, laetis tristes, gratis molestae 

continuo perpetuoq[ue] succedant et numerus rerum laetarum tristium multitudine 

plerumq[ue] vincitur. 

Quap[ro]pter R. D. P. cum omnib[us] suis adjunctis totaq[ue] urbe hisce praesertim 

functissimis temporib[us] cum in publicis, tum maximè in privatis quotidianis precib[us] 

Deo clementiss[im]o commendatu[m] semperq[ue] in memoria habeo. 

Dabam Bremae 10. Octobr[is] anni decurrentis 1613.  

Filius T[uus] obsequentiss[imus]  

Joan[nes] Laubmannus Glacensis m. p. 

 
                                                 
1 Tj. k 30. březnu 1614. 
2 Matthias MARTINIUS. 
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35. 
 
A 3251/Laubmann/13              [1613, s. d.], Brémy 

 

Jan Laubmann se při dané příležitosti ohlašuje Matoušovi Konečnému a spravuje ho, že 

pokračuje ve svých studiích tak, aby z toho měl co největší prospěch. Konečného i ostatní 

svěřuje Boží ochraně. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem C. M.  jako uzávěrka. 

 

Salutem plurimam à salutis auctore, reverende domine in Christo Jesu pater, precor. 

Nihil profectò mihi jucundi[us], nihil mihi gratius foret quàm si reverendus d[ominus] 

pater ex animi sententia cum omnibus suis valeat. Sciat d[omine] pater me per Dei gratiam 

cum aliis omnib[us] valere. Occasione qualicunq[ue] data R[everentia]m T[uam] paucis 

convenire statui.  

Studia quod attinet, in iis, quantum viribus ingenii mei consequi possum, pergo. Cum in 

finem contendens ut spei Vestrae de me piè conceptae mediocriter satisfaciam neq[ue] 

tempus residuum omni auro, omni argento precissius miserè fallam, sed quotidie magis 

magisq[ue] in pietate et in artiu[m] ingenuarum studiis proficiendo enercendoq[ue] se 

majores progressus faciam, ne putet de me feriatum ab illis studiis, in quae Tuis paternis 

admonitionibus incitor futurum. 

Nihil est nunc aliud in tanta temporis angustia quod scribam, sed Deum opt[imum] 

max[imum] ardentes invoco ut piis Tuis curis ac laboribus ad divinis nominis sui gloriam et 

ecclesiae emolumentum cumulatissimè benedicat Teq[ue] adeo et totam urbem Vestram 

omnibus benedictionis isti[us] suae gratiis magis ac magis auctum clementer servet ac 

tueatur. 

Scripsi Bremae Saxonum inchoante anno post natum Christum IVDICIVM erlt[?], qui 

ut Vobis omnibus totiq[ue] ecclesiae Vestrae salutaris sit et nobis felix ac sanctus intimis 

animi mei gemitib[us] à Deo t[er] opt[imo] m[aximo] precor. 

T. R. obsequentiss[imus] fili[us] 

Joan[nes] Laubmannus Glacensis Silesi[us] m. p. 
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36. 
 
A 3251/Laubmann/14                 1614, 26. červen, Brémy 

 

Jan Laubmann sděluje Matoušovi Konečnému své potěšení nad zprávou ohledně jeho 

zanechání na studiích díky podpoře snad mladoboleslavského primátora Kryštofa 

Mimoňského, za což vyjadřuje svou vděčnost, jakož i za zaslané peníze. Oznamuje, že na 

radu Matthiase Martinia zůstává v primě pedagogia, rád by však také postoupil na 

gymnázium. Prosí Konečného, aby připomněl Danielu Vetterovi navrácení jemu půjčených 

6 tolarů, a odkazuje ho Boží ochraně. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem C. M. jako uzávěrka. 

 

Salutem plurimam à salutis auctore D[omino] n[ostro] Jesu Christo precor. Reverende 

in Christo pater, si per Dei gratiam adhuc cum omnibus domesticis Tuis optimè valeres, 

longè id mihi auditu esset jucundissimum. Ego Dei dono mediocriter valeo.  

Literas Tuas R. D. pater ad me datas accepi quae me non tantum de venerand[orum] 

d[ominorum] seniorum voluntate et singulari erga me favore, sed etiam de clariss[imi] viri 

d[omini] primatoris1 beneficio mihi exhibito erudierunt ut hîc adhuc liberalium artium 

studiis incumberem iisq[ue] animum meum excolerem, donec aliud mihi tempus 

praescriberetur. Quo nomine rever[endis] d[ominis] seniorib[us], ut et[iam] pro pecunia illa 

mihi missa 25. imperial[es] gratias ago, quantas animo meo concipere possum, maximas. 

Daboq[ue] operam ut probitate et solertia tantum beneficium recompensem, nec non 

assiduis pro R. T. ad Deum fusis precibus. 

Coeterum R[everentiam] T[ua]m certiorem facio, me ex classe in praeterita vernali 

promotione non esse exemtum. Sed auctore et suasore R. D.  Martinio,2 qui ex re mea esse 

dicebat, ut primae classis auditor manerem, et ex literis et[iam] R. T. se intellexisse 

affirmabat, me deinceps tantum in scholasticis laborib[us] fore occupatum, praestare igitur 

ut in cognitione linguarum quam plurimum proficerem, ejus itaq[ue] monitis paternis parui. 

Mallem autem, si ita R. T. visum esset, saltem per semestre publicarum lectionum particeps 

ut fierem. Plura coram f[rater] Němčanius3 est expositurus. 

                                                 
1 Snad tehdejší mladoboleslavský primátor a radní Kryštof MIMOŇSKÝ, jenž svou funkci zastával v letech 
1601−1620. Byl zároveň jedním z patronů tzv. rožmberského záduší, ustanoveného Petrem Vokem 
z Rožmberka nad Karmelem. 
2 Matthias MARTINIUS. 
3 Pavel NĚMČANSKÝ. 
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Quocirca hic finem facio et rev[erendum] d[ominum] patrem observantes rogo ne tam 

paternam mei curam deponat, sed imposterum me meaq[ue] studia sibi commendata habeat. 

Ego Deum T. O. M. ardentib[us] votis sum invocaturus ut R[everentiam] T[ua]m in summo 

officio laborum et curarum plenissimo constituto potenti dextra juvare, abundè benedicere 

et bona valetudine ad ecclesiae et multorum piorum salutem et utilitatem diu conservatum 

fueri dignetur.  

Datae Bremae Saxonum 26. d[ie] Junii anni 1614. 

R. T. obsequentissim[us] fili[us] 

Joh[annes] Laubmann[us] Glacensis m. p. 

 

Superiore anno ego et Stadi[us]4 à R. D. patre 2. die August[i] 20 imperial[es] 

accepimus, singulis decem, ex quorum numero mihi 4 tantum sunt traditi, reliquos sex 

Danieli Vettero5 sere alieno tunc temporis obrute dedi utendos. Ille se mihi  ante suum 

discessum eos restituturum promisit quod non praestitit. Rogo itaq[ue] R[everentiam] 

T[ua]m majorem in modum ut illum de iis nominibus moneat. B[ene] vale. 

 
                                                 
4 Jan STADIUS. 
5 Daniel VETTER. 

 
37. 

 
A 3251/Laubmann/15          1614, [9. září], Brémy 

 

Jan Laubmann je přesvědčen, že Matouš Konečný obdržel jeho dopis. Informuje ho, že 

stále chodí do primy pedagogia a že o jarních svátcích s povolením Matthiase Martinia 

spolu s Pavlem Němčanským a Janem Stadiem procházeli kraje poblíž Holandska. Za tuto 

peregrinaci utratil trochu peněz, proto prosí Konečného, aby se na něj za to nehněval. 

Jelikož si nemá, zač opatřit oděv a knihy žádá o podání pomocné ruky a zaslání financí. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. L. G. jako uzávěrka. 

 

Obedientiam filialem precesq[ue] meas R. T. offero. Reverende in Christo d[omine] 

pater, si optimè valeres unà cum omnibus Tuis, foret id mihi auditu longè jucundissimum. 

Ego Dei gratia mediocriter valeo valentq[ue] etiam omnes mei conterranei.  
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Literas meas R. D. pater Němčzanio1 traditas ad R. T. pervenisse non dubito. Studia 

mea quod attinet, sciat R. T. me primę classis discipulum adhuc agere et praelectiones 

ejusdem assignatae diligenter audire, imprimisq[ue] operam dare ut nullus dies sine linea et 

fructu aliquo mihi praeterlabatur. 

Indicem etiam expensorum et impensorum hic mitto. Inter alia R. T. significandum esse 

duxi me praeteritis vernalibus feriis permittente rever[endo] d[omino] Martinio2 unà cum 

P[aulo] Němčanio et Stadio3 circumjacentes Hollandiae regiones lustrasse, in qua 

peregrinatione nonnihil pecuniae consumsi. Itaq[ue] R. T. summissè rogatam volo ne eam 

ob causam mihi subirascatur et succenseat. Promitto enim me praeteriti temporis jacturam 

omni diligentia in studiis meis sarciturum ac compensaturum. Quoniam et[iam] vestium 

comparandarum summa me ursit necessitas et p[rae]terea nonnullis maximè necessariis 

libris carere non potui, pecuniam illam jam omnem consumsi. Ad R. T. itaq[ue] confugio, 

rogans ut manus auxiliatrices mihi porrigere velit. 

Quantum in me erit, dabo operam ut me Vobis quam gratissimum exhibeam. His R. T. 

cum tota domo Tua [divi]naea protectioni committo ac commendo. 

Dabam Bremae 30. Augusti veteri stylo anni 1614. 

T. R. obsequentiss[imus] filius 

J[ohannes] Laubmann[us] G[lacensis] m. p. 

 
                                                 
a Část papíru v tomto místě chybí. 
1 Pavel NĚMČANSKÝ. 
2 Matthias MARTINIUS. 
3 Jan STADIUS. 

 
38. 

 
A 3251/Laubmann/16            1614, [11. listopad], Brémy 

 

Jan Laubmann krátce píše Matoušovi Konečnému, že přijal jemu a Danielu 

Němčanském adresovaný dopis. Oznamuje vynaložení nějakých peněz také za své 

opatrování, když byl nemocen, a že přestoupil po promoci na gymnázium. 

 

Originál, autograf na čtvrti archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. L. G. jako 

uzávěrka. 
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S. D. P. Literas Tuas, reverende d[omine] pater, mihi et Danieli1 inscriptas accepim[us], 

ad quas nunc insperata scribendi occasio plurib[us] rescribere prohibuit. Sanctaru[m] R. T. 

admonitionum memores erim[us] et re ipsa Deo gratia sua nos juvante eas praestabim[us].  

Res meae ita sunt comparatae, ut omnem pecuniam ad res necessarias, sub quibus etiam 

morbi mei gravissimi curationem intelligo, exposuerim. Sed jam per Dei gratiam 

liberat[us]. Proxima quaq[ue] occasione oblata R. D. P. mihi succurre ut per residuum 

tempus honestè me sustentare possem, submissè rogo. Ad reliqua proximu[m] respondebo. 

Inter membra scholae publicae p[rae]terito promotionis astu celebrato relat[us] sum. B. V.  

Dabam raptim Bremae in festo Martini 1614.  

R. T. obsequentiss[imus] fili[us] 

Joh[annes] Laubmann[us] m. p. 

 
                                                 
1 Daniel NĚMČANSKÝ 

 
39. 

 
A 3251/Laubmann/17                  1615, [1. leden], Brémy 

 

Jan Laubman podává Matoušovi Konečnému zprávu o své proběhnuvší nemoci, pro níž 

musel činit větší vydání a přerušit svá studia. Žádá o zaslání peněz, aby mohl zaplatit 

lékaři, lékárníku a jiným. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. L. G. jako uzávěrka. 

 

Salutem plurimam à salutis auctore D. N. J. CH. precor. 

Reverende in Christo Jesu d[omine] pater, si per Dei gratiam unà cum Tuis omnibus 

valeres, esset quod plurimum gauderem. Ego equidem Dei beneficio mediocriter valeo. 

Commoda occasio ad R. D. patrem scribendi me admonuit ut paucis R[everentiam] T[ua]m 

compellarem.  

Certiorem a[utem] feci R[everentiam] T[ua]m in superioribus literis me ante hac 

gravissimo morbo affectum fuisse, quà de causa paulò majores ad pristinam valetudinem 

meam recuperandam sumtus facere coact[us] sum, et tum scholasticarum exercitationum 

neglectus, tum preciosissimi temporis amissio subsecuta est. At sciat R. T. eundem 

morbum, id[em] febrem illam catarrhalem vicissim recurrere et me graviter coërcere, quae 

me diversis temporib[us] in pristinos dolores conjecit. Sed tamen Deo auxiliante, à quo solo 
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cuncta pendent, liberatus sum. Interea meam imbecillitatem ratione victus et abstinentia 

tuebor. 

Medico, pharmacopolae et aliis unde solva[m] non est, spero tamen me certo certius (ut 

antea et[iam] per literas auxiliu[m] R. T. submissè exoptari) hisce nundinis Lipsensib[us]1 à 

R. T. aliquid accepturum.  

Studia mea quod attinet, ea per tempus aliquod intermittere morbus coegit, sed 

nunquam omisi. Itaq[ue] firmiori valetudine p[rae]ditus ad ea repetenda alacriter me 

conferam. 

Quod restat, R. T. omnib[us]q[ue] Tuis instantis anni prosperum auspicium, medium 

felici[us], exitum verò felicissimum ex animo precor. 

Dabam Bremę Calend[is] Janu[arii] novo stylo MDCXV. 

R. T. obsequentissimus fili[us] 

J[ohannes] Laubmannus G[lacensis] S[ilesius] m. p. 

 
                                                 
1 Leipzig; Sasko, Německo. 

 
40. 

 
A 3251/Laubmann/18           1615, 8. únor, Brémy 

 

Jan Laubmann děkuje Matoušovi Konečnému za zaslaný dopis i za poslaných 40 tolarů 

jak k zaplacení svých dluhů, tak k přípravě na cestu do Čech. Slibuje, že po dobu, která mu 

zbývá do návratu domů, bude plnit své povinnosti, totiž pečlivě zaznamenávat své výdaje a 

pilně něvštěvovat přednášky. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem C. M. jako uzávěrka. 

 

Obedientiam filialem precesq[ue] meas R. T. offero. Si per Dei gratiam, reverende 

d[omine] pater, optimè valeres, esset id mihi auditu lon[ge]a jucundissimum. Ego Dei gratia 

mediocriter valeo. 

Literas Tuas reverende p[ater]b unà cum numinis illis tum ad debita mea persolvenda, 

tum ad reditum parandu[m] 40 sc[ilicet] imperiales accepi. Gratias itaq[ue] ago eo nomine 

R. T., quantas possum, maximas. Et quoniam aliter fieri nequit, nisi ut ad temp[us] mihi 

praefixum Deo juvante domum revertar, libenti et obsequenti animo jussis R. T. parebo, 

indicem expensorum prout umet[!] R. T. diligenter annotabo, residuumq[ue] temp[us], 
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quod mihi adhuc suppetit, diligenti publicarum lectionum auditione impendam. 

Objurgationes ex mente, ut video, verè paternâ profectas, libenter suffero, veniam peto ut 

mihi R. T. ignoscat, oro. 

Propter summam tabellarii inopinati festinatione[m] et celeritatem reliquis conterraneis 

scribere non licuit. Quod restat, rogo R[everentiam] T[ua]m ut me in precib[us] suis Deo 

commendare velit, cujus paternae protectioni R[everentiam] T[ua]m cum omnib[us] suis 

committo ac commendo. 

Dabam celenter Bremae 8. Febr[uarii] vestro stylo anno Χριστογονίας1 1615. 

R. T. obsequentiss[imus] fili[us] 

J[ohannes] Laubmann[us] G[lacensis] m. p. 

 
                                                 
a Papír v místě přitištění pečetě chybí. 
b Item. 
1 Χριστογονίας – narození Krista. 

 
Daniel NĚMČANSKÝ 

 
41. 

 
A 3251/NěmčanskýD/1                 1614, 13. červen, Brémy 

 

Daniel Němčanský se ohlašuje Matoušovi Konečnému a sděluje mu, že byl po příchodu 

do Brém přiřazen do sekundy pedagogia. Dále vyjmenovává, jaké lekce poslouchá, kde je 

ubytován a kolik platí za ubytování a stravu. Nakonec žádá o paměť na sebe. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka.
a
 

 

Poslušenství synovské s vinšováním od Pána Boha všech dobrých a potěšených věcí 

vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče.b 

Nemohl sem toho pominouti, aniž také slušelo a náleželo, abych, když jiní domů psali, 

já také neměl se Vám ohlásiti. Oznamujiť pak, že chvála Pánu Bohu jsem zdráv a ve zdraví 

dobrém a mírném zůstávám, čehož bych i Vám přál, abyste živí jsouce zdrávi byli spolu i 

s paní matkou1 i s Aničkou.2 

                                                 
a Pečeť má stejný pečetní obraz jako pečetě na dopisech Adama Hartmana. 
b V textu se vyskytují četné opravy diakritiky i gramatických chyb, psané jiným odstínem inkoustu. Tyto 
chyby opravoval Danielu Němčanskému pravděpodobně Pavel Hronovský, viz i dále. 

1 Alžběta KONEČNÁ. 
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Co se pak mého študování dotýče, oznamuji, že jsem se do druhé classis dostal, kdež se 

tyto lectiones čtou. Každej den ráno, dříve nežli se lectiones říkají, z Starého zákona 

kapitola se jedna přečte a ma[g]ister k té classis náležející sumu její poví. Potom jiné 

lectiones jsou tyto: Grammatica Latina, Graeca, Dialectica, Rhetorica, Ovidius De Ponto, 

Prosodia, tolikéž vysvětluje se epistola sancti Pauli ad Colossenses, Heidlbergensis 

catechismus, Poema Phocilidis, verše řecké na latinsko se vysvětlují, též každého týho dne 

argumentum seu exercitium bývá, též Aritmetica ac Musica; to jsou ty lectiones, kteréž já 

slyším. 

K čemuž ke všemu Pán Bůh račiž mi požehnání svého božského a darů Ducha svého 

svatého uděliti tak, aby toto mé študování k Boží cti a slávě a k mému oužitku 

spasitedlnému býti mohlo. 

Stůl mám spolu s Hronovským,3 s Irenaem,4 s Hartmanem5 v tom domě, kdež jest 

Daniel Vetterus,6 Škretové,7 Cyrus,8 Maleninský,9 po širokým tolaru za stůl, pokoj a lože 

platíme za tejden. 

Dále Vás prosím, že na mne, jakožto na nestatečného, pamatovati modlitbami svými 

budete a mně od Pána Boha požehnání žádati a prositi; já tolikéž na Vás pamatuji a 

pamatovati budu a Vám se odměniti snažím, jestliže mi Pán Bůh zdraví propůjčí. 

Zatím žádám Vás, že i Bratří jiných ode mne pozdravíte s vinšováním všeho dobrého a 

že jsem toho žádostiv, aby na me na svatých modlitbách pamatovali, oznámíte. S tím milost 

Pána Boha všemohoucího rač býti s námi se všemi. 

Datum Bremaed Saxonum 13/3e Junii anno Christi 1614. 

Syn Váš poslušný 

Daniel Niemczanius m. p. 

 
                                                                                                                                                     
c Spojka „a“ doplněna dodatečně.  
d Původně napsáno „Brema.“ 
e Trojka za lomítkem byla připsána dodatečně a znamená datování podle juliánského kalendáře. 
2 Anna KONEČNÁ. 
3 Pavel HRONOVSKÝ. 
4 Jan IRENAEUS. 
5 Adam HARTMAN. 
6 Daniel VETTER. 
7 Patrně synové [?] Daniela ŠKRÉTY Šotnovského ze Zázvořic. Viz č. 59 (sign. A 3251/Philemon/5), pozn. 3. 
Jan Škréta je dále zapsán v matrice brémského gymnázia k 20./30. dubnu 1615. 
8 Matěj CYRUS ml. 
9 Snad Jan Ondřej MALENINSKÝ z Malenína, jenž se vzdělával patrně na pedagogiu a 20./30. října 1614 byl 
zapsán na brémské gymnáziu jako studující práva. 
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42. 
 
A 3251/NěmčanskýD/2            1615, 4. září, Brémy 

 

Daniel Němčanský je potěšen nad zdravotním stavem Matouše Konečného a rád by, aby 

takového užíval nadále. Synovsky přijímá Konečného napomenutí a sděluje, že pilně 

studuje. Žádá o zachování otcovské přízně i o zaslání peněz. Aby však Konečný viděl, že 

předchozí peníze darmo neutratil, odeslal Pavel Hronovský jeho rejstřík vydání. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem P. H. T. jako 

uzávěrka. 

 

Salutem plurimam et incolumitatem animae et corporis perpetuam ingenuè 

R[everenti]ae Tuae precor obedientiamq[ue] filialem lubens defero. 

Quum ex literis ornatiss[imi] juvenis Matthiae Cyri,1 commilitonis mei svavissimi, 

R[everentia]m Tuam rectè valere et mei paternam curam agere intellexi, magnopere gavisus 

sum. Deumq[ue] ut rever[entiam] digni[tatem] Tuam, mihi et ecclesiae suae incolumem et 

bene valentem per multos annos servare velit, oravi oraboq[ue]. 

Admonitionem Tuam illis literis inclusam animo filiali amplexus sum, quam Deo me 

adjuvante praestare speiq[ue] de me conceptae revere[ndorum] seniorum, inprimis Tuae, re 

ipsa respondere satagam. 

Ad me quod attinet, Deo sit gratia mediocriter valeo et pro viribus exercitiis scholasticis 

incumbo, in diesq[ue] cum in studio pietatis, tum in liberalium disciplinarum cognitione 

altius ascendere conor. Quapropter R[everentia]m Tuam rogo, velis curam mei paternam 

imposteru[m] etiam continuare et me apud Deum in studiis meis, Tuis precibus sanctis 

adjuvare. 

Nummi mei fere sunt jam absumti quare mirum in modum R[everentiam] digni[tatem] 

Tuam rogo, velis iterum nonnihil pecuniae ad res mihi necessarias mittere, ut me eò 

honestius sustentare possem. Ne verò priorem male collocatam esse existimes, vel partem 

aliquam gulae et commessationibus [con]secratam essea putes. F[rater] P[aulus] Hronovius2 

hac occasione indicem expensorum meorum transmittit. Et quomodo cum dispensatione 

ejus contentus sis, scire cupit. 

                                                 
a „consecratam esse“ nadepsáno. 

1 Matěj CYRUS ml. 
2 Pavel HRONOVSKÝ. 
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His R[everentia]m Tuam divinae protectioni et providentiae comme[n]datum esse volo. 

Amicis meis omnibus et singulis plurimam adscribo salutem. 

Datum Bremae Saxonum anno 1615 die 4. Septembris. 

R. D. T. filius observantissimus 

Daniel Nemzanius. 

 
43. 

 
A 3251/NěmčanskýD/3         1615, 21. říjen, Brémy 

 

Daniel Němčanský využil přítomnosti posla a při této příležitosti píše Matoušovi 

Konečnému. Oznamuje mu, že se i s jinými krajany svědomitě stará o své zdraví a že na 

usouzení svých učitelů zůstává v sekundě pedagogia. Žádá, aby mu Konečný poté, co 

srozumí jeho potřebám z rejstříku vydání odeslaného Pavlem Hronovským, zaslal peníze a 

zachoval otcovskou přízeň. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem P. H. T. jako 

uzávěrka. 

 

Salutem plurimam et incolumitatem animae et corporis perpetuam r[everende] pater 

sincerè et ex animo precor obedientiamq[ue] filialem lubens defero. 

Etsi ante dies non ita multos pluribus ad Te, pater r[everende], scripserim, tamen in 

praesentia oblato hoc tabellario eadem mihi paucis repetenda putaui. 

Statum meum quod attinet, sciat R. T. me salvum et incolumem cum omnibus 

conterraneis Deo nobis adsistente studiis necessariis, quâ possumus, diligentiâ invigilare et 

expectationi de nobis conceptae conamur re ipsa respondere. 

Ego hac vice ad superiorem classem non sum promotus quoniam re[verendi] et 

clarissimi d[omini] praeceptores mei judicarunt id meis studiis fore consultissimum, si hoc 

adhuc semestre in secunda manerem et ea, quae ibi proponuntur, firmius et solidius, 

memoriae infixerem. 

F[rater] Paulus Hronovius1 nuper rationes expensorum et impensorum R. T. transmisit 

ex quibus pater optimè me indigere Tuo auxilio et ope facile colligere potes. Quapropter 

majorem in modum R. D. Tuam rogo, dignetur nonnihil pecuniae ad res mihi necessariores 

                                                 
1 Pavel HRONOVSKÝ. 
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et meam honestam sustentationem mittere, et mei curam paternam imposterum etiam 

continuare, meq[ue] in studiis meis precibus suis apud Deum juvare. 

Quod super est R. T. et omnes fratres cum tota domo Deo t[er] optimo maximo 

ejusq[ue] providentia commendo. 

Datum Bremae Saxonun die 21. Octobris anno 1615. 

R[everenti]ae Tuae filius obediens 

Daniel Nemzanius. 

 
44. 

 
A 3251/NěmčanskýD/4        1616, 10. červen, Brémy 

 

Daniel Němčanský vyjadřuje svůj názor ohledně úcty a poslušnosti k rodičům a jiným 

představeným. Soudí, že je jeho povinností vzdávat Matoušovi Konečnému díky za 

prokázaná dobrodiní, a kdyby tak nečinil, byl by právem prohlášen za nevděčníka. Odesílá 

Konečnému rejstřík vydání a žádá ho o zaslání peněz. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem D. N. CH. jako 

uzávěrka. 

 

Omnium illorum adolescentulorum, qui Christu[m] Jesum Dominum nostrum sibi 

propitium esse cupiunt, officium esse debet ut parentibus et praefectis suis obediant, illos 

ament, et omni honore colant. Secundum mandatum Dei, honora patrem Tuum et matrem 

Tuam, quoniam in ejusmodi adolescentes qui secundum Dei mandata vivunt. Deus 

Spiritibus sui sancti dona effundit, non tantum quoad dona communia, sed etiam quoad 

propria et salutaria, hoc est non tantum quoad cognitionem doctrinae, sed etiam quoad 

regenerationem et fidem.  

Quare ut et me Deus pater ille caelestis (in cujus manu omnia sunt) Spiritibus sui sancti 

donis donet et in laboribus et conatibus meis benedicat, illud non extremum judico esse 

officium meum ut R[everenti]ae Tuae semper (et quidem quam maximas) gratias agam pro 

isto R[everenti]ae Tuae benigno favore et collatis beneficiis, tanta enim in me collata sunt 

beneficia à R[everenti]a Tua. Ut si pro iis gratias non agerem et debitam significationem 

grati animi non ostenderem, meritò omnium, qui sunt, qui fuerunt, qui futuri sunt 

ingratissimus proclamarer, id autem quoniam aliter fieri intervallum locorum vetat, literis 

frequenter faciam.  
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Quod1 me attinet, mediocriter ex Dei gratia valeo. Hac occasione, ut certum quid 

significem, rationes expensorum meorum transmitto, obnixea rogans R[everentia]m Tuam, 

velit mihi iterum nonnihil pecuniae ad res mihi per necessarias mittere ut me eo honestius 

sustentare possim. Quod superest, R[everentia]m Tuam una cum universa familia Deo ter 

optimo maximo commendatum esse volo. 

Datum Bremae Saxonum 10. Junii anno 1616. 

Reverentiae Tuae filius obediens 

Daniel Nemczanius. 

 
                                                 
1 

a „obnixe“ nadepsáno. 

 
45. 

 
A 3251/NěmčanskýD/5       1616, 3. litopad, Brémy 

 

Daniel Němčanský sděluje Matoušovi Konečnému, že přijal jeho dopis i zaslaných 40 

tolarů, které obdržel spolu s Janem Činvicem a z kterých mu ale po zaplacení dluhu 

Johannu Williovi zbývá již jen část. Je potěšen zprávou o Konečného zdraví a přijímá jeho 

napomenutí. Dále Konečného zpravuje, že Johannes Willius přijal za Knihu o povinnostech 

křesťanských místo 29 tolarů pouze 19 tolarů. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem D. N. CH. jako 

uzávěrka. 

 

Salutem à Deo plurimam et incolumitatem animae et corporis perpetuam R[everenti]ae 

Tuae sincerè et ex animo precor obedientiamq[ue] filialem lubens defero. 

Accepi vir humanissime literas Tuas quas 14. Sebtembris exarasti, ex quibus non modo 

R[everentia]m Tuam vivere, sed et valetudine bonà frui intellexi. Quapropter gratulor 

R[everenti]ae Tuae gaudeoq[ue] quam qui maximè. 

Ad me quod attinet, mediocritèr valeo unâ cum sodali meo Joanne Czenviczio.1 

Quadraginta imperiales mihi transmissos accepi (p[ro] quibus Deo Tibiq[ue] patrono 

charissima maximas aga[m] gratias), sed partem modo retinui, nam plurima d[omino] 

m[agistro] Joanni Willio,2 qui mihi nummis destituto suis sucurrebat, debui, ut et facile 

R[everenti]a Tua ex indice expensorum meorum intelligere colligereq[ue] poterit. 

                                                 
1 Jan ČINVIC z Libína ml. 
2 Johannes WILLIUS. 



 182 

Quod autem 29 imperiales pro Libro illo De officiis christianorum3 attinet, R[everenti]a 

Tua d[ominum] m[agistrum] Joannem Willium 19 accepisse sciat, me enim praesente 

fasciculum integrum et inviolatum resignavit et aperuit, unde error hac in re sit, nescio. 

Admonitionem literis R[everenti]ae Tuae inclusam animo filiali amplexus sum et promitto 

me talem qualem decet R[everenti]ae Tuae filium. 

Dominus Matthias Martinius4 et m[agister] Jo[hannes] Willius R[everenti]ae Tuae 

plurimam adscribunt salutem. Quod superest, R[everentia]m Tuam cum universa domo Deo 

ejusq[ue] p[ro]videntiae commendo. 

Datum Bremae Saxonum 3. Novembris anno 1616. 

Filius R[everenti]ae Tuae obediens 

Daniel Nemczanius m. p. 

 
                                                 
3 Matouš KONEČNÝ, Kniha o povinnostech křesťanských z Písem svatých shromážděná každému pobožnému 
člověku, všelikého stavu, řádu, věku a povolání velmi užitečná [...], Praha, Jan Schumann 1612 (Knihopis 
K04282). V uvedeném případě se snad jedná o nové vydání tohoto Konečného spisu vytištěné v Brémách. 
4 Matthias MARTINIUS. 

 
46. 

 
A 3251/NěmčanskýD/6                1616, 2. prosinec, Brémy 

 

Daniel Němčanský je zarmoucen nad oznámením Matouše Konečného o jeho návratu 

domů. Proto ho žádá, aby mu povolil delší studium, a tak mu umožnil přestup na 

gymnázium (jak doufá, že se po uplynutí semestru stane) a poslech přednášek Matthiase 

Martinia. Připomíná sdělení z předchozího dopisu o přijatých penězích i o chybě v množství 

peněz poslaných Johannu Williovi. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem D. N. CH. jako 

uzávěrka. 

 

Salutem à Deo ter optimo maximo plurimam et incolumitatem animae et corporis 

perpetuam ex animo precor R[everenti]ae Tuae obedientiamq[ue] filialem lubens defero. 

Literae Tuae pater charissime per plurimorum jactatae manus tandem quoq[ue] ad me 

pervenêre quae mihi non laetitiam, sed tristitiam sanè incredibilem atulerunt, dum anno 

elapso domum revertendum mihi esse nunciarunt. Quid quaeso, ò pater charissime, mihi 

prodesset incipere et non absolvere cursum studiorum meorum, melius certè fuisset 

nunquam incipere. Me enim, o pater charissime, tota vita paeniteret si docstissimum et 
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celeberrimum d[ominum] Mathiam Martiniu[m],1 rectorem scholae Bremensis,2 non 

audirem, qui cum in linguis, tum in theologia excellit, qui tam doctissima omniumq[ue] 

optima collegia cum publica, tum etiam privata theologica, disputatoria philologica singulis 

semestribus (quorum utilitatem enarrare, verba non sufficiunt) habere solet. 

Itaq[ue] Te, o pater omnium charissime, (quoniam spero me anno elapso ad publicam 

scholam promotum iri) pro Tuo in me singulari amore, quem aeternum esse cupio, ingenuè 

oro, velis mihi, o pater charissime, in studiis meis feliciter inceptis non obesse, sed 

prodesse, animum sententiamq[ue] Tuam mihi non admodum jucundam mutare. Etsi per 

tempus diutius non licebit, bienniu[m] tantum ad continuanda studia mea concedere. 

Quod, o pater charissime, si à Te impetravero, promitto atq[ue] polliceor Deo mihi 

adsistente diligentiam quam qui maximam. Hoc certè, o pater charissime, semper sum 

animo ut, quod sit factis optimum illud sequi vestigiaq[ue] parentis in Domino jam 

quiescentes, imitari velim Deo (in cujus manu sunt omnia) juvante. 

Nam si quid olim juveniliter feci, id  partim aetas, partim  rerum correxit usus. Nuper 40 

imperiales accepi pro quibus et gratias egi et de errore in transmissa pecunia m[agistro] 

Joanni Willio3 pro Libro illo officiorum4a unâ cum literis ipsius, qui R[everenti]ae Tuae 

rescripsit, significavi. Nam 19 imperialesb m[agistrum] Joann[em] Willium R[everenti]a 

Tua praeter illos 5 ducatos accepisse tantum sciat, me enim praesente fasciculum resignavit 

et aperuit. 

Postremum est ut R[everentia]m Tuam adhuc orem, velit mihi paterno auxilio in studiis 

meis adesse petitioniq[ue] meae satisfacere. Ego enim, si petitioni meae satisfiet, promissis 

satisfacere meis nocte dieq[ue] satagam. His R[everentia]m Tuam divinae protectioni et 

providentiae commendo et felix novi anni auspicium ex animo precor. 

Datum Bremae Saxonum 2. Decembris anno 1616. 

R[everenti]ae Tuae filius obediens 

Daniel Nemczanius m. p. 

 
                                                 
a „officiorum“ nadepsáno. 

b „imperiales“ doplněno marginálně. 
1 Matthias MARTINIUS. 
2 Bremen; Německo. 
3 Johannes WILLIUS. 
4 Viz předchozí dopis č. 45 (sign. A 3251/NěmčanskýD/5), pozn. 3. 
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47. 
 
A 3251/NěmčanskýD/7        1617, 9. červen, Brémy 

 

Daniel Němčanský oznamuje Matoušovi Konečnému, že přijal jeho dopis, za něhož 

děkuje, jakož i za zaslané peníze (30 tolarů) a jiná dobrodiní. Z těchto jemu zaslaných 30 

tolarů odevzdal 10 Johannu Williovi, které mu dříve nebyly omylem odevzdány. K tomu 

dodává, že mu dluží 30 tolarů. Je potěšen nad zdravotním stavem Konečného, odesílá mu 

účetní rejstřík a vypočítává, jakou částku přijal od jara 1616. Ale protože nemálo utratil za 

knihy, prosí o zaslání dalších peněz a vyjadřuje naději, že po podzimní zkoušce postoupí na 

gymnázium. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem D. N. CH. jako 

uzávěrka. 

 

Salutem plurimam summâ cum observantiâ patri suo charissimo Daniel1 precat[ur]. 

Accepi vir reverende praeteritis nundinis literas Pragae2 d[om]i[nic]a Laetare3 exaratas 

ex quibus R[everentia]m non modo vivere, sed eta valetudine bonâ frui, cognovi. Quam ob 

rem gratulor R[everenti]ae Tuae gaudeoq[ue] quam qui maximè. Mihi enim nihil jucundius 

auribusque gratius accidere potest quam de optimorum virorum, qui juventuti omni modo 

[con]sulere possunt, salute et incolumitate audire. Ex quorum numero R[everentia]m Tuam 

principem et ad suscipiendam et ad ingrediendam rationem meorum studiorum extitisse 

fateor.  

Quoniam autem meritis ita ut par est nunc respondere non possum, aut gratias referre 

non <possum> queam, agere saltem non desistam eosq[ue] imitabor mendicos qui, quum 

accepta stipis mutuum referre non possunt, benevolâ verborum actione rependunt. Tibi 

itaq[ue] pater charissime cu[m] p[ro] aliis beneficiis, tunc etiam pro transmissa pecunia 

gratias maximas ago. Accepi autem 30 imperiales, 20 ex quibus ad me, 10 autem ad 

m[agistrum] Willium4 p[ro] Libro illo de officiis5 pertinebant. 

Me vero R[everenti]a sciat circa 30 taleros d[omino] m[agistro] Willio, qui me nummis 

carentem suis juvare non dedignatur, debere. Ne autem illam pecuniam malè collocatam 

                                                 
a „et“ nadepsáno. 

1 Daniel NĚMČANSKÝ. 
2 Praha. 
3 Tj. 5. března 1617. 
4 Johannes WILLIUS. 
5 Viz dopis č. 45 (sign. A 3251/NěmčanskýD/5), pozn. 3. 
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R[everenti]a existimet, hac etsi non admodum certa occasione indicem expensorum 

transmitto. F[rater] Paulus Hronovius6 [e]n[im] discessurus mihi 30 reliquit. Praeteritis 

nundinis autumnalibus 40, hic verò vernis 20 accepi qui tantumb 90 efficiunt. 

Partem enim non minimam ad libellos contuli quibus usus sum et etiam nunc in classe 

prima utor. Itaq[ue] R[everentia]m rogatam velim, velit mihi nonnihil pecuniae ad res 

necessarias mittere. Ego enim promitto diligentiam, praesertim cum jam instante examine 

me promotum ad scholam publicam iri spero maximam. 

Tuae R[everenti]ae d[ominus] M[atthias] Martinius,7 d[ominus] m[agister] Willius 

plurimam inscribunt salutem, nec non populares mei imprimis aute[m] Nicolaus Achior.8 

Quod super est, R[everentia]m Tuam cum universa familia Deo ter optimo maximo 

commendo. Valeat R[everenti]a Tua. 

Datum Bremae Saxonum 9. Junii anni 1617. 

Tuae R[everenti]ae filius obediens 

Daniel Nemczanius. 

 
                                                 
b „tantum“ nadepsáno. 

6 Pavel HRONOVSKÝ. 
7 Matthias MARTINIUS. 
8 Mikuláš ACHIOR. 

 
48. 

 
A 3251/NěmčanskýD/8              1617, 14. listopad, Brémy 

 

Daniel Němčanský oznamuje Matoušovi Konečnému, že odeslal po Janu Fruweinovi 

dopis i rejstřík vydání, avšak pochybuje, že je Konečný přijal, neboť mu nepřišla žádná 

odpověď ani peníze. Proto mu odesílá nový rejstřík, aby srozuměl, že penězi zbytečně 

neplýtval. Žádá ho o podporu a zaslání financí, neboť se již mnoho zadlužil (přes 90 

tolarů). Za to slibuje přičinlivost ve studiích a sděluje, že již poslouchá Martiniovy 

přednášky na gymnáziu. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem D. N. CH. jako 

uzávěrka. 

 



 186 

Salutem plurimam omniaq[ue] prospera patri suo charissimo semperq[ue] honorando 

filius obediens Daniel Nemczanius1 precatur. 

Nuper, pater honorande, literas unâ cum indice expensorum meorum Joanni Fruvaino,2 

d[omi]no Martini Fruvaini3 filio, qui lustrandi gratia Bremam pervenit, tradidi in quibus de 

mea inopia certiorem R[everentia]m Tuam faciebam. An redittae sint, nescio, conjicio 

tamen facile, eas ad R[everenti]ae manus non pervenisse quoniam nec responsionem, nec 

pecuniam vidi, quam quidem magnâ cum laetitia Lipsensibus4 ex nundinis expectabam. 

Itaq[ue] hac occasione quamquam non admodum commoda non solum literas, sed et 

indicem expensorum tum praeteritorum, quem Fruvaino tradidi, tum etiam recentium 

usq[ue] ad festum s[ancti] Michaelis5 sese extendentium mitto ex quibus facilè R[everenti]a 

Tua colliget me praeteritam pecuniam (Nam per biennium fere jam post f[ratrem] Pauli 

Hronovii6 discessum Bremae7 vivo et 76 taleros tantum et nil praeterea accepi.) non ad res 

inutiles, sed ad necessarias erogasse. Itaq[ue] in mea inopia ad Te, pater charissime, veluti 

ad anchorum8 configio[!] ut Tua R[everenti]a manum beneficiam aperiat, levet inopiam 

meam cogitationesq[ue] varias, quae animum meum opprimunt, studia impediunt, adimet. 

Ego [e]n[im] ut et antea promittebam ita et nunca promitto diligentiam in studiis meis 

maximam, praesertim quum et occasiones habeo optimas, nam d[omi]n[u]m Mathiam 

Martinium,9 qui R[everentia]m Tuam salutat omniaq[ue] bona precatur, audio.10 Quod 

autem ad mea debita attinet, jam ultra 90 taleros debeo ut et ex indicibus videre licet. 

Populares meos quod attinet, valent Deo sit laus mediocriter, qui plurima R[everentia]m 

Tuam impertiuntur salute. Nunc R[everentia]m Tuam cum universa domo Deo [eiusque 

protectio]nib comme[n]do.  

Scriptum Bremae 14. [Novem]bris anno 1617. Valeat [Reverentia Tua].c 

Filius obediens 

Daniel Nemczanius. 

                                                 
a „ita et nunc“ nadepsáno. 
b  Část papíru v tomto místě chybí. 
c Item. 
1 Daniel NĚMČANSKÝ. 
2 Jan FRUWEIN. 
3 Martin FRUWEIN. 
4 Leipzig; Sasko, Německo. 
5 Tj. do 29. září 1617. Srov. č. 108 (sign. A 3255/NěmčanskýD/7). 
6 Pavel HRONOVSKÝ. 
7 Bremen; Německo. 
8 Jako své znamení užíval Matouš Konečný kotvu, kterou lze nalézt jak na jeho pečetích, tak na jeho náhrobku 
v Brandýse nad Orlicí. 
9 Matthias MARTINIUS. 
10 Daniel Němčanský byl do matriky brémského gymnázia zapsán 16./26. října 1617. 
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49. 

 
A 3251/NěmčanskýD/9           1617, 22. [prosinec], Brémy 

 

Daniel Němčanský informuje Matouše Konečného, že mu odeslal dva dopisy i rejstříky 

vydání, ač neví, zda je Konečný přijal. Odesílá mu spisek Matthiase Martinia „De federis 

naturae et gratiae signaculisa,“ a pokud bude Konečný žádostiv, zašle i jiné. Jelikož za 

poslední dobu nepřijal žádné peníze, dluží Johannu Williovi přes 90 tolarů a jeho bída 

roste, prosí o jejich zaslání. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem [D. N. CH.] jako 

uzávěrka. 

 

Salutem omniaq[ue] prospera R[everenti]ae Tuae precor.  

Binas literas R[everenti]ae Tuae unâ cum indicibus expensorum meorum transmisi. An 

autem perlatae sint ad manus R[everenti]ae Tuae, nescio, sed non dubito quoniam alteras 

Joanni Fruvaino,1 d[omi]ni Martini Fruvaini2 filio, alteras tabellario, qui Pragam3 ibat, 

tradidi. 

Sed quoniam de responsione nec audiverim, nec viderim literas reiterare mihi proposui. 

Et non solum de valetudine et incolumitate, sed etiam de egestate et inopia mea significare 

volui. Me quod attinet, Deo optimo maximo sit omnis laus et gloria, unâ cum omnibus meis 

popularibus mediocriter valeo. Et non solum nos, sed et noster d[omi]nus Matthias 

Martinius4 qui R[everentia]m Tuam plurimis verbis salutat omniaq[ue] prospera precat[ur]. 

Cujus ego lucubrationes et libellum De federis naturae et gratiae signaculis5 R[everenti]ae 

Tuae mitto in quo nonnullae et nostrae Bohemicae voces explicant[ur] et dogma 

ubiquitariorum perspicuè refutat[ur]. Sunt et alii non minus boni libelli ejusdem autoris, si 

R[everenti]ae Tuae placuerit et illos ubi occasio fuerit, mittam.  

                                                 
1 Jan FRUWEIN. 
2 Martin FRUWEIN. 
3 Praha. 
4 Matthias MARTINIUS. 
5 Matthias MARTINIUS, De federis naturae et gratiae signaculis. Quinque tractatus quorum est de I. Arbore 
vitae; II. Circumcisione; III. Paschate; IV. Baptismo; V. Coena Domini, Bremen, Thomas Villiers 1618 
(VD17 23:646377Z). 
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Quod autem inopiam meam (de qua et ante scripseram) attinet, illa in diesa Majis crescit 

augeturq[ue] quoniam pecuniam nullam accepi et Bremae6 absq[ue] illa vivere est 

molestum. 

Nam <ego enim> ultra 90 taleros d[omi]ni magistro Willio, 7 qui me pecunia suab juvat, 

debeo. Post discessum f[ratris] Pauli Hronovii8 et biennio fere jam elapsa non nisi 76 

taleros, qui anno uno non sufficiant, tantumc accepi. Quare R[everentia]m Tuam obnixè oro 

atq[ue] obsecro, aperiat R[everenti]a Tua manum benignam et mittat, mittat nonnihil 

pecuniae ut creditoribus meis satisfaciam et animo sedaciori fiam. 

Ego enim ut ante ita nunc promitto diligentiam quam maximam et omni conatu idd 

faciam ut sumtus ille inanis non fiat. Spero itaq[ue] quod petitioni meae satisfiet, et animus 

à cogitationibus variis, quae me in studiis ob inopiam impediunt, liberabit[ur]. Nunc 

itaq[ue] R[everentia]m Tuam cum universa familia Deo ejusq[ue] providentiae 

commendatum esse [vo]loe et novi anni auspicium precor. Valeat R[everenti]a Tua. 

Datum Bremae Saxonum 22. [Decembris]f anni 1617. 

R[everenti]ae Tuae obediens 

Daniel Nemczanius. 

 
                                                 
a „in dies“ nadepsáno. 
b  „pecunia sua“ nadepsáno. 
c  „tantum“ nadepsáno. 
d  „id“ doplněno dodatečně. 
e  Papír je v tomto místě poškozen. 
f  Item. 
6 Bremen; Německo. 
7 Johannes WILLIUS. 
8 Pavel HRONOVSKÝ. 

 
Jan STADIUS 

 
50. 

 
A 3251/Stadius/4                 [1611, 6. říjen], Herborn 

 

Jan Stadius oznamuje Matoušovi Konečnému, že se odebírá z Herbornu na cestu do 

Brém, jak mu poručil, ale sám. Ačkoli předchozího času na frankfurtský trh dorazili z Brém 

Jan Apollo a Daniel Vetter, tito se ale spolu s Janem Salmonem vydali směrem ke Kolínu. 

Jelikož Jan Stadius neměl na takovou peregrinaci peníze a věděl, že by to bylo proti mínění 

Konečného, vypravil se zpět do Herbornu. Jeho mysl zde ovšem zaneprázdňují  mnohé 

starosti, neboť podle dopisu z Brém zvěděl, že tam řádí mor, a v Herbornu také zůstat 
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nemůže, poněvadž jeho věci byly již poslány do nového působiště. K tomu má velký 

nedostatek peněz, takže i na cestu do Brém si musel vypůjčit, a ani neví, čím se v Brémách 

zaopatří. Proto Konečného žádá rozpomenuvše se na jeho slova, aby mu pro jeho lásku, 

kterou mu doposud prokazoval, zaslal peníze, a omlouvá se, že je dopis psán česky. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po dvou stranách.   

 

Salutem plurimam dico simulque Reverentiae Tuae omnia officia mea filialia qualia 

offero. 

Oznamuji Vám, můj nejmilejší pane otče, že já podlé poručení Vašeho do Brémy1 se 

beru, avšak sám toliko. Přišli sic Johannes Apollo2 a Daniel Vetterus3 na mes do 

Frankfurtu,4 ale spátkem zase od Frankfurtu pustili se do Kolína,5 peregrinationis ergo oni 

dva a Salmon6 třetí s nimi, kterýž také až do Brémy půjde s nimi; nepověděl z nás žádnému 

nic až v Frankfurtu, když měl již jíti. Já pak nemajíc tak mnoho peněz, abych měl 

peregrinovati, a i věda, že by to snad i proti mysli Vám bylo, jdu přímo k Herborně7 a odtud 

potom dále. Než oznamuji Vám, můj nejmilejší pane otče, že s velikou starostí, ano i z 

strachem jdu, nebo přijda do Herborny, viděl jsem psaní z Brémy, že <prý> tam hrubě 

mrou a že škola brzy bude někam přenesená. Protož velice se starám, co budu činiti. Bych 

chtěl v Herborně zůstati, nemohu to učiniti; jedno, že jest to Váše vůle, abych se do Brémy 

dostal, proti níž bych nerad (jen pokudž možné) činil, druhé i toto jest, že mý věci již 

poslány jsou s Frankfurtu do Brémy. Ale opět, půjdu-li, i nedostatek veliký mám strany 

peněz a nemám hned co na cestu. Musil jsem sobě zde v Herborně vypůjčiti některý tolar, 

to sotva mi stačí na cestu, nebo cesta daleká jest blízko čtyřitceti mil, a do Brému příjda, 

když peníze na cestě utratím, nebudu míti peněz <zač> ani zač dříví koupiti. 

Ovšem pak potom, kdyby měla škola býti někam přenešená, tu opět nová outrata; bych 

sobě tam chtěl potom nětco vypůjčiti, neznámí jsou a neradi půjčí. Pan Vetterus8 by snad 

měl nětčím založiti, ale on Salmona založí, a tak hned nevím, co činiti. Protož, můj 

nejmilejší pane otče, po Bohu k Vám se utíkám a Vás za pomoc žádám a prosím, že mi teď 

                                                 
1 Bremen; Německo. 
2 Jan APOLLO. 
3 Daniel VETTER. 
4 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
5 Köln; Severní Porýní-Vestfálsko, Německo. 
6 Jan SALMON. 
7 Herborn; Hesensko, Německo. 
8 Jan VETTER. 
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o lipském9 mesu nětco peněz pošlete, tak abych i v Herborně mohl, co ještě jsem dlužen, 

zaplatiti i potom v Brémě na potřeby některý peněz míti. Ačkolivěk sic vím, že jsem já sobě 

na Vás nikdy toho nezasloužil, abych měl takové opatření míti, ale víceji z svými nepilnými 

a nebedlivými službami nelásky při Vás jsem sobě zasloužil, ale však dověřuji Vám jako 

otci, že to pro lásku svou ke mně, kterouž jsem až dosavad <při Vás> spatřil, ano i pro 

budoucí mé jakéž takéž odměny, učiníte a mně některý peněz pošlete. Já hotov jsem Vám 

se odsloužiti ihned zde pilným se učením, (nebo vím, že jste titěřího umění milovník) 

ovšem pak potom tím, čemu se z Boží milosti naučím, Vám předně postavím, za to se i 

odněmiti, ano i dá-li Pán Bůh vší Jednotě. 

Ach, nyní se často rozpomínám na Vaše slova, kteráž jste mi říkávali. Ó ještě jsi ty 

nezakusil, co jest nouze, nevíš o ni, co praviti, než zvíš někdy a zapomeneš <někdy>. Nyní 

se to již plní, nyní právě jsem poznal a poznávám, co jest nouze. Bych prve to byl znal, co 

nyní znám, ve dne i v noci byl bych myslil na to, jak bych Vám měl sloužiti, aby se Vám 

líbilo. Nyní často s pláčem rozpomínám se na Vaši lásku, kterouž ste <ke> mi prokazovali, 

že jsem jí na Vás nikdy nezasloužil. Prvé jsem jí jsic neznal, ale nyní znám. Věřím silně 

Pánu Bohu, že někdy budu se Vám moci <já> za ní <se> odměniti. 

S tím Vás, můj nejmilejší pane otče, v ochranu nejvyžšího poručena činím. On račiž 

s Vámi býti, pomoci své svaté Vám přidávati v pracích Vašich velikých. 

Prosím Vás, že paní matce10 poslušenství synovské oznámíte a že prosím, aby na mne 

nezapomínala, ale mne za syna svého měla, ano i na svých modlitbách na mne pamatovala 

v tomto tak nebezpečném čase, <když> v němžto všudy ze všech stran jsme obklíčeni 

ranou Boží morovou. Iterum vale. 

Dabam Herbornae Nassoviorum festinante calomo et mente turbata 26. Septembris stilo 

vetteri anno OpeM feras serVo, rogo DeVs CIto. 

Syn Váš poslušný až do smrti 

Johannes Stadius Hrad[icensis] Bohemus m. p. 

 

P.S.  Prosím Vás pane otče, co může proseno býti, nemějte mi za zlý, že jsem napsal 

česky. Stalo se na spěch, když jsem měl jíti z Herborny, pan Acontius11 přišel domů a 

                                                 
9 Leipzig; Sasko, Německo. 
10 Alžběta KONEČNÁ. 
11 Mikuláš ACONTIUS, pocházel z Třebíče a byl příbuzným biskupa Jednoty bratrské Bartoloměje 
Němčanského. Původně byl učedníkem v Ivančicích, ale v r. 1601 byl pro provinění se ze smilství vyloučen 
z bratrského domu. Studoval s podporou svých příznivců zvl. Jana Theodoricha Petřvaldského z Petřvaldu 
(spolu se svým bratrem Eliášem, pozdějším jáhnem na mladoboleslavské Karmeli)  v Marburku (zapsán 28. 
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pověděl mi, že brzy strojí do Čech. I napsal jsem spěšně s pláčem, co jsem mohl. Jestliže 

jest co tam Vám proti mysli, prosím, pusťte to mimo sebe, nemohu hned tak pojednou, jak 

bych chtěl, napsati, obzvláště nyní, když sobě nevím, co počíti a co činiti. 

 
                                                                                                                                                     
února 1607), od prosince 1607 v Heidelberku a od 1. srpna 1610 v Herbornu. Později působil jako lékař 
v Hradci Králové. Zemřel v Lešně r. 1632. 

 
 

Daniel VETTER 
 

51. 
 
A 3251/VetterD/1        1613, [5. říjen], Brémy 

 

Daniel Vetter sděluje Matoušovi Konečnému, že mu dlouho nemohl odepsat pro 

nedostatek vhodné příležitosti. Děkuje mu za prokázaná napomenutí i přízeň a žádá o jejich 

zachování. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, spáno je jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem D. V. L. jako uzávěrka. 

 

Salutem et incolumitatem precor, pater in Christo Jesu plurimum observande. 

Multorum dierum penuriâ tabellariorum sive occasionum vexat[us], omni prorsus 

carebam scribendi ad R. T. facultate, quod sanè eo mihi imprimis nomine permolestum fuit, 

quia ad R. T. respondere non poteram literas. Nam jucundissimae mihi fuerunt Tuae litere 

idq[ue] id ipsum multis de causis. Primum quia ex illis certa spes animum meum tenet meas 

ad R. T. pervenisse literas. Deinde quod singularem quandam Tuae erga me benevolentiae 

significationem habebant, imprimis v[ero] paterna illa admonitio, quae in iisdem 

continebatur literis, in qua, R. T. ea quae à me non tam rectè judicata et statuta atq[ue] 

debebant, R. T. rectius animadvertens reprehendit et redarguit, in iis autem quae mihi 

inposterum e[ss]ent praestanda me informat et instituit. Sed ne inanis sit adhortatio et ne in 

turpam ingrati animi notam incurram, primò pro paternâ illa informatione gratias ago 

maximas promittoq[ue] tandem me operam daturum, si quid tali aliquando acciderit, ut me 

R. T. hac in re memorem hujus admonitionis et obedientem sentiat et experiatur.  

Ultimo jucundissimae quoq[ue] erant propter peculiarem illam promissionem et 

affectum planè paternum, quem in suis R. T. declaravit literis, dum me non aliter atq[ue] 

filium suum totamq[ue] progenie[m] n[ost]r[a]m sibi moximopere[!] commendatam habere 

asserit et testatur promittitq[ue] R. T. se promptum fore ad declarandam o[mn]em 
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humanitatem et benevolentiam. Id quod r[everendus] pater et[ia]m nuperrimè praestitit, 

mihiq[ue] 10 Joachimicos transmissit pro q[ui]b[us] summas habeo d[omi]no patri gratias. 

Simulq[ue] oro, velit et inposterum mei memor e[ss]e et me meaq[ue] studia sibi 

commendata habere. Ego iterum sanctè promitto in omni vitae cursu nihil mihi potius fore, 

quam ut quo ad vixero me R[everentiae] T[u]ae memorem gratumq[ue] probem. Quod 

v[ero] ego praestare non potuero, D[ominus] opt[imus] m[aximus] id R. T. rependet largiter 

et abundanter. Cujus clementiae R. T. cum o[mn]ib[us] sibi adjunctis <ita> commendo 

quam maximè. Vale r[everende] pater quàm felicissime et diutissime. 

Dab[am] Bremae 25. [Septem]bris stylo veteri 1613. 

Fili[us] in D[omi]no R. T. obediens 

Daniel Vetter[us] L[eucopolitanus] m. p. 

 
 

52. 
 
A 3251/VetterD/2           1616, 17. duben, [Mladá Boleslav] 

 

Daniel Vetter žádá Matouše Konečného a jiné seniory o opětovné propuštění na 

studium, neboť má zato, že dosud nabyl v teologii málo znalostí. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem D. V. jako uzávěrka. 

 

Poslušenství synovské vzkazuji Vám, otče v Kristu Pánu zvláště milý. 

Že za Vámi toto psaní své posílám, prosím, mne v tom dobrou stranu vyložte; byl bych 

s Vámi o tu věc rád doma oustně promluvil, ale viděl sem Vás hrubě nad něčím 

zkormouceného, protož sem Vám většího zaměstknání činiti, aniž sem věděti místně mohl, 

kam cesta Váše bude, až teprv po odjezdu Vašem sem porozuměl. 

Jest pak tato věc, jíž sem Vám jako otci milému oznámiti a s ní sebe Vaší lásce 

otcovské důvěrně poručiti umínil, jmenovitě žádost má strany propuštění mne na studium, 

kterouž sem předešle otcům milým, když pospolu v Brandejsi1 byli, přednesl. Na tu žádost 

mou, abyste otcovsky pamatovali a ji i nyní otcům milým na místě mém obnovili, tak 

abych s dobrým otců v Pánu milých povolením, i pokudž možné jest, jejich nějakou 

pomocí, kteréž se mně posavad užiti nedostalo, zas se k mým studiím, ne letosti, ale aspoň 

následujícího roku, dá-li Bůh toho dočekati, z jara navrátiti se mohl.  

                                                 
1 Brandýs nad Orlicí; okr. Ústí nad Orlicí.  
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Neb ač vděčen sem těch exercitií v kázaních, kteréž nyní mám, a rád i na budoucí časy 

jich užívati chci, avšak vidím, že mně to hrubě škodí, že sem v teologii málo študoval, 

pročež i na potom nevím, hrubě-li bych platen byl, jestliže bych se v mých začatých 

študiích nezmocnil. 

A v pravdě, když sem právě začínal v teologii pracovati, domů sem od otce milého 

B. Erasta2 zavolán s tím zaslíbením, že jistotně a konečně beze všeho odkladu, když 

Fabricius3 se navrátí domů, zase vypraven budu. 

Na kterouž jeho přípověď, jako i na otců milých laskavé se mně ohlášení na žádost 

mou, spoléhaje s tím větší důvěrností, tuto mou žádost na Vás vzkládám, otče v Kristu Pánu 

milý, a prosím, že čitedlni jsouce mé snažné upřímé a vlastní mou potřebou doručené 

žádosti, k tomu sebe i jiné spolu otce milé nakloníte, abych aspoň okolo času jmenovaného 

té lásky a přízně otců milých užíti mohl. Chci toho s Boží pomocí k slávě Boží a k dobrému 

Jednoty lidu Božího podlé mé nejvyžší možnosti užíti. 

A tak Vás již Pánu Bohu poroučím, on rač dáti, abyste se v dobrém zdraví mezi nás 

navrátiti mohli. 

Dabam na Karmeli 17. Aprilis anno 1616. 

Syn v Pánu poslušný  

Daniel Vetterus m. p. 

 

Bratr Jiřík4 měl jemu oznámiti, co otcové zachoval[i], dále že nyní aby v kázání se 

zmocnil a místa bratra svého5 při škole bol[eslavské]6 zastoupil.a  

 
                                                 
a Marginální poznámka Matouše Konečného na levé straně dopisu. 
2 Jiřík ERASTUS. 
3 Pavel FABRICIUS. 
4 Viz pozn. 2. 
5 Jan VETTER. 
6 Mladá Boleslav. 

 
Jan VETTER 

 
53. 

 
A 3251/VetterJ/1           1611, [25. červenec], Brémy 

 

Jan Vetter oznamuje Matoušovi Konečnému, že 9. června 1611 zdárně dorazili do Brém 

a Matthiasi Martiniovi předal dopis a peníze. Dále sděluje, že po jejich příchodu byli Jan 

Laubmann a Pavel Štoček zařazeni na radu Matthiase Martinia do tercie pedagogia. 
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Jelikož se brémská škola nachází ve výborném stavu, proto by byl rád, aby ti, kteří dosud 

studují v Herbornu, přešli do Brém. Poněvadž obdržel peníze od ivančického biskupa Jana 

Crucigera k podpoře svého studia, vyjadřuje mu prostřednictvím tohoto dopisu svou 

vděčnost a úctu za všechna prokázaná dobrodiní. Mimo to považuje i Matouše Konečného 

za nejlepšího patrona mladoboleslavské karmelské školy. Nakonec dodává, že si sjednali 

ubytování a stravu, za níž budou platit 50 tolarů ročně. Tato částka však neobsahuje 

náklady za svíčky a dřevo a také vydání za knihy a oděv nebudou malá. Jelikož Jan  

Laubmann své dosavadní šaty nehezky roztrhal, bude mu třeba opatřit nové. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. V. L. jako uzávěrka. 

 

Salutem, preces et officia R. T.  

Quoties animo meo recursant, pater venerande, quum multa, tum maxima Tua in me 

merita, imo Tuus liberalissimus animus, toties ego meam fortunam incuso, malignam, 

invidam, iniquam voco, per quam mihi non sit facultas, ubi Tuum abundè expertus sum, 

mei vicissim in Te declarandi amoris. Sed spero id tandem feliciter aliquando eventurum. 

Jam verò expecto, r[everende] pater, Tuo liberalissimo animo breviter significare volui nos 

Bremam 9. Junii1 [secun]du[m]a novum stylum feliciter appulisse et hactenus rerum 

tolerabili statu usos fuisse singulos. D[omino] Martinio2 nobis nostris studiis et 

commoditatib[us] favente quam optimè. Cui me literas et pecuniam à reverendo patre 

tradidisse, sine literis dubio testatur propriis. 

Tantum singuli de studior[um] nostrorum profectu soliciti, quantum et temporis ac loci 

opportunitas et Vestra expectatio à nobis postulat meritissimè. Laubmann[us]3 et Sstoczek4 

tertiam frequentant classem consilio d[omini] Martinii. Diligentiam eis verbis et exemplis 

commendo. Horum quidem alter nonnihil insolentia molestus, sed spero me ipsum quovis 

studio tandem convicturum et modestiorem effecturum. 

Herbornenses5 optarim huc venturos. Florent studia tum pulica, tum privata. Faxit 

De[us] ut iis tandem instructi ad Vos singuli redeamus, tales quales optatis unicè. 

Reverende pater, ego jam per literas notum facio r[everen]do patri d[omino] Crucigero6 me 

                                                 
a Napsáno jako 2dū. 
1 Dle záznamu v brémské matrice byl Jan Vetter spolu se svým bratrem Danielem zapsán na gymnáziu 
4./14. června 1611. 
2 Matthias MARTINIUS. 
3 Jan LAUBMANN. 
4 Pavel ŠTOČEK. 
5 Herborn; Hesensko, Německo. 
6 Jan CRUCIGER. 
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tantum à r[everen]do patre accepisse pecuniae ad studiorum incrementa consequenda, ut et 

ille intelligat me hoc beneficium grato venerari animo. Illud verò officii genus tandem re 

ipsa fiet Deo clementer benedicente luculenti[us]. 

Utimam verò ita aliquando ferat occasio ut R. T. in specie meam compertam habeat et 

videat gratitudinem! Dum [e]n[im] cogito quam multis, quam magnis aliquoties me affecit, 

supra alios beneficiis non possum non mirari, non possum non de ea speciali cogitare 

gratitudinis relatione. Eo quoq[ue] natura ingenii ipsa me compellit adeò ut magnâ cum 

religione R. T. plusquam paternum animum semper coluerim et venerat[us] fuerim.  

At omnia haec superant studia R. T. erga liberalia ingenia, amor in studia eorumq[ue] 

commoditates. Optimum sanè patronum Te, reverende vir, suorum habet studior[um] 

universa Carmelitana schola.7 Deus haec liberalia officia, Deus inquam, R. T. aeternis 

remuneret beneficiis, atq[ue] etiam benedicat accumulatissimè in hujus vitae necessariis. 

Largiatur benedictiones suas toti familiae, charissimae conjugi8 et filiolae9 omnib[us] ac 

reliquis. Quibus singulis omnia fausta precor et eos p[rae]sertim sanguine junctos 

amicissimè salutatos volo et à R. T. opto. 

Valeas, reverende pater ac patrone studior[um] unice, aeternum colende et humillimo 

omnium filio Tuo per occasionem et otia aliquid rescribet. 

Dabam Bremae festo Jacobi Apost[oli] novo stylo 1611. 

R. T. observantissim[us] in D[omi]no fili[us] 

J[ohannes] Vetter[us] m. p. 

 

Quod necessarium erat praeterii. Mensam et hospitium conduxim[us] p[er] annum 50 

imperialib[us] solvendum. Lignatum t[ame]n et candelas seorsim empturi. Libri insuper et 

vestes plura impensa requirent. Laubmanno oportet integras vestes comparari. Has jam 

contrivit turpiter.  

 
                                                 
7 Bratrská škola v Mladé Boleslavi. 
8 Alžběta KONEČNÁ. 
9 Anna KONEČNÁ. 
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54. 
 
A 3251/VetterJ/6                 1613, 15. březen, Brémy 

 

Jan Vetter oznamuje Matoušovi Konečnému, že přijal jeho dopis, z něhož s potěšením 

srozuměl o Konečného uzdravení z těžké nemoci. Sděluje, že oni jsou prostředně zdrávi, a 

vyřizuje Martiniovo ohlášení. Nepochybuje, že je Konečnému známo, jak dlouho trvalo, než 

přijali peníze k tištění Evangelií nedělních. Ačkoli by se Jan Vetter rád postaral o jejich 

vytištění, přece se tak dosud nemůže stát pro tisk jiných prací. Rád by do Evangelií také 

přidal některé své inovace, které by žákům usnadnily jejich použití. Vyjadřuje své díky za 

pomoc i podporu a předpokládá, že se Jan Stadius již vrátil domů, i přijímá Konečného 

výtku pro odeslání nezapečetěného dopisu. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. V. L. jako uzávěrka. 

 

Salutem, preces cum officiis, reverende vir pater in Domino Jesu unicè colende, accepi 

8. Martii literas Tuas 13. Janua[rii] scriptas easq[ue] plenas amoris et gaudii. 

Quum enim paulò antè gravi Te morbo afflictum Pragae medicinam quaerere 

intellexerim, jam ex his convaluisse summo cum gaudio cognovi. Nos quoq[ue] omnes per 

Dei gratiam mediocri his in statu sumus. Caeterum ut ad literas ex ordine respondeam, 

d[ominus] rector1 sua vicissim reverendo patri defert officia silentiumq[ue] praesens 

excusat: brevi id compensaturus. Pecuniam ad typis mandanda Evangelia2 me jam 

accepisse, per Salmonem3 scripseram. Non dubito quin R. T. jam intellexerit, ubi et quibus 

modis tardius aequo ad nos pervenerit. Impressionem verò eam hactenus curare mihi non 

licuit propter unici nostri preli occupationes continuas.  

Dabo tamen operam ut rem tanta fidelitate curem, quanta fieri poterit vel maxima. 

Praeter enim argumentor[um] disticha velim in margine breves adjicere notas grammaticas 

ad textum Graecum pro tyronibus hujus linguae studiosis. Et si fieri possit vellem sanè ex 

adverso summa capita analytica ad latinum contextum adjicere pro iis qui theologiae ab 

ipsis unguiculis adsvefieri debent, nec non ad singulas dominicas loca s[a]crae insigniora 

                                                 
1 Matthias MARTINIUS. 
2 Matthias MARTINIUS, Evangelia et epistolae quae diebus dominicis per anniversarias vices in ecclesiis 
Unitatis fratrum in Bohemia et Moravia ad populum christianorum explicari solent, Graece, Bohemice, 
Germanice et Latine cum analysi difficiliorum vocum grammatica et populari textuum divisione in usum 
scholarum edita; una cum parvo catechismo in iisdem linguis. Bremen, Thomas de Villiers 1616 (Knihopis 
K02280; VD 17 23:644480Z). 
3 Jan SALMON. 
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indigitare, tum ut discipulis inde sententiae sacrae pro more scholaru[m] nostrarum 

proponendae commodi[us] reperiantur tum ut et iis qui explicandis textib[us] illis sacris 

operam dare incipiunt qualiscunq[ue], subministret[ur] copia locor[um] s[a]crae quae ad 

intelligentiam et enodatione[m] text[us] faciant. Quae ratio si R. T. arrideat, velim id 

quamprimum cognoscere. Si [e]n[im] aliud quippiam videatur, Vestra lubens stabo 

cadamq[ue] sententia. Gratias verò ago R. T. maximas quod mei memoriam tam paternam 

foveatis. Consilio Vestro enim mihi communicato non paru[m] mentem meam anxiam 

sublevastis. Licet quidem futura Deo sint commendanda, tamen vix nobis semper 

satisfacere possum[us], in iis et de iis quae futura sunt solicitè curandis. Quodcunq[ue] de 

mea salute Deo vobisq[ue], reverendis patrib[us], visum fuerit, non displicebit. Tales 

[e]n[im] per gra[tia]m Dei Vos adhuc dum expertus sum, ut non habeam, cur de futuro mali 

quippiam suspicari debeam. Scholas quib[us] sublevandis totus ardeo, ubi ipsi Vos 

promovere, quod facitis, non dedignabimini, eas certè omni meo studio juvare jucundum 

ducam. Deus modo vitam viresq[ue] et animu[m] largiat[ur] constantem. 

Stadium4 jam, puto, recepistis. Laubmann[us]5 benè se geret et Lipsiam6 ad R. T. de 

reb[us] suis plenè scribet. Quod de literis meis non obsignatisa reverend[us] pater scribit, 

accidit certum est per nimiam festina[ti]o[n]em. Vehementer dolui, verumtamen 

inposteru[m] id cavebo. Quod superest, Deum supplex oro ut Te, optime patrone, mihi 

salvum et incolume[m] servet diutissimè efficiatq[ue], ut p[ro] multis Tuis in me beneficiis, 

meis sinceris studiis et officiis brevi respondeam. Saluto autem qua[m] amicissime 

conjuge[m]7 Tua[m] charissima[m], matrem mea[m] in D[omi]no dilectissimam, nec non 

filia[m] Annulam8 quib[us] tantu[m] quantu[m] mihi ipsi opto, precor, cupio.  

Bremâ 15. Martii novo [stylo] 1613. 

R[everentiae] T[u]ae observanter colens filius 

J[ohannes] Vetterus. 

 

Salutant vicissim R. T. omnes mei generosi suaq[ue] officia promtissima pollicentur. 

 
                                                 
a „non obsignatis“ vloženo jako marginální vsuvka. 

4 Jan STADIUS.  
5 Jan LAUBMANN. 
6 Leipzig; Sasko, Německo. 
7 Alžběta KONEČNÁ. 
8 Anna KONEČNÁ.  

 
 

 



 198 

55. 
 
A 3251/VetterJ/7                  1613, [4. duben], Brémy 

 

Jan Vetter spravuje Matouše Konečného, že bratrští mládenci šťastně dorazili 

k 31. březnu 1613 do Brém. Jelikož se Jan Stadius nevrátil domů (ač to v předchozím 

dopise předpokládal), doufá, že svůj zbylý čas využije k dobrému i k postupu na 

gymnázium. Proto mu chce také dále pomáhat, stejně jako Janu Laubmannovi a nově 

příchozímu Pavlu Němčanskému. Oznamuje přijetí 20 tolarů, za něž velmi děkuje, jako i za 

jiná mnohá dobrodiní a otcovskou paměť. 10 tolarů, které byly určeny pro Jana Philemona, 

přece jen rozdělil mezi Daniela Vettera a Jana Laubmanna. Táže se však, zda by se díl 

Laubmannův neměl prozatím spíše vynaložit na tištění Summy katechismu, jejíž řeckou a 

latinskou část již svěřil tiskaři, ale pro níž nepřijal žádné peníze. Dále píše, že bude dbát 

změn učiněných od otců v textech Evangelií nedělních, ale ty doposud nemohou být tištěny. 

Ohledně Hynka z Hodic sděluje, že ho vezme na péči, a prosí, aby se Konečný přimluvil za 

jejich podporu u Karla st. ze Žerotína. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. V. L. jako uzávěrka.  

 

Salutem filiali cum observantia.  

Felici numime comitati nostri in Domino fratres ad nos ipsa die Palmarum1 secundum 

Vestrum calculum, pater plurimum venerande, redierunt binasq[ue] R. T. literas diverso 

tamen tempore scriptas mihi reddiderunt ad quas ex ordine nunc respondeo. Eae quae 

15. Feb[ruarii] exarata sunt, si justo tempore fuissent redditae Stadio2 redeundi nulla fuisset 

necessitas. Doleo sanè et ipse, dispendium tantum inde ortum ipsi illatum. Sed actam 

infectum fieri nequit. Dabit is, ut spero, ope[r]am ut publicae scholae p[ro]motus, tempus 

reliquum optimè collocet vobisq[ue] eo utilior redeat. 

Quem sicut et Laubmannum3, ut debeo ita maximè pro virib[us] in o[mn]ib[us] juvare, 

volo. Similiter et Niemczanium4 mihi commendatum habebo ejusq[ue] studiis quam optimè 

prode[ss]e ipse studebo. Pecuniae eorum ipse rationem habebo ut ne quicquam, nisi quod 

necesse sibi coemant.  

                                                 
1 Tj. 31. března 1613. 
2 Jan STADIUS. 
3 Jan LAUBMANN. 
4 Pavel NĚMČANSKÝ. 
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Ego verò, reverende pater, accepi 20 imperiales à munifica manu Tua profectos. Video 

sanè me nunquam meritam paternam et plusqua[m] paternam apud Te mei memoriam 

repositam habere et verò lubens quum id omninò debeam. R[evernti]ae T[uae] hoc nomine 

devinctior prae aliis esse volo, licet prius multis ipse devinctus Tuis in me beneficiis 

gratiasq[ue] ago ingentes pro tam munifico amore simulq[ue], quum aliud nequeo, me 

ipsum R. T. devoveo ac offero, mea quoq[ue] filialia obsequia sincerè Tuae paternitati 

polliceor. Deumq[ue] oro ut is brevi tales mihi offerat occasiones, quo R. T., si non ex 

aequo, id quod non affectare audeo, tamen pro virib[us] respondeam. 

Decem v[ero] imperiales Philemoni5 destinati ex sententia quidem literarum R. T. 

15. Jan[uarii] datarum mihi debebantur. Verum facilè locum dedi sententiae posteriori, ubi 

rever[endus] pater eos Danieli6 partim, partim v[ero] Laubmanno numerari jussit. Dedi 

itaq[ue] fratri meo inde quinq[ue], Laubmanno a[utem] nondum dedi, sed certior velim fieri 

nu[m] ipsi dandi essent, an v[ero] poti[us] impendendi ad imprimendam n[ost]ram 

Sum[m]am catecheseωs,7 quae jam typographo Graecae et Latine typis mandandam dedi, 

prout venia mihi data erat à p[iae] m[emoriae] d[omino] Crucigero,8 verum nulla[m] 

pecunia[m] ad id curanduma receperam. Ad minimum a[utem] 8 imperialib[us] pretico opus 

est. Hic igi[tur] R. T. responsum exspectabo. 

Evangeliorum et epistolaru[m]9 impressione[m] p[ro]p[ter] continuas preli operas 

inchoare nondum licuit, id tamen ut à me fiat, operam datur[us] sum sedulam. Textus 

nonnullos à rev[erendis] patrib[us] mutatos admodum gaudeo probeq[ue] id observabo. 

Memini [e]n[im] ipse rem animadversione indignisse. Quantum de praefatione R. T. semel 

concludere visum fuerit, id ubi cognovero, itidem fideliter expediam. 

                                                 
a  „curandum“ vepsáno marginálně. 
5 Jan PHILEMON. 
6 Daniel VETTER. 
7 Summa catechismi in usum scholarum orthodoxarum Unitatis fratrum in Bohemia et Moravia. Graecae, 
Latine, Bohemice et Germanice, Bremen, Johann Wessel 1613; další vydání z r. 1615 (VD17 23:644482Q). 
8 Jan CRUCIGER. 
9 Matthias MARTINIUS, Evangelia et epistolae quae diebus dominicis per anniversarias vices in ecclesiis 
Unitatis fratrum in Bohemia et Moravia ad populum christianorum explicari solent, Graece, Bohemice, 
Germanice et Latine cum analysi difficiliorum vocum grammatica et populari textuum divisione in usum 
scholarum edita; una cum parvo catechismo in iisdem linguis. Bremen, Thomas de Villiers 1616 (Knihopis 
K02280; VD 17 23:644480Z). 
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Caertum quod de d[omino] Hinkone10 R. T. refert, mirum id quidem mihi acciderat, 

quum tot modis se ad studia rediturum nobis sese obstrinxerat. Vereor ne studiorum sudores 

in cassum abeant. Si Philemon ipsi praeficeret[ur] aut adjungeret[ur], spero rem min[us] 

fore periculosam. Nos interim praefecto orbati pecunia en hausta admodu[m] soliciti 

haerem[us]. Ego imprimis, cui p[ae]ter spe[m] onus duplicatum injectum est. Rogo itaq[ue] 

R. T. ut occasione data quam diligentissimè apud d[ominum] promarchione[m]11 pro 

nob[is] sublevandis intercedat. Habeat, q[uae]so, mei imo et generosae illi[us] juventutis 

seriam ra[ti]o[ne]m, et q[ui]a studiis praee[ss]e satis superq[ue] mihi elaborandum, me aliis 

curis si no[n] p[er] priorem tamen bonu[m] quempiam alium p[rae]fectum liberè solutum 

reddat. Utinam v[ero] priori D[eus] mentem redeundi largiutur! 

His jam, d[omi]ne R. T., precib[us] comme[n]do Deumq[ue] precor ut tum valetudini 

tum universae vitae ac laborib[us] R. T. paternè favere dignet[ur]. Conjugemq[ue]12 cum 

unica filiola13 salvam conservare quam diutissimè, quib[us] officiosam, sinceram et 

constantem denuncio salute[m], ac p[ro] restitutione valetudi[ni]s Annulae14 dies 

noctesq[ue] Deum orabo. 

Datae Bremae 25. Martii vet[ero] stylo 1613. 

R. T. observantissim[us] filius 

J[ohannes] Vetter[us]. 

 
                                                 
10 Patrně se jedná o Hynka HODICKÉHO z Hodic, syna Víta z Hodic (†1612) a Johanky z Náchoda, který byl 
zapsán na brémském gymnáziu 8. července 1610[!]. Podle M. Holého pobýval v Brémách do podzimu 1612 a 
poté se vrátil, aby převzal zděděné statky po smrti otce. Srov. M. HOLÝ, Výchova a vzdělání (disertace), 
s. 340-343. Jestliže je dále řečeno, že jeho „správcem“ byl Jan Philemon, pak v tomto mezidobí s ním zřejmě 
pobýval v Marburku (v soupisu J. V. Šimáka pro marburskou univerzitu Hynkovo jméno uvedeno není a ani 
Jan Philemon se o něm ve své korespondenci nezmiňuje).  
11 Karel st. ze ŽEROTÍNA. 
12 Alžběta KONEČNÁ. 
13 Anna KONEČNÁ. 
14 Item. 

 
56. 

 
A 3251/VetterJ/8                1613, 5. červenec, Brémy 

 

Jan Vetter informuje Matouše Konečného o zaplacení tiskaři za tištění bratrského 

katechismu, u něhož mají být vytištěna i Evangelia nedělní. O tisk jejich české části se má 

postarat Bohuslav Jafet v Praze, a kdyby tato byla bývala již odeslána do Brém, bylo by 

dílo z větší poloviny vydané. K tomu Jan Vetter píše, že dohlédne, aby texty epištol i zbylé 

texty byly opraveny podle vůle otců. Ačkoliv Jan Salmon byl zavolán domů, odešel z Brém, 
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aby navštívil Holandsko. Se svolením Matthiase Martinia se k němu přidal i Daniel Vetter. 

O jehož žáky se mezitím stará Pavel Němčanský. Tento a rovněž také  Jan Laubmann i Jan 

Stadius jsou zdrávi a všichni pilně studují. Dále je Jan Vetter potěšen Konečného zprávou 

o zdraví jeho přátel. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem [I. V.] L. jako 

uzávěrka.  

 

Salutem et observantiam. 

Reverende vir, pater in Christo Jesu aeternum colende, accepi à d[omino] Lutena1 

ultimas literas R. T. ad me ipsis feriis Ascensionis Domini2 exaratas ad quas hac praesenti 

qualicunq[ue] occasione respondeo. 

Typographo à me no[st]ro satisfactum est p[ro] Summulae3 impressione, qui ipse 

paratus est libellum evangelior[um] quadrilinguem typis mandare, quamprimu[m] 

Bohemicos typos quos ei Pragae4 comparari curavi, accepeunt. F[ratri] Japheto5 res tota est 

commendata. Utinam verò esset, q[ui] urgeret, ut sine mora ad nos mittantur. Hos [e]n[im] 

si habuissem[us], opus illud magis quam dimidia sui parte jam ja[m] luce[m]a vidisset. 

Diligenter verò in id attendam ut text[us] epistolici imò et reliqui mutandi secundum 

indicem et voluntate[m] Vestram commutentur. Memini [e]n[im] me ipsum aliquando 

optasse ut min[us] appositis remitis convenientiores substituere[n]t[ur]. Salmon6 noster, 

quem domum absolutè vocatis, peregrè nunc abiit videndae Hollandiae7 gratia, ad nos ubi 

redierit, procul dubiò, voluntati Vestrae sine mora obsecundabit. Et utinam id pri[us] 

fecisset et meo hac in parte consilio more[m] laudabiliter gessisset! Videat verò, que[m]odo 

suam manifestam inobedientiam coram Vob[is], reve[ren]d[is] patrib[us], excuset. Fratrem8 

meum consensu d[omini] rectoris9 cum Salmoneb dimisimus, quamvis ego non per omnia 

illud approbaverim, redibunt tamen his, ut spero, diebus. Et discipulis Danielis10 commodè 

                                                 
a „lucem“ nadepsáno. 
b „cum Salmone“ vloženo jako marginální vsuvka. 

1 LUTEN (Lutenus); jméno neidentifikováno. 
2 Tj. 16. května 1613. 
3 Viz pozn. 7 předchozího dopisu. 
4 Praha. 
5 Bohuslav JAFET. 
6 Jan SALMON. 
7 Nizozemsko. 
8 Daniel VETTER. 
9 Matthias MARTINIUS. 
10 Viz pozn. 8. 
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per Paulu[m] Niemczianium11 est prospectum, qui una cu[m] reliq[ui]s duobus R. T. 

alumnis12 mediocriter valent, graviter verò student. Deus eos Vobis multis necessariis 

onustos mercib[us] feliciter restituat et gloriae suae vasa efficeat. 

Quod de meor[um] quorundam amicor[um] valetudine R. T. me certiore[m] fecerit, 

magna[m] eo nomine habeo gratiam, eam tum hic, tum vob[is] omnib[us] coelestis pater 

conservet, languentem reficiat, corruptam restituat, et imprimis filiolam13 Tua[m] digito 

potentis suae dextrae pristinae participem reddat. Ilis me paternae Vestrae memoriae totum 

devoveo et salutem lectiss[imae] uxori14 R. T., filiae et toti collegio cum o[mn]ib[us] 

officiis defero. 

Bremae 5. Julii stylo ve[st]ro anno 1613. 

R. T. dignitatis deditissim[us] 

J[ohannes] Vetterus m. p. 

 
                                                 
11 Pavel NĚMČANSKÝ. 
12 Jan LAUBMANN; Jan STADIUS. 
13 Anna KONEČNÁ. 
14 Alžběta KONEČNÁ. 
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STUDENTI V HERBORNU A MARBURKU 
(Jan Philemon, Matouš Titus, osvědčení herbornských profesorů ) 

 
Jan PHILEMON 

 
57. 

 
A 3251/Philemon/2         1609, 15. prosinec, Marburk 

 

Jan Philemon popisuje Matoušovi Konečnému své těžkosti jakožto preceptor synů 

Adama Linharta z Nayenperka. Ačkoliv tito jeho svěřenci mu byli zpočátku povolní, někdo 

je ze msty navedl k neposlušnosti tak, že se proti němu obrátili a svá studia si zprotivili. Z té 

příčiny je chtěl Philemon opustit, ale nakonec se rozhodl, že i přes tyto nesnáze u nich 

zůstane. Ačkoliv žádal o preceptorství, nedomníval se, že dostane tak nedisciplinované 

chlapce. Také celý rok mu byl nešťastným, neboť musel snášet různé pomluvy. A kdyby byl 

dostal hodné žáky, jistě by mohl sám studovat s větším prospěchem. Přestože v předchozí 

kondici byl klidnější mysli, naopak trpěl hmotnou nouzí. U těchto má sice lepší zaopatření, 

za to nemalé obtíže.  Nyní však nastala změna k lepšímu, zvl. u Jana Linharta, který teď 

v pilnosti studuje a je mu plně oddán. Na svá obvinění, že by se chtěl vzdálit bratrskému 

řádu dokládá, že neví, jaké pohnutky by ho k tomu měly vést, a ačkoli má zde dobré 

patrony, to neznamená, že by se chtěl vytrhnout z poslušnosti Jednoty, neboť je sám 

pamětliv přijatých dobrodiní, za něž se chce odvděčovat. Vždyť svou věrnost dokázal i tím, 

že, i když mu byla nabízena příhodnější preceptorská místa, pamatoval na vůli otců a jejich 

dovolení. Proto doufá, že ho budou na studiích dále podporovat, a prosí, aby mohl zůstat 

jako preceptor u Jana Linharta. A pokud by tento byl odvolán domů, aby byl opatřen jinou 

kondicí. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po čtyřech stranách. 

 

Salutem et faelicitatem perpetuam T. R. precor. Simulq[ue] omniae obsequentis animi 

officia cum debito observantiae cultu eidem defero. 

Psaní Vaše, můj zvláště milý pane otče, mimo jiné mi vděčné a příjemné bylo, protože 

skrze ně mně příčina dána jest, abych Vám mysl svou otevřel a o mých těžkostech, kteréž 
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sem dosti dlouho snášel, oznámil. A předně, co se dotýče pana Linharta,1 v pravdě pane 

otče, měl sem slušné příčiny, abych od něho odpuštění vzal.  

Nebo když sem viděl, že má práce, kterouž sem při nich věrně a upřímně vedl, daremná 

jest a oni mně poddáni a poslušni býti nechtěli; což sem měl činiti, díváte-li se na to jejich 

neposlušenství a jim je přehlídati, čili jich se zprostiti a zbaviti? A nesnadné mi bylo jich 

k poslušenství nutiti, poněvadž již hrubí jsou a prve přivykli své vůle uživati. Jáť sic hned, 

jak se ke mně dostali, v uzdu sem je pojal, tak že se mně báti museli, což trvalo až do 

Vánoc, ale hned po Vánocích okolo nového léta taková se při nich proměna našla, že hned 

dokonce v řádu a poslušenství státi nechtěli. 

Ani já sem k tomu příčiny nedal, ani od nich to samých nepošlo, ale externae causae 

corrumpentes k tomu přistoupili. Nechci nyní jmenovati toho člověka, kterýž toho všeho 

příčinou byl, známý jest a pomsty Boží neujde. Ten nemaje nic jiného proti mně, než toliko 

to, že sem těch, kteréž on nenáviděl, též nenáviděti a jich haněti nechtěl, tedy tak se na mně 

mstíti chtěl. A v pravdě dobře mu se zdařilo, nebo mé discipuly tak k sobě obrátil, že oni na 

mně nic nedbali, študování sobě zošklivili a summou velikou nepravost páchali; a to trvalo 

až do pominulého jarmarku frankfurtského.  

K tomu přistoupilo i to, že Jan,2 starší syn pan[a] Linharta, hrozný list panu otci svému 

napsal tak, že pán jsa tím pohnut velmi, stižné a těžké psaní mi zase učinil. A já tak sem to 

těžce nesl, že sem ihned umínil, postavě někoho jiného na mém místě, je opustiti. Ale vždy 

upamatoval sem se, a volil sem raději nětco posnésti a postrpěti, nežli nějakou hanbu na 

sebe i na ně uvésti. 

To pak mi též divné jest, kdo to na mně donesl, že sem jim pokoru činiti měl? Zdaž sem 

jim co ublížil, aneb co proti nim zhřešil, abych to činiti měl. Neměliť nikdy na mně žádné 

ouhony a posavad nemají a sami také nyní to vyznati musejí, když již toho, co prve páchali, 

litují. O to mi tento rok velmi nešťastný byl, netoliko pro nešťastné discipuly, ale také i 

proto, že sem mnoho od zlých lidí pomluvení a utrhání mnoho snésti musil, a tak sem toho 

času velmi málo užil. 

                                                 
1 Adam LINHART z Nayenperku (též Najenperku), doktor práv a prokurátor, působil ve službách Rudolfa II, 
roku 1608 koupil Vlkavu, která se stala jeho sídlem, později vsi Čachovice a Struhy. Byl jedním z patronů 
tzv. rožmberského záduší, tj. poručníků ustanovených Petrem Vokem z Rožmberka nad mladoboleslavským 
Karmelem.  Zemřel v roce 1617. 
2 Jan LINHART z Nayenperku, patrně první syn výše uvedeného Adama Linharta z Nayenperku, od 1603 
pobýval na herbornském pedagogiu pod vedením Jana Opsimatha, jemuž se 1605 zapsal do památníku. 
13. září 1607 byl zapsán na univerzitě v Heidelberku a 23. srpna 1608 na univerzitě v Marburku. Poté byl 
držitelem statku Markvartice u Chotěboře a Třebovle (Srov. T. V. BÍLEK, Dějiny konfiskací, část první, 
s. 393). 
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Jest tak, že sem za to žádal, abych discipuly měl, ale nenadál sem se toho, abych 

takových dostati měl. Máť rozkoš jest s discipuly, když dobří a poddáni jsou, pracovati, 

anobrž mně hned možné není, abych já bez discipulů býti měl. Sed perinde se hîc res habet 

atque in parentibus. Cum admodum enim liberi probî parentibus sunt soluti, improbi, oneri 

et dedecori. Sic praeceptoribus nihil jucundius accidere potest, quam si habeant <dis> 

obsequentes discipulos servi, si eveniate nullam majorem in felicitatem sibi contingere 

posse recte judicant. 

Kdyby tedy moji discipulové takoví byli, jacíž by býti měli, nikdy bych sobě nestejskal, 

ale rád i prací dosti velkou podstoupil, než zpoury neposlušenství při discipulích trpěti 

nemohu. Lépejiť se Akonciovi3 zdařilo než mně, kterýž teď dva syny paní Linhartové4 a 

dva stavu rytířského míti bude. Kdyby mně to tak bylo potkalo, abych tak malé discipuly, 

kteříž se snadně ohnouti dají, míti mohl, měl bych se z čeho radovati a i spokojenější myslí 

a s větčím užitkem bych študovati mohl.  

Prvnější rok v Sigenu5 a cosi v Marpurce;6 celý rok měl sem jednoho discipule Mraza,7 

při němž, ač sem sic pokojnější myslí požíval, ale zase na druhou stranu <žádného>, dosti 

nouze a bídy sem okusil, peněz se velmi málo posílalo, tak, že v zimě nemajíce sobě zač 

dříví koupiti, zimu sme  hroznou trpěti museli. A ještě také od něho ani malého peníze za 

preceptorství sem nedostal. 

Tuto pak při synech pana Linhartových, ač sem lepšího pohodlí užíval, avšak mysl zase 

sem vždycky znepokojenou měl. Sed vetera posterierunt nova facta su[n]t omnîa. Jakož 

prve zpurni, nepoddáni a nedbanliví byli, tak nyní zase všecky ctnosti při nich se nacházují, 

pilnost, poddanost, vážnost a zvláště pak Jan, starší syn pana Adama, tak se nyní chová, že 

já s ním dobře spokojen sem; jakož prve velkou ke mně měl nedůvěrnost, tak nyní důvěrně 

ke mně se má a napomenutí mé vděčně přijímá a summou totarum me pendet.  

Čehož kdybych já se byl nadál, nikoli bych odpuštění nežádal. Ale stalo se factum 

infectum fieri nequit. Onť jest mně již několikrát i pro Boha prosil, abych předce při něm 

                                                 
3 Patrně se jedná o Eliáše ACONTIA. V úvahu by připadal ještě jeho bratr MIKULÁŠ, jenž však byl podle 
dekretů v r. 1601 vyloučen pro smilstvo z bratrského domu v Ivančicích. Oba bratři byli příbuznými biskupa 
Jednoty bratrské Bartoloměje Němčanského a pocházeli z Třebíče. 7. května 1605 se Eliáš zapsal na akademii 
v Herbornu, oba pak 28. února 1607 na marburské univerzitě a koncem roku v Heidelberku. Eliáš je poté k r. 
1610 uváděn v Itinerariu ministroru dochovaném v mladoboleslavském nálezu jako jáhen v bratrském domě 
na Karmeli. Mikuláš později působil jako lékař v Hradci Králové. 
4 Zřejmě další synové Adama Linharta z Nayenperku a jeho manželky Hedviky z Habartic – Adam a Vilém 
Václav. 
5 Siegen; Severní Porýní-Vestfálsko, Německo. 
6 Marburg an der Lahn; Hesensko, Německo. 
7 Jan Dionysius MRÁZ z Milešovky byl spolu s Janem Philemonem zapsán na univerzitě v Marburku 3. října  
1607.  
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zůstal a jeho neopouštěl; ano i toho doložil, že dotud študovati bude, dokud já při něm 

zůstávati budu, sic jináče, že po jeho studiích veta jest. Jáť se sám té proměně dosti nadiviti 

nemohu a zvláště pak taková pilnost při něm nyní se spatřuje, že málo spí a mně ráno budí 

dosti časně, abych s ním vstal a študoval, ješto prve učení teměř nenáviděl. 

Co se pak druhé věci dotýče, kdež mně obvinnujete[!], jako bych já se z řádu a 

poslušenství Bratří vytrhovati a nětco všetečně před sebe vzíti chtěl, tu nevím, čím bych 

k tomu příčinu dáti měl, abyste o mně takové smýšlení míti měli. Doložil sem <se> toliko 

toho, že zde dobré patrony a přátely mám, kteříž mně fedrovati mohou a chtějí, ale z toho 

nenásleduje to, že bych se Jednoty strhnouti chtěl. Mohu já míti zde dobré patrony, a proto 

předce Jednotou se říditi a zpravovati. 

Pokudž otcové o mně se starají, tedy slušné, abych i já jimi se zpravoval tak, jakož sem 

to až posavad činil. Nýbrž i na ta, pane otče, dobrodiní, kteráž sem od Vás přijal,a 

nezapomněl sem, ale hotov sem se podle nejvyžší možnosti za ně odsluhovati; a před 

mnohými zjevně sem ta dobrodiní predikoval a to vyznal, že Vám mimo jiné  zavázán sem. 

Dosti podobné jest, že nětco toho také na mně donášeno jest od těch, kteříž mně nemnoho 

co dobrého přejí. Ale nechť mluví, pomlouvají, závidějí, já na to nic nedbám, když jen 

toliko Boha sobě milostivého míti budu. 

Nechci také ani toho tajiti před Vámi, pane otče, že mi se toho roku znamenité a vzáctné 

kondicí nachazovali i s stavu rytířského, i s stavu panského, ale já pamatuje na to, že bez 

dovolení Vašeho nic před sebe bráti nemám, žádné z těch kondicí; i přijíti sem nechtěl, a 

tak dokázal sem věrnosti a upřímnosti k Bohu, Jednotě i k panu Linhartovi. Posuďte pane 

otče, mohlť bych lépeji zkušen býti jako tak? Nevím, kdyby jinému to se nacházelo co mně, 

nepřijal-li by k sobě toho?  

Té tedy k Vám i ke všem otcům důvěrnosti jsem, že jakož já věrnost k Jednotě,b Bratřím 

zachovati miním, takže i Vy má študia předce fedrovati a promovovati budete. Jestliže 

jiným, jako Akonciovi, kterýž, jakž Vy sami pane otče dokládáte, z domácích není, 

k čackým kondicím se dopomáhá, proč by mně domácímu, kterýž, dá-li Bůh, Jednotě se 

hodím a snad také i o tu povinnost býti mohu, toho se příti nemělo a vzláště pak, když já 

sám k tomu chuť mám.  

Protož Vás, můj velice milý pane otče, pro slávu Boží prosím, že se o to přičiníte a při 

otcích milých to jednati budete, abych ještě tak pojednou od učení odtrhován nebyl. 

A pokudž by pan Linhart o to stál, abych při synu jeho starším, kteréhož snad do Genevy8 

                                                 
8 Geneva; Švýcarsko. 
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z jara pošle, byl, prosím Vás, že proti tomu nebudete. A pakli by ho domů vzal, tedy Vás 

žadám, že mně jináč opatříte. Nebo, ač otcové na tom zavřeli, aby žádného z svých  

mládenců za preceptora nepropučovali, avšak já smýšlím, že otcové nejsou tak tvrdí, aby na 

žádost a přímluvu nětco učiniti neměli, a zvláště pak, když já takovou důvěrnost k otcům 

mám, že jiných kondicí bez jejich dovolení bráti nechci. Kdybych jimi se nenezpravoval, 

nikoli bych také k nim se neutíkal. Ale v řádu stojím a státi chci, protož od nich také 

kondici žádám. K Vám se, pane otče, obzvláštně jako k svému přirozenému otci utíkám a 

dověřuji, že mé žádosti slušné odepřeno nebude. 

Jen co ale, pater reverende et me amare, perge me inqua[m], qui Te patris loco habeo et 

dolo. Salute[m] adscribo lectiss[imae] uxori9 et filiolae10 omnib[us]q[ue] fratribus qui enim 

su[n]t. 

Scribetu[m] festi nunper Marpurgi 15. Decembr[is] anno 1609. 

T. R. fide antiqua colens 

J[ohannes] Philemon m. p. 

 
                                                 
a „kteráž sem od Vás přijal“ doplněno jako marginální vsuvka. 

b „Jednotě“ nadepsáno. 

9 Alžběta KONEČNÁ. 
10 Anna KONEČNÁ. 

 
58. 

 
A 3251/Philemon/4               1611, 6. červen, Herborn 

 

Jan Philemon děkuje Matoušovi Konečnému za dva zaslané dopisy a projevenou 

otcovskou péči a laskavost. Sděluje mu, že z důvodu nebezpečí moru odešel se svými 

svěřenci (viz následující dopis) do Herbornu a odtud by rád šel do Heidelberku. Ovšem 

jeho patronu Janu Theodoru Sixtovi z Ottersdorfu se více zamlouvají Brémy. Jelikož neví, 

co má činit, prosí Konečného o radu, neboť ho do Heidelberka láká teologická věda 

význačných profesorů, doktrína, půvabnost místa etc. s tím, že takto bude moci lépe při 

studiu pečovat o své věci. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. W. S. Z. O. jako 

uzávěrka  
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S. P., reverende in Christo pater, binas literas Tuas intra breve tempus accepi, illas circa 

tempus nundenarum Francofurtensium,1 hae vero Praga2 ad me perlatae sunt.  

Pro paterno affectu et cura Te liberalitateq[ue] magnas R. V. ago gratias, plus hoc 

tempore non possum. Caeterum quod statum meum attinet, ille satis nunc e[st] ambiguus. 

Herbornam3 meta pestis cum meis concessi, inde <mihi animos fuit> constituera[m] 

Heidelbergam4 me conferre, ast d[omino] Sixto5 Brema6 arridet. Perscripsi <me>  quae mea 

esset sententia, quid facturus sit nescio. Fortassis Tecum consilium communicabit ut 

aequum e[st]. Multa sunt quae me movent, ne in d[omini] Sixti sententiam pedibus eum, ut 

loci longinquitas, itineris <tam> difficultas, Vestras ibidem Vestphalio non absimilis. 

Heidelberga[m] verò invitant studium theologicum professorum insignis, doctrina et 

humanitas, loci amoenitas, <loci> celebritas. Gratum mihi est quod R. V. mihi significarit 

tempestivè de meo reditu.  

Potero eni[m] eo diligentius studiis invigilare et res meas bene ordinabo ac disponam. 

Deo T. O. M. R. V. commendatam volo una cum uxore7 et filiola8 omnib[us]q[ue] 

symmistis ac fratribus quibus omnib[us] ac singulis adscribo salute[m]. 

Dabam Herbornae 6. Junii anno 1611. 

V. R. additiss[imus]  

J[ohannes] Philemon m. p. 

 
                                                 
1 Frankfurt am Main;  
2 Praha. 
3 Herborn; Hesensko, Německo. 
4 Heidelberg; Badensko-Württenbersko, Německo. 
5 Jan Theodor Sixt z OTTERSDORFU (cca 1569−1654), zámožný staroměských měšťan. Od r. 1582 studoval 
ve Zhořelci, o dva roky později v Heidelberku a pak ve Wittenberku. Od r. 1609 byl defensorem konzistoře i 
pražské univerzity. V době stavovského odboje po r. 1618 se stal direktorem zastupující městský stav a radou 
nad apelacemi. V r. 1621 byl odsouzen k trestu smrti, ale na konec mu byla udělena milost a byl potrestán 
pouze konfiskací jmění. Zemřel ve vyhnanství v Pirně. 
6 Bremen. 
7 Alžběta KONEČNÁ. 
8 Anna KONEČNÁ. 

 
59. 

 
A 3251/Philemon/5                1611, 19. říjen, Herborn 

 

Jan Philemon děkuje Matoušovi Konečnému za dopis i zaslaných 10 tolarů. Oznamuje 

mu, že se proti své vůli musí zdržovat v Herbornu spolu se syny [?] Daniela Škréty 

Šotnovského ze Zázvořic, s čímž však není velmi spokojen, neboť zde nemá potřebné knihy 

ke studiu a rovněž úroveň herbornské akademie není příliš valná. Proto by raději chtěl do 
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Heidelberku, a i když by Daniel Škréta nebyl proti, přece jen mu jiní doporučili Brémy a 

Heidelberk naopak zhaněli. K tomu navíc dostal zprávu, že se má k Velikonocím, případně 

k sv. Duchu, navrátit domů. Proto Matouše Konečného prosí, aby posoudil jeho situaci i 

těžkosti, jež se mu vyskytly v předchozích kondicích, a aby poté, co mladé pány Škréty 

odvede do Brém a předá jinému preceptorovi, mohl ještě nějaký čas strávit na studiích 

v Heidelberku s tím, že se chce sám zaopatřit. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách. Přitištěná pečeť s monogramem I. [T.] S. [A.] 

jako uzávěrka. 

 

Salutem et cum animi tum virium incrementum à D. T. O. M. Reverentiae Tuae precor. 

Psaní Vaše, pane otče, jest mi dodáno a přitom 10 tolarů širokých od B. U[lricha] 

Reutera1 mně odvedeno jest. Z paměti otcovské a laskavého ohlášení jako i za pomoc 

odeslanou Vám, pane otče, velice děkuji a Vám se také toho odsluhovati připovídám. 

Co se pak mého způsobu dotýče, ten jest jistě dosti bídný, poněvadž proti mé vůli zde 

v Herborně2 zdržovati se musím a času tak, jakž bych rád chtěl a jakž by náleželo, uživati 

nemohu. Rád ale sem já se toho, že pobyda za některý čas s Šgrety3 mladými v Marpurce,4 

potom jinam odeslán budu, kdež bych s poctivostí a s užitkem živ býti mohl, tak jakž mi to 

i zaslíbeno bylo. Ale naděje mně zmejlila. Kdybychom aspoň v Marpurce byli zůstali, byl 

bych s tím spokojen, ačkoli tak dlouho na jednom místě zůstavati dosti teskno. Ale když 

teď hnouti sem se musil do Herbornu a Heidelberk5 mně chybil, nemohu než nad takovým 

mým neštěstím velice naříkati. Vím, že by pan Daniel6 snadně sobě dal persvadovati, ale 

<tu> ti tím vinni jsou, kteříž mu ten Brém7 tak hrubě osladčili a Heidelberk nanejvýš 

zhaněli. Jáť jim nemám zač děkovati, nebo mně tak zle posloužili, že hůře býti nemůže. 

Teď celého půl leta, jak sem mizerně užil, nemaje kněh s sebou a nemaje též s kejm[!] se 

                                                 
1 Joan Ulrich REUTER. 
2 Herborn; Hesensko, Německo. 
3 Snad synové [?] Daniela Škréty Šotnovského ze Zázvořic. Podle Schmidtmayerova soupisu jsou v brémské 
matrice k 29. říjnu/8. listopadu 1610[!] zapsáni synové Danielova bratra Konráda Škréty Šotnovského ze 
Zázvořic (†1615) Jan a Konrád, ale o správnosti výpisu tohoto data mám určité pochybnosti. Mimo to se Jan 
Philemon do matriky brémského gymnázia zapsal 6./16. června 1612 a jeho následující dopis z října 1612 je 
datován z Čech.  
4 Marburg an der Lahn; Hesensko, Německo. 
5 Heidelberg; Badensko-Württenbersko, Německo. 
6 Daniel ŠKRÉTA Šotnovský ze Zázvořic (†1629), studoval nejprve na gymnáziu ve Zhořelci, poté od 
července 1595 v Herbornu a následně na francouzských univerzitách, kde obdržel doktorát obojího práva. 
Působil jako sekretář při české komoře a prokurátor při vyšších soudech i jako defensor konzistoře a pražské 
univerzity. Aktivně se zúčastnil stavovského povstání a byl zvolen direktorem za městský stav. R. 1621 byl 
odsouzen ke ztrátě hrdla, před čímž se zachránil útěkem do ciziny. 
7 Bremen; Německo. 
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v mejch študiích cvičiti, ješto kdybych byl do Heidelberka se dostal a tam přes leto a zimu 

pobyl, co bych v mejch študiích a zvláště pak teologii mnoho užitečně a platně spraviti 

mohl. A bojím se, abych opět této zimy dosti ničemně stráviti nemusil, poněvadž ani umbra 

toho zde není, co v Marpurce a v jiných akademiích jest. 

K tomu přistupuje i toto, že jakž pan otec píše, k Velikonoci,8 aneb nejdéle k svatému 

Duchu9 doma se postaviti mám, což kdyby se stalo, již by<ch> teprva mé neštěstí veliké 

bylo. Prosím Vás, pane otče, posuďte toho, jaké mi se skrácení stalo při prvnější kondici, 

při níž sem pokojné a potěšené hodiny neměl. Potom jak málo i této dosti sic pohodlné sem 

užil za jeden rok, pokudž sem v Marpurce zůstával. A teď, jak nyní, mnoho zameškám za 

ten rok, nejsa v akademii a necviče se dále v tom, s čímž se[m] se obírati začal. Jakž tedy 

budu moci se domů postaviti po tak dlouhém času zmařené[m]? 

Protož Vás prosím, pane otče, že prohlídajíc na tyto příčiny a můj spůsob, ne tak mně 

k tomu přidržeti budete, abych se v ten jmenovaný čas doma najíti dal, ale raději mně ještě 

toho popřejete, abych za nějaký čas v Heidelberce se pomeška[l], doveza Šgrety mladé do 

Brému a je jinému odveda preceptorovi, tak abych to, co sem nyní zameškal, zase sobě 

nahraditi mohl. Což jiště s žádným Vašim nákladem nebude. Já sám sebe opatřiti chci, tak 

abych Vás ničímž neobtěžoval. Času také tak uživati chci, abych dobré testimonium odtud 

s sebou odvésti mohl. 

Té naděje sem, pane otče, že mé této žádosti slušné neodepřete, ale jí naplníte, za čež já 

zase povinen budu Vám se mnohými mými službami odsluhovati. Bene vale, reverende, 

pater et meis studiis fave.  

Daban[tur] Herbornae 19. Octobris anno 1611. 

R. T. additiss[imus] 

Johannes Philemon m. p. 

 

Luže:10 1. zprávce, 2. pomocník; Lipchava;11 Příbenice12 pomocníka; B. Tychykovi13 

pomocníka.a 

                                                 
a Poznámka Matouše Konečného na adresní straně. 
8 Tj. k 22. dubnu 1612. 
9 Tj. 10. června 1612. 
10 Luže; okr. Chrudim. 
11 Libchavy; okr. Ústí nad Orlicí. 
12 Přiběnice; dnes zaniklá obec jižně od Tábora. (Srov. F. HREJSA, Sborové Jednoty, s. 47.) 
13 Snad Daniel TYCHYCUS zemřelý v Lešně před 1647. K roku 1633 je uváděn jako osmdesátiletý kněz. 
(Srov. tamtéž, s. 188.) 
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60. 
 
A 3251/Philemon/6          1612, 11. říjen, Praha 

 

Jan Philemon oznamuje Matoušovi Konečnému, že nyní pobývá u svého patrona Jana 

Theodora Sixta z Ottersdorfu v Praze, jenž ho chová ve své přízni jak v cizině, tak doma. 

Dále Konečného prosí, aby měl strpení s jeho prodléváním v dostavení se do Mladé 

Boleslavi do doby, než vyřídí své  i jemu poručené záležitosti. Nakonec Philemon seznal, že 

se Konečný netěší pevnému zdraví, nad čímž vyjadřuje svou lítost. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. F. [?] jako uzávěrka. 

 

S. P., reverende in Christo pater, quod R. T. me <ha> humaniter literis suis compellare 

sustinuerit, pro eo R. T. magnas habeo gratias. Quod verò R. T. à me stitit ut me 

Neoboleslaviae1 sistam, id o[mn]io facturus sum, dum modò prius ea hîc quae mihi 

commendata sunt ab alii et me ipsum attingunt expediam. 

Interim rogo ut R. T. moram hanc patienti ferat animo et mihi meisq[ue] rebus faveat. 

Ego interea apud d[ominum] Sixtum2 patronum meum omni observantiâ colendum hîc 

haereo, qui ut antea semper in exteris regionibus, si me humaniter habuit, sic quoq[ue] hic 

Pragae3 nunc liberaliter alit ac fovet. 

Condoleo vehementer R. T. cujus vires morbo quodam afflictas et debilitatas esse 

cognovi. Deus ter opt[imus] max[imus] faxit ut R. T. in integrum restituta ecclesiae et 

reipublicae christianae quam diutissime utilem navare possit operam. Bene vale, reverende 

pater, et mihi favere perge. 

Dabantur Pragae 11. Octobris a[nn]i 1612. 

T. R. studiosiss[imus] 

Johannes Philemon m. p. 

 
                                                 
1 Mladá Boleslav. 
2 Jan Theodor Sixt z OTTERSDORFU (cca 1569−1654), zámožný staroměských měšťan. Od r. 1582 studoval 
ve Zhořelci, o dva roky později v Heidelberku a pak ve Wittenberku. Od r. 1609 byl defensorem konzistoře i 
pražské univerzity. V době stavovského odboje po r. 1618 se stal direktorem zastupující městský stav a radou 
nad apelacemi.  V r. 1621 byl odsouzen k trestu smrti, ale na konec mu byla udělena milost a byl potrestán 
pouze konfiskací jmění. Zemřel ve vyhnanství v Pirně. 
3 Praha. 
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61. 
 
A 3251/Philemon/7            1612, 6. listopad, Marburk 

 

Jan Philemon obnovuje svou žádost ohledně udělení preceptorského místa a prosí 

Matouše Konečného o přímluvu u hraběte z Thurnu, aby mu byla dána taková příhodná 

kondice, neboť si zaslouží obdobnou, jakou má Jan Vetter či Pavel Fabricius. Dokládá, že 

by takto měl slušné zaopatření i povolného a řádného žáka, který by následně mohl být 

dobrým ochráncem Jednoty. Proto dále žádá, aby mu bylo oznámeno, obdržel-li by 

takovéto preceptorství, kdy se má navrátit domů, aby se ujal svého nového svěřence. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách. Přitištěná pečeť s monogramem P. F. jako 

uzávěrka. 

 

Salutem cum debita observantia. 

Můj důvěrně milý pane otče, ačkoli nepochybuji, než že mé věci na dobré míře 

postaveny jsou z strany té kondici, o níž sem prosil, avšak vidělo mi se, abych panu otci tu 

mou žádost skrze psaní obnovil, zvláště maje sobě k tomu příčinu danou zvláštní, nebo 

nějaký Richterus,1 jakž sem se zde v Marpurce2 toho dověděl, preceptor mladých pánů 

z Kounic,3 jakéhosi novice panu hraběti z Turnu4 komendoval, pravě že pan hrabě jeho za 

to prosil. Obávaje se já tedy, abych od toho novice předstižen a odstrčen nebyl, tou příčinou 

ku panu otci, jakožto svému patronu a fautoru se utíkám a prosím, že pan otec to snažně 

jednati bude, aby ta kondici raději mně, nežli tomu cizozemci, kterýž by toho zle užívati 

mohl, se dostala. 

Víte pane otče, jak Němci sobě počínají při takových kondicích, jak svých věcí více než 

discipulů svých vyhledávají, jak častokráte pouštějíc jim vůli je pokazí, nás vysmívají a 

tím, že šťastnější jsou a že jich více nežli nás doma sobě váží, se chlubí. Dostali jiní 

pěkných kondicí jako Vetterus5 a Fabricius,6 čehož já jim nezávidím, než tak za to mám, že 

                                                 
1 Jan RICHTER, pocházel ze Sudic u Opavy. 1. ledna 1612 se zapsal na univerzitě v Marburku jako preceptor 
Karla a Maxmiliána z Kounic. 
2 Marburg an der Lahn; Hesensko, Německo. 
3 Karel a Maxmilián z KOUNIC, synové Oldřicha z Kounic. Karel pocházel z prvního manželství Oldřichova 
s Apolenou z Valdštejna; Maxmiliánovou matkou byla Ludmila z Roupova, dcera Viléma z Roupova. Dále 
viz pozn. 1. 
4 Snad Jindřich Matyáš z THURNU (1567−1633), jeden z hlavních vůdců a vojenský velitel stavovského 
povstání z let 1618−1620. V mladších letech bojoval v císařských službách proti Turkům. Již r. 1609 náležel 
k nejpřednějším členům stavovské opozice. Po defenestraci v květnu 1618 byl jmenován direktorem a 
vrchním velitelem stavovského vojska. 
5 Jan VETTER. 
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já mými pracemi vigiliis a studiis toho sem sobě také zasloužil, abych k nějaké dobré 

kondici p[r]omovován[!] byl, zvláště poněvadž měva již prve tolik kondicí, nikdy sem 

nezavedl, ale vždycky s pochvalou obstál. 

A já nevím, aby pohodlnější kondici pro mně mohla býti jako ta. Měl bych jednoho 

discipula toliko, a to povolného a jemného, měl bych i dobré subsidium ad libros 

comparandos, měl byl[!] odtud jakouž takouž čest a poctivost a skrze mně i Jednota, 

poněvadž bych spíše, maje takového pána, k velkým lidem přístup míti, s nimi konferovati 

de statu patris a religionis mohl. 

Byla by naděje, že by z toho pána někdy byl dobrý ochránce církví našich, když by při 

tom zveden byl, kterýž jest oudem Unitatis fratrum. Ale není potřebí více toho vysvětlovati, 

poněvadž pan otec sám tomu dobře rozumí a ke mně také tak nakloněn jest, že spíše mně 

než jinému k tomu dopomůže.  

Nyní zas jest, pane otče, aby skrze naschválního posla (a mohl by tímto marpurský 

k tomu užit býti) do Moravy psáno bylo, o čemž i panu otci B. Cyrovi7 píši,b tak abych se 

nětco jistého dověděl, měl-li bych se za tou příčinou a kdy domů vypraviti, čili takové 

kondici zde očekávati. A nesmýšlím, aby Richterovo psaní platnější mělo býti, nežli otců 

milých komendací, jen když toliko opravdově to jednou bude.  

Té sem důvěrnosti ku panu otci, že pan otec předně pro slávu Boží, potom i pro budoucí 

mé  mladého toho pána i Jednoty dobré o to se postará a mně veselou odpovědí potěší a 

rady ad studia probudí. Bene vale, pater reverende, cum lectissima conjuge8 et universa 

fratrum contubernio. 

Daba[m] Marpurgi 6. Novemb[ris] anno 1612. 

V. R. additiss[imus]  

Johannes Philemo[n] m. p. 

 
                                                                                                                                                     
a Opraveno z „maje.“ 
b „o čemž i panu otci B. Cyrovi píši“ doplněno jako marginální vsuvka. 

6 Pavel FABRICIUS. 
7 Matěj CYRUS st.  
8 Alžběta KONEČNÁ. 
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Matouš TITUS 
 

62. 
 

A 3251/Titus/1               1612, 17. březen, Herborn 

 

Matouš Titus zpravuje Matouše Konečného, jak byla vyřízena žádost seniorů ohledně 

opravení chyb, které se vyskytly v tiscích latinské bratrské konfese vydané v Herbornu, 

o jejichž nápravu se měl postarat spolu s Janem Philemonem. Ačkoliv tiskař zpočátku 

naprosto odmítal učinit do tisků jakékoli zásahy, nakonec přece jen ustoupil a slíbil 

přetisknout ony stránky,1 kde se tyto chyby nacházely tak, aby exempláře konfese byly 

odeslány do Čech o frankfurtském jarním trhu. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka, chybí  

 

Χαίρειν καὶ θεραπείαν λέγω.2 

Accepi reverende pater literas à T. R. ad me datas, q[ui]b[us] certior fact[us] sum tum 

de erratis q[ui]b[us]dam nonferendis, q[uae] in confessione3 Vestra apud Corvinum4 

nostrum typis mandata et iam plane absoluta obrepserunt, tum de voluntate Vestra q[ui]d 

nimirum mihi hac in re faciendu[m] sit. Nam <h> ut haec aliquo modo, si fieri possit, 

corrigerent[ur], hujus rei cura vel potius apud Corvinum typographum persvasio d[omino] 

Philemone5 absente mihi, praesente verò ei vel utriq[ue] nostrûm poti[us] demandat[ur]. 

Nos acceptis et p[er]lectis literis statim unanimiter Corv[inum] typogr[aphum] 

adiim[us], de his certiorem reddidim[us] atq[ue], ut haec errata corrigenda curaret, 

                                                 
 
1 Od seniorů bylo žádáno přeštění stránky 34 a 113 pro jejich „bludný smysl“ a ostatní errata měla být 
připojena nazad. Srov. dopis Matěje Cyra z 2. března 1612, AMK, sign. A 3251/Cyrus/16. K tomu též AMK, 
sign. A 3251/Cyrus/17. 
2 Χαίρειν καὶ θεραπείαν λέγω. – Posílám [přání] štěstí a uctivý [pozdrav]. 
3 Fidei et religionis christianae confessio, quam sereniss. et potentiss. Romanorum, Ungariae et Boemiae regi 
Ferdinando, optimates et equites orthodoxe reformatam doctrinam professi suo fratrumque, quos Unitatem 
Boemicam vocant, nomine: Primo quidem Viennae in Austria XIV. Novembris [MD]XXXV exhiberunt; postea 
vero invictiss. Imperat. Maxmiliano P. P. A. et sereniss. Poloniae regis Sigismundo Augusto obtulerunt. 
Postremo anno sanctiss. Dn. N. [MD]CIX recognita [...], Herborn, [Christoph Corvinus] 1612 (NK Praha, 
sign. 35 E 218). 
4 Christoph CORVINUS /Rab/ (1552−1620), po studiích na několika univerzitách působil jako tiskař 
v otcovské dílně ve Frankfurtu a. M., kterou po něm r. 1580 převzal. O pět let později také pro spory 
s frankfurtskou  městskou radou přijal nabídku na místo tiskaře při herbornské akademii a stal se tak prvím a 
zároveň nejvýznamnějším tiskařem v Nasavsku. Jeho největším dílem bylo vytištění několikeré vydání 
překladu Bible herbornského profesora Johanna Piscatora (srov. G. MENK, Die Hohe Schule Herborn in 
ihrer Frühzeit, s. 159-163). 
5 Jan PHILEMON. 
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rogavim[us]. Sed ille petitioni tum Vestrae tum nostrae locu[m] dare nequaquam primòa 

voluit, imò simpliciter operam hac in re suam denegare coepit. Tum quod pri[us] nunquam 

cum adhuc sub praelo confessio esset, de his monit[us] fuerit, tum etiam quod temp[us] per 

exiguum ad Franc[ofurtenses]6 nundinas restaret, ad quas sibi multa alia maturanda et 

p[er]ficienda esse necessariò affirmavit. Nobis v[ero] instantib[us] et precib[us] et minis 

praetendentibusq[ue] d[omini] seniores nequaquam p[er]missures ut ista exemplaria cum 

talib[us] mendis et erratis confessionis suae lucem videre debeant. Ille respondit se malle 

omnia illa exemplaria ad Vos transmittere et sumpt[us] factus optimo jure à vobis 

reposcere, siq[ui]dem id suâ culpâ factum non esset. Imò prote[...]b etiam praesentib[us] 

professorum quibusdam se optare ut nunqua[m] vidisset nedum [...] hanc confessionem 

mandasset, quae sibi tot curas, aliis negotiis multis obruto [...].  Haec ille. 

Tandem multis precib[us] et professor[um] intercessionib[us] eo adact[us] est, 

polliceret[ur] se pagellas illas, in q[ui]b[us] ista errata animadversa sunt, recudi curaturum 

idq[ue] adhuc ante nundinas Francof[urtenses] ita ut Francofurtâ in Bohemiam ad Vos 

transvehi possit. Est itaq[ue] iam res benè transacta quod ad haec attinet. Sed  aliud q[ui]d 

quod forte male d[ominos] patres habebit, nescio cujus culpâ factum, quod iam corrigi 

nullo modo p[rae]t[er][?] v[ero][?] desunt adhuc duo testimonia in Latinis exemplarib[us], 

q[uae] in Germ[anicis]7 reperiunt[ur], q[uae] ad nos cum caeteris testimoniis non sunt 

allata. 

Nova nulla sunt q[uae] scribam. Ego meliuscule iam valeo post morbum meu[m] de quo 

scripseram ante. Studeo quoq[ue] pro mea virili. Vale et in pater honorande et me ut facis 

ama.  

Dabam Herbornae Nass[oviorum] 17. Martii anno 1612. 

T. R. observ[antissimus] 

M[atthaeus] Titus Str[aznicensis] m. p. 

 
                                                 
a „primo“ vloženo jako marginální vsuvka. 

b Všechna vynechání jsou způsobena odtržením papíru v místě přitištění pečetě. 
6 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
7 Táž konfese byla téhož roku vydána také v německé verzi. Srov. Confessio, oder Bekantnus des Glaubens 
der Lehre und der Christlichen Religion. Dem allerdurchleuchtigsten Großmächtigsten römischen zu Ungern 
und Behmen etc. Könige Ferdinando, von den Herren und der Ritterschaft der Cron Behmen, welche sich zu 
der reinen Lehre, so in der Einigkeit der Brüder geführet wird, bekennen [...], Herborn 1612 (VD17 
23:325374K). 
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Osvědčení herbornských profesorů 
 

63. 
 
A 3258/osvědčení Herborn a       [1611, říjen, Herborn] 

 

Vysvědčení osmi herbornských profesorů o prospěchu studií Jana Salmona, Matouše 

Tita, Jana Litomila, Jana Amose Komenského a Jana Stadia, kteří byli v roce 1611 zapsáni 

na akademii v Herbornu.1 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách.  

 

Dominis professoribus theologiae et philosophiae in schola nostra s[alutem]. 

Commendati mihi sunt ante sex menses à superintendente ecclesiaru[m] Bohemicaru[m] 

quinq[ue] hi juvenes: Johannes Salmon,2 Matthaeus Titus,3 Johannes Litomilus,4 Johannes 

Amosus5 et Johannes Stadius.6 De quibus nunc à me petitur testimonium, quomodo se per 

hoc tempus apud nos gesserint. Quum autem mihi non constet satis de singulis ipsis, rogo 

Vos ne gravemini huc adscribere, quid de singuloru[m] illoru[m] tum vita, tum studiis 

Vobis constet ac nominatim, an Vos docentes audiverint. 

Vester Johan[nes] Piscator.7 

 

Tam de facie q[uam] vitae morib[us] mihi su[n]t ignoti. 

Johan Matthae[us].8 

 

 

                                                 
a Osvědčení herbornských profesorů bylo již editováno Martinem Steinerem jako součást zprávy J. Justa 
o mladoboleslavském nálezu. Srov. J. JUST, Neue Quellen, (v tisku). 
1 Tito bratrští mládenci se zapsali do matriky herbornské akademie 30. března 1611. 
2 Jan SALMON. 
3 Matouš TITUS.  
4 Jan LITOMIL (1593−po 1632), pocházel z Litomyšle, po více jak ročním pobytu v Herbornu se zapsal na 
univerzitě v Marburku (1612) a v r. 1618 v Ženevě. Po Bílé hoře odešel do exilu, kde působil jako preceptor 
šlechtických synků – Michala Slavaty, Albrechta Jindřicha Slavaty a Jindřicha Jiřího Smiřického, kteří se 
v září 1623 zapsali v Leidenu, v květnu 1628 se Litomil zapsal jako student teologie ve Franekeru, a poté od r. 
1630 se opět vyskytuje v Leidenu jako vychovatel Adama Jaroslava z Bubny. 
5 Jan Amos KOMENSKÝ. 
6 Jan STADIUS. 
7 Johannes PISCATOR (1546−1625), reformovaný teolog, význačný exeget a překladatel Bible. V letech 
1574−1577 působil na univerzitě v Heidelberku, poté jako učitel na zámecké škole v Dillenburgu a následně 
v Neustadtu a. d. Haardt. Po založení herbornské Johanney přijal profesuru teologie, v níž působil až do konce 
svého života. Nejznámějším dílem je jeho překlad Bible, který vyšel v Herbornu ve třech vydáních. Rovněž i 
Jednota bratrská udržovala s Johannem Piscatorem četné kontakty, zvláště při řešení teologických otázek. 
8 Johann MATTHÄUS, profesor medicíny na herbornské akademii. 
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Neq[ue] in vitâ neq[ue] in studiis horu[m] adolescentum quicq[uam] desiderare potui. 

Duo ex illis nempè Matthaeus Titus et Johannes Amosus jam coepere lectiones meas 

logicam et physicam audire. 19. octobris anno 1611. 

Henricus Gutberleth.9 

 

In studiis sedulos, in morib[us] modestos tres ex juvenib[us] illis deprehendi, [e]nim 

Matth[aeum] Titu[m], Joh[annem] Amosu[m] et Johan[nem] Litomil[um]. O[mn]es 

collegio meo theologico p[rae]teritâ aestate interfueru[n]t, et sese diligentiae et pietatis 

exemplaria reliq[ui]s collegis exhibuerunt. Duo priores et publica eruditio[n]is specimina 

me praeside ediderunt. Merito ig[itur] in spem venio futuros eos dignos in vinea Domini 

operarios. Lectio[n]es meas nunc etiam diligenter frequentant. De Johan[ne] Salmon et 

Johanne Stadio q[ui] nup[er] Brema[m] [con]cesseru[n]t, non usq[ue] quaq[ue] mihi 

[con]stat. Modestia[m] t[ame]n in [con]servatio[n]e eoru[m] laudata[m] fuisse ab iliis, 

memini. 

Herman Ravensperg.10 

 

Johan[nes] Litomil et Johan[nes] Stadius suam diligentiam in privatis collegiis mihi 

satq[ue] superq[ue] probarunt. 

Joh[annes] Henr[icus] Alstedi[us].11 

 

Adolescentes hi nec lectione mea publica, nec privato collegio hactenus usi sunt, ideo 

refferi de iis nihil possum. Querelas autem de iis audivi nullas. 

Henric[us] Dauber.12 

 

 

                                                 
9 Heinrich GUTBERLETH (1572−1635), studoval v Marburku, v r. 1601 se stal učitelem na herbornském 
pedagogiu a od r. 1606 přešel na akademii jako profesor filozofie,  kde vyučoval logiku, fyziku, dějiny a 
rétoriku. Johanneu opustil v r. 1617, krátce se stal rektorem školy v Hammu ve Vestfálsku a o dva roky 
později v nizozemském Deventeru. 
10 Hermann RAVENSBERGER (1586−1625), od r. 1603 studoval v Herbornu původně právo, avšak později 
ho vyměnil za teologii. R. 1609 získal doktorát z teologie na marburské univerzitě a následujícího roku byl 
jmenován mimořádným profesorem teologie na herbornské „Hohe Schule.“ Po dvou letech ale Johanneu 
opustil a odešel do Steinfurtu, z kterého taktéž odešel po dvou letech na univerzitu v Groningen, kde zemřel. 
11 Johann Heinrich ALSTED (1588−1638), reformovaný teolog a filozof; studoval na akademii v Herbornu, 
kde také od r. 1608 vyučoval, nejprve na pedagogiu, od r. 1610 jako mimořádný a o pět let později jako řádný 
profesor filozofie Johanney. Herborn opustil až v r. 1629 a odešel na akademii do sedmihradské Alby Iulii. Ve 
své tvorbě se zaměřoval především na encyklopedická díla z oblasti teologie a filozofie. 
12 Heinrich DAUBER († 1628), v letech 1582−1584 působil jako učitel na marburském pedagogiu a po 
otevření herbornské akademie se stal profesorem filozofie a matematiky. 
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Licet eos non noverim, tamen nullas quoq[ue] audivi querelas; ideoq[ue] vitae honestae 

et diligentiae testimoniu[m] iis perhibendu[m], judico. 

Georg Pasor.13 

 

Honesto testimonio dignos judico. 

Dr. Iacob[us] Hermann[us].14 

 
                                                 
13 Georg PASOR (1570−1637), studoval na herbornské akademii, v Lausanne a Ženevě. Po návratu do 
Herbornu se stal v r. 1594 učitelem na pedagogiu a o pět let později jeho správcem. V r. 1607 obdržel místo 
profesora teologie na akademii a současně zůstal až do r. 1620 pedagogiarchou. Ve své práci se orientoval na 
lexikografii a gramatiku, k čemuž využíval především Nový zákon. 
14 Johann Jakob HERMANN (1553−1630), studoval ve Štrasburku, po vystřídání různých učitelských míst se 
stal r. 1604 dvorním kazatelem v Dillenburgu a od r. 1609 profesorem teologie a dějin na herbornské „Hohe 
Schule.“ 
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STUDENTI BYTOMSKÉHO GYMNÁZIA 
(Jan Abdon, Tomáš Cedar, Jiří Graff, Řehoř Graff,  

Jiří Theophil, Jan Parvulus, Zachariáš Solín, Matouš Konečný a Jan Lanecius1) 
 

Jan ABDON 
 

64. 
A 3251/Abdon/1           1617, 9. únor, [Bytom n. O.] 

 

Jan Abdon zpravuje Matouše Konečného, že 6. února 1617 spolu s Řehořem Graffem 

přišli do Bytomi n. O., a tedy o něco později než bylo plánováno. Ani první vyřízení 

potřebných záležitostí v Bytomi, zvl. opatření ubytování a stravy, se neobešlo bez obtíží, 

neboť Caspar Dornavius nebyl ve městě přítomen, ale když se navrátil, byly mu předány 

peníze i dopis. Dále Konečnému sděluje, že ho bude o dalších záležitostech informovat při 

první příležitosti, a prosí o zachování otcovské péče. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. A. [D.] jako 

uzávěrka.  

 

S. P. D. Si vales, reverende domine pater, bene est, Tibi gratulor mihi gaudeo. Ego Dei 

gratia mediocri fruor valetudine. Primum debitae obedientiae specimen, reverende domine 

pater, primis hisce literis (dum aliter nunc haud fieri potest) praestare satago. Quodsi non 

fiet plenè, planè et sincere ut fiat, operam dabo. 

De rebus nostris dominum patrem certiorem esse volo. Et primum de itinere, quod Deo 

auxiliante feliciter tempore tamen magis protracto quam constitutum erat absolvimus. 

Ultima nimirum die Lunae bacchanaliorum, hoc est 6. Februarii Bethaniam pervenimus, ubi 

nonnullae difficultates nobis occurrerunt, ita ut tritum illud. 

Omnibus in rebus gravis est inceptio prima. Strenuè simus experti, dominum enim 

Casparum Dornavium2 domi non reperimus quia peregrè discesserat. Nos interim hospitium 

et tenue illud lectu[m] summa cum difficultate nobis comparavimus. 

Nullo tamen modo fieri potuit ut simul essemus, ideo Gregorius3 ab Accio4 et Georgio5 

receptus est, ego verò ad alium quendam studiosum me contuli. Abse autem d[omino] 

                                                 
1 Jan Parvulus je zařazen v této skupině studentů, třebaže nebyl studentem bytomského gymnázia. Měl 
studovat ve Zhořelci nebo Goldbergu, k čemuž se však nedostal. Proto je také editován až po bytomských 
studentech, čímž je však porušeno alfabetické řazení, stejně jako u žádosti Zachariáše Solína, v níž žádá 
o propuštění na studium, tak i jediného dopisu Matouše Konečného a Jana Lanecia adresovaných studentům 
do Bytomi n. O. 
2 Caspar DORNAVIUS. 
3 Řehoř GRAFF. 
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Dornavio in diversorio triduum cibum sumsimus, quia nemo erat, qui ad mensam 

communem nobis patefaceret. Dum verò d[ominus] Dornavius rediret, literas et peccuniam 

ei tradidi rogaviq[ue] ut ad d[ominum] patrem scribas, qui annuebat et pro viribus se 

facturum pollicitus est. 

De ceteris rebus et studiis nostris d[ominum] patrem prima occasione certiorem faciam. 

Nunc Deum oro ut d[ominum] antistitem nobisa diu superstitem esse velit. Dominum 

patrem etiam rogo ut sua clementia et paternitate nobis adesse et prodesse dignetur. Ad Dei 

gloriam et sui consolationem et memoriam immortalem. Dominam matrem6 et filiam7 

svavissimam meo nomine magnopere salutes velim, preces meas significare do ut etiam 

sua[m] ope[m] et benignitatem erga meb non auferat sed augeat. Alia occasione literis meis 

eam me honoraturum polliceor.  

Dabam in illustri schola Schenaichana 9. Februarii anno 1617. 

Filius Tuus semper obsequentissimus 

Johannes Abdon m. p. 

 
                                                                                                                                                     
a „nobis“ nadepsáno. 
b „erga me“ nadepsáno. 

4 Jan AKCIUS. 
5 Jiří GRAFF. 
6 Alžběta KONEČNÁ. 
7 Anna KONEČNÁ.  

 
65. 

A 3251/Abdon/2                   1617, 12. březen, Bytom n. O. 

 

Jelikož Jan Abdon nemohl v předchozím dopise Matoušovi Konečnému více oznámit 

o stavu svých věcí a zaopatření studií pro jejich nepovědomost, činí tak při dané příležitosti 

tímto dopisem, třebaže o gymnáziu a lekcích má podrobněji informovat Tomáš Cedar. Píše 

tedy, že je prostředně zdráv, pilně se oddává studiím a snaží se co nejvíce prospět. 

Navštěvuje jak veřejné, tak privátní lekce, mezi nimi i hodiny mravouky Caspara Dornavia, 

jenž také činívá napomenutí. Dodává, že řečtinu a hebrejštinu je možné se učit pouze 

soukromě a v jazyce německém se rovněž cvičí, neboť si nalezl levné ubytování, kde se 

mluví pouze německy. Disputace z teologie se dosud nekonají, poněvadž profesor teologie 

podává výklad zatím jen obecně. „Mensu gratuitu“ nikdo z bratrských mládenců nemá, 

proto platí za stravu 18 krejcarů týdně, ale dostali příslib, jakmile se uvolní místo, že ji 

někdo z nich obdrží. Nakonec Abdon prosí Konečného o zachování jeho péče. 
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Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách Přitištěná pečeť s monogramem I. A. D.  jako 

uzávěrka. 

 

Si vales, reverende d[omine] pater, Tibi gratulor mihi gaudeo, semperq[ue] ut belle 

valeas à Deo ter optimo maximo precor. 

Quod literae illae meae priori occasione ad reverendum d[ominum] patrem misae 

mutilae erant nihilq[ue] certi cùm de statu, tùm de studiis meis significabant. Causa est quia 

ego ipse nihil tum temporis de iis scire neq[ue] conjecturam facere potui, quum in ordinem 

studiosorum nondum fuerim receptus. Quapropter semper desiderabam ut occasio aliqua 

sese offerret, qua iis de rebus dominum patrem certiorem facere possem. Quae nunc quum 

data sit, quamvis subita et insperata, grata tamen et jucunda erat. Nihil enim mihi svavius 

accidere potest quam ut ad Te, clementissime pater, in cujus vita mea salus posita est, 

scribam et cum felicitates, tum miserias atq[ue] defectus, si horum aliquid humeris meis 

incumberet, quod dum non est Deo (gratias ago), expresse enumerem atq[ue] describam. 

Ut autem voluntati reverendi domini patris officiiq[ue] mei quocunq[ue] modo satisfiat, 

quod me measq[ue] res attinet (Nam de tototo[!] hujus gymnasii statu et lectionibus quae 

aut qvo modo vet[!] tempore tractentur à domino Dornavio1 Cedari2 commissa sunt ea ut 

enumeret atq[ue] sufficienter describat.3) hisce literis perficere conabor, quodsi non 

efficiam, veniem peto, et post hac ut magis aliquid praestem, operam dabo. 

Initiò de valetudine mea dominum patrem certum esse volo, eâ me frui Dei gratia 

mediocri et ad studia mea satis ac commodatâ, cujus rei gratiâ omnibus studiis, quae tum 

mihi, tum per me aliis suo tempore prodesse qveant, maxime verò nominatim et expresse à 

d[omino] patre mihi com[m]endatis et mandatis summa cum assiduitate operam navo et in 

dies magis ac magis Deo auxiliante proficere studeo lectionibusq[ue] cùm publicis, tùm 

privatis pro viribus satisfacio, ita ut non solum mens et animus excolatur, sed et tota vita ita 

informetur; ut non solum benedicere, sed, quod magis est, etiam bene vivere possem. 

Quo etiam plurimum faciunt non solum lectiones d[omini] doctoris Dornavii, quas 

publice de hominum moribus informandis profitetur, cui professioni Ethopraxia nomen 

dedit, sed etiam crebrae et merè paternae ejusdem d[omini] Dornavii admonitiones et 

exhortationes cum promissionibus majoris gratiae generosi baronis d[omini] Georgii 

Schenaich4 conseqvendae. Siquis linguam Graecam vel etiam Hebraicam studere velit, id 

                                                 
1 Caspar DORNAVIUS. 
2 Tomáš CEDAR. 
3 Srov. sign A 3251/Cedar/3; sign. A 3251/Cedar/4. Úplný studijní plán vypsal Tomáš Cedar až 10. prosince 
1617. Srov. č. 75 (sign. A 3251/Cedar/14). 
4 Georg von SCHÖNAICH. 
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non aliter nisi privatim fieri potest. In Germanica autem lingua majorem ut profectum 

capiam, diversorium nactus sum à Bohemis plane alienum, ubi nihil nisi Germanica teratus 

lingua, et quidem precio satis vili, quod alia occasione plenius significare non 

praetermittam. Disputationes nullae habentur, sed spero eas brevi etiam fore, quum 

theologiae professor publicus5 majorem faciet progressum in sua lectione, quum nimirum 

ad locos communes perveniet. Nunc enim generaliter de theologia quaedam tractat. 

Mensam gratuitam nemo nostrum habet, sed 18 cruiferos pro septimana enumeramus. 

Promissiones tamen nonnullas habemus ut qua[m] primum locus esset vacuus, aliquis 

nostrum eam adipiscatur. Quod brevi fiat nobis omnibut, faxit Deus ter optimus maximus. 

Tuam interim clementiam, amantissime pater, qui primus es auctor et fautor studiorum 

meorum oro, na[!] consilio atq[ue] auxilio Tuo mihi deesse digneris. Rogo etiam atq[ue] 

obsecor[!]a ut data occasione d[ominus] pater ad me aliquid scribat, quod quam mihi 

gratum esset, neq[ue] me aloqui posse existimo. Dominam matrem6 meo nomine 

officiosissimè d[ominus] pater salutet rogo. 

Dabam Bethaniae in illustri gymnasio Schenaichiano 12. Martii anno Domini 1617. 

Reverentiae Tuae obsequentissimus filius 

Johannes Abdon m. p. 

 
                                                 
a Míněno obsecro. 

5 Georg VECHNER. 
6 Alžběta KONEČNÁ. 

 
 

66. 
A 3251/Abdon/4                    1617, 30. duben, Bytom n. O. 

 

Třebaže Jan Abdon nechce Matouše Konečného zaměstnávat prázdnými slovy, přece jen 

odesílá psaní, aby mu oznámil něco určitějšího o svých věcech. Píše, že je prostředně zdráv, 

horlivě studuje, zvl. v teologii, a 29. dubna vykonal u Caspara Dornavia latinské kázání. 

Ačkoliv se uvolnilo místo k volné stravě, bylo dáno jinému, a proto musí čekat na další. 

Vyřizuje poslušnost a pozdrav Jana Akcia a oznamuje, že jeden z 20 tolarů Akciovi 

poslaných byl špatné hodnoty. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. A. D. jako uzávěrka. 
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Obsequium filiale Reverentiae Tuae denuncians, omnia quae fausta quaeq[ue] prospera 

à D. T. O. M. eveniant, ex imo cordis mei precor. Etsi nihil habeam hoc tempore scriptione 

dignum, ad Te praesertim, reverende pater, cui publicis ecclesiae curis occupato non est 

temere scribendum quicquid in buccam venerit. Oblatâ tamen tam commodâ occasione non 

potui nihil literarum dare. De valetudine enim Tua (quam admodum mutabilem esse scio et 

doleo) semper aliquid certi scire desidero deq[ue] rerum mearum statu Reverentiam Tuam 

certiorem reddere gestio. 

Nunc itaq[ue] Deo auxiliante mediocri fruor valetudine officioq[ue] meo in bonis litteris 

operam navando summis pro viribus (quae quam sint exiguae, sentio) cum bono Deo 

fungor cum aliis, tum etia[m] privatis theologicis. Heri [e]n[im] h[oc] e[st] 29. Aprilis 

habui latinam concionem apud d[ominum] Dornavium.1  

Ad mensam gratuitam nunc potuissem promoveri, locus quidem est vacuus, nisi 

generosus d[ominus] patronus2 cuidam pedagogiarchae3 Bethaniensis4 fratri, cujus plurima 

merita erga generos[issimum] d[ominum] barone[m], extare dicebat, d[ominus] Dornavius 

demandasset. Itaq[ue] ut diutius expectem, donec alius locus vacuus sese offeret, necessum 

est, quod brevi futurum spero. 

Johannes Accius5 à me postulabat ut domimo patri ejus nomine obsequi[u]m filiale et 

salutem denunciem significemq[ue] unum ex illis 20 Joachimicis à domino patre ei missis 

minus bonum fuisse ita ut vix 30 g[rossi] alb[i] valeret, quae dominum patrem modò scire 

vult. 

Peto deniq[ue] ignoscat dominus pater quod tam laconicè scripserim, alia occasione me 

comepensaturum polliceor. Rogo etiam salutet d[ominus] pater dominam matrem meo 

nomine officiosissimè. Vale etiam atq[ue] etiam.  

Dabam Bethaniae Sillesiorum, 30. Aprilis A. D. 1617. 

Filius Tuus semper obseqventissimus 

Johannes Abdon m. p.

                                                 
1 Caspar DORNAVIUS. 
2 Georg von SCHÖNAICH. 
3 Adam LIEBIG. 
4 Bytom Odrzański; vojvodství Lubuské, Polsko. 
5 Jan AKCIUS. 
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67. 
A 3251/Abdon/6           1617, 6. červen, Bytom n. O. 

 

I když Jan Abdon nemá, co by Matoušovi Konečnému psal, nemohl opomenout 

příležitost se mu dopisem ohlásit. Sděluje, že užívá prostředního zdraví, plně se věnuje 

studiu a že Caspar Dornavius nedávno ustanovil konání soukromých disputací z mravouky, 

do nichž zapojil i bratrské mládence, z důvodu lepšího uchopení látky, i pro jejich cvičení. 

Dále prosí o zaslání exemplářů Bible malého vydání, neboť ji potřebují jak ke cvičení, tak 

k domácím lekcím. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. A. D. jako uzávěrka. 

 

Obsequis debitiq[ue] officii animum plenum reveren[d]o patri offerens, salutem 

omniaq[ue] bona et prospera cum conjuge soboleq[ue] lectissima à D. T. O. M. omnibus 

votis precor. 

Quanquam an d[ominus] pater domi praesto esset, non animo non fui anceps, oblatâ 

tamen tam commodâ occasione nullo modo mihi praeter mittendum putavi quin ad 

Reverentiam Tuam aliquid litterarum mittam. 

De praesenti itaq[ue] statu non est quod d[omino] patri scribam, nisi quod Dei gratiâ 

mediocri fruor valetudine ideoq[ue] Deo auxiliante caetera mediocriter succedunt. Studia 

mea quâ publice, quâ privatim pro viribus continuare pergo idq[ue] inposterum magis ac 

magis facere desidero. D[ominus] Dornavius1 privatas nuper instituit disputationes 

inposterum futuras ex sua morum professione, quae partim theologicae, partim 

philosophicae habebuntur, ad quas nos quoq[ue] adjunxit cum propter rerum cognitionem 

assequendam, tum propter logicam praxin et exercitationem, quae non nisi usu assiduo et 

frequenti comparari potest. 

Unicum est quod d[ominum] patrem ex ipsius d[omini] doctoris instinctu rogatum esse 

volo, si videlicet d[omino] patri sint supervacanea sacra Biblia parvae editionis2 aut 

cujuscunq[ue], ut ea nobis d[ominus] pater ad tempus aliquod transmittat mutuo. 

Frequentissime enim ii opus habemus cum ad alia exercitia, tum ad privatam domi 

lectionem. Ait enim d[ominus] doctor3 Biblia sacra <in> linguâ vernaculâ legenda esse, 

ideo ipse suum exemplar, quod unicum habuit, praerensibus usui dedit. Si ataq[ue] 

                                                 
1 Caspar DORNAVIUS. 
2 Biblí svatá. To jest kniha v niž se všecka Písma S. Starého i Nového zákona obsahují, [Kralice 1613] 
(Knihopis K01110). 
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d[ominus] pater ea in re aliquid emolumenti nobis in esse judicat, rogo etiam atq[ue] etiam, 

quantum per eorum penuriam licebit, ut ea nobis occasione oblata transmittat. Ego polliceor 

cum aliis studiis, tum hisce sacris me pro virium tenuitate Deo auxiliante daturum operam 

ne, sit quod ignaviae sive ingratitudinis, juste accusari possim. 

Nunc Te, clementissime pater, Deo commendo petoq[ue] Te ut nobis diu salvum et 

icolumem servet ad sui gloriam ecclesiaeq[ue] emolumentum. Dominam matrem meo 

nomine officiosissime d[ominus] pater salutet rogo. Vale etiam atq[ue] etiam.  

Datae Bethaniae ad Viadrum 6. Junii anno Domini 1617. 

Filius Tuus semper obsequentissimus 

Johannes Abdon m. p.

                                                                                                                                                     
3 Viz pozn. 1. 

 
68. 

A 3251/Abdon/10                1617, 11. prosinec, Bytom n. O. 

 

Aby Jan Abdon vyjádřil Matoušovi Konečnému svou vděčnost za prokázaná dobrodiní, 

stejně jako z povinnosti, tak z nutnosti nemohl opominout mu napsat. Sděluje, že očekávaný 

curyšský posel dorazil do Bytomi n. O. a předal jim dopisy i tisky české Bible, za něž velmi 

děkuje, a že dopis určený Martinu Gratianu Gertichovi převzal Mikuláš Wolfgang 

Draconus. Za rok 1617 přijal celkem 56 tolarů, z nichž Konečnému posílá rejstřík vydání 

a z nichž mu zbývá ještě 8 tolarů. K tomu oznamuje, že umírněně pijí víno a ke stolu jsou 

jim předkládány ryby, častěji však vepřové maso. Nakonec žádá o zaslání peněz 

a zachování podpory. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách. Přitištěná pečeť s monogramem I. A. [D.] jako 

uzávěrka.  

 

Obsequium filiale debitumq[ue] amorem summa cum observantiâ Reverentiae Tuae 

denuntians, salutem omniaq[ue] prospera à D. T. O. M. cum conjuge1 filiaq[ue]2 lectissima 

omnibus votis precor. 

                                                 
 
1 Alžběta KONEČNÁ. 
2 Anna KONEČNÁ. 
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Non minus officio quam necessitate impulsus hâc qualicunq[ue] occasione oblatâ nullo 

modo praetermittere potui, quin d[ominum] patrem per litteras compellem, cùm pro 

beneficiis acceptis gratias acturus, tùm pro novis benigne largiendis petiturus. 

Initio autem dominum patrem certiorem esse volo de tabellario illo Tygurino3 eum jam 

tandem ad nos pervenisse litterasq[ue] et alia, quae sibi erant comissa, reddidisse. Quare 

pro Bibliis Bohemicis4 d[omino] patri gratias ago quas possum maximas. Litteras autem 

quod attinet ad d[ominum] Martinum Gratianum5 spectantes, d[ominus] Nicolaus 

Wolfgang[us]6 eas ad se recepit easque missurum se pollicitus est.  

Necessitas praetereà requirebat ut d[omino] patri de peccunia hactenus largita rationem 

reddam. Accepi a[utem] hoc anno à Reverentia Tua 56 Joachimicos <de> quorum 48 in res 

necessarias expositorum d[omino] patri registrum mitto,7 ubi quod vini quoq[ue] 

mentionem facio, peto ut d[ominus] pater pro suâ clementiâ ignoscat, non enim voluptatis, 

sed necessitatis summae causâ modico quandoque utimur vino. Saepè enim nobis 

apponuntur pisces, saepius porcinae carnes eaq[ue] non semper dextrè apparatae, adeò ut 

quandoque vix citra fastidium edi possint. Restant adhuc Joachimici 8 de quibus, cum jam 

iterum pro hospitio et lotura solvendum erit, item ligna emenda vix sufficient.  

Jam itaq[ue] ad Tuam Clementiam tanquam ad asylum confugio et ut meae neccessitati 

pro suâ paternitate missâ aliquâ pecuniâ succurrere dignetur, subnixe oro contendoq[ue]. Et 

eo ipso modo quo praeclarè cepit Tua paternitas, studia mea promovere non dedignetur. 

Ego quantum vires meae suffice poterunt, omnibus modis contendam Deiq[ue] ope 

suffultus operam dabo, ne hujus in me collati beneficii quem quam bonum paeniteat.  

Jam itaq[ue] Deo T. O. M. dominum patrem com[m]endatum esse volo eumq[ue] oro ut 

d[ominum] patrem nobis diua superstitem servare dignetur ad laudem sui nominis 

ecclesiaeq[ue] aedificationem. 

Dabam in illustri gymnasio Schönaichiano Bethaniae ad Viadrum 11. Decembris anno 

D[omini] 1617. 

Dominam matrem filiamq[ue] d[ominus] pater meo nomine salutet officiosissimè rogo. 

Filius Tui semper obsequentissimus 

Johannes Abdon m. p. 

                                                 
a „diu“ nadepsáno. 

3 Zürich; Švýcarsko. 
4 Biblí svatá. To jest kniha v niž se všecka Písma S. Starého i Nového zákona obsahují, [Kralice 1613] 
(Knihopis K01110). 
5 Martin Gratian GERTICH. 
6 Mikuláš WOLFGANG Draconus. 
7 Viz č. 113 (sign. A 3255/Abdon/1). 
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69. 

A 3251/Abdon/11 1           1618, 20. únor, Bytom n. O. 

 

Jan Abdon oznamuje Matoušovi Konečnému, že od něj obdrželi dva dopisy, z nichž 

Abdon srozuměl jeho náklonnosti, a vyjadřuje mu svou obrovskou vděčnost za všechna 

dobrodiní, laskavost, otcovská napomenutí i povzbuzení, neboť mu bylo dopřáno, oč žádal. 

K tomu připojuje, že se bude snažit, aby nebyl nazván nevděčníkem. Ohledně cvičení se 

v latinských kázáních sděluje, že v nich bez přerušení pokračují a že ani Caspar Dornavius 

by nedopustil jejich ustání. Proto Jan Abdon takové cvičení vykonal 17. února. Na důkaz 

své studijní píle by mládenci rádi Konečnému poslali své čtyři tištěné orace, které však pro 

tisk pohřebních básní k úmrtí bytomského faráře Petra Tita ml. ještě nebyly vydány, ale 

slibují je poslat při nejbližší příležitosti. A tak Abdon prozatím Konečnému posílá exemplář 

těchto básní. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách. Přitištěná pečeť s monogramem I. A. D. jako 

uzávěrka. 

 

Obedientiam filialem cum animo singulari devotione referto omnisq[ue] generis officii 

pleno Reverentiae Tuae exhibens, de felici novi anni initio gratulor D. P. officiosissimè, 

utq[ue] ejusdem felicius medium felicissimusq[ue] finis bona in valetudine d[omino] patri 

cum conjuge filiâq[ue] svavissima eveniat à D. T. O. M. ex imo cordis mei precor 

sincerissimè. 

Binas à Reverentiâ Tuâ intra exigui temporis spatium accepimus litteras quae optimi ne 

antistitis fidelitatem dicam, an verò patris dulcissimi clementiam (utrumq[ue] enim verum 

est) magis spirabant, quamvis nondum satis constitui, earum tamen gravitate ita sum 

animatus, ut interioris affectus quo me tum ad Reverentiae Tuae gratias agendas, tum ad 

obsequiosè praestandum ea, quae mihi à domino patre praecipiuntur, quasi impetu quodam 

rapi sentio, centesimam vix partem verbis exprimere valeam. Etsi enim à R. D. patre qui 

mihi in his terris à Deo omnipotenti unicum constitutus est asylum ac refugium, tempore 

duro auxilium libenter patere soleo, tamen postquam voti compos factus sum, clementiae 

Tuae gratias ago multò libentissimè. 

                                                 
1 Dopis je odpovědí na psaní Matouše Konečného, které v Bytomi n. O. přijali  31. ledna 1618. Srov. č. 94 
(sign. A 3252/3). 
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Quale beneficium etiam hâc occasione ex liberalissimo Tuae paternitatis penu non 

vulgariter sum expertus, quum non tantum pucuniam quam à d[omino] patre ad inopiam 

meam sublevandam petii, benignè impertire non est gravatus, verum etiam paternâ 

admonitione quâ me veluti calcare et stimulo ad pietatem inq[ue] studiis alacritatem 

excitem, non deesse est dignatus sapientissimè. 

Quare Reverentiae Tuae mihi inaeternum meritò,a colende d[omine] pater, duplici 

nomine ago gratias agamq[ue] dum vivam maximas. Nihilominus tamen quantum hactenus 

in me negligentiae animadversum fuit ut mihi d[ominus] pater pro suâ clementiâ ignoscat 

atq[ue] condonet, subnixe rogo. Daturus operam ne post hac in alicujus oscitantiae aut id 

genus vitii crimen meritò vocari queam, tanquam is apud quem exhortationes Tuae Paternae 

semper medicamine fortius omni efficaces fuerunt, quiq[ue] eis per totum vitae meae 

curriculum pro melle et sacaro summisq[ue] delitiis sum usus. 

Vult praeterea d[ominus] pater à nobis certior reddi de exercitiis Latino idiomate 

concionandi, de iis nihil est quod scribam, quam utb res ipsa se habet. Ea videlicet sine 

intermissione à nobis tractari. Nam d[ominus] Dornavius2 iis adeo delectatur ut nobis alias 

potiùs thologiae studiosos adjungat, quam ut ea interire sinat. Quale exercitium ego pro 

vicibus meis praeterito die sabathi, i[d] est 17. Februarii, habui. 

Porrò misissemus d[omino] patri specimen aliquod diligentiae, i[d] e[st] actum sacrum 

quem publicè exhibuimus, quatuor videlicet orationes,3 quas justu d[ominorum] 

professorum typis exscribendas curavimus; nisi typographus exprimendis carminibus 

funebralibus4 in obitum piae memoriae d[omini] m[agistri] Titi,5 pastoris Bethaniensis6 et 

professoris publici, q[ui] 24. Januarii occubuit, fuisset impeditus,c quorum carminum 

                                                 
a „merito“ vloženo jako marginální vsuvka. 
b „ut“ nadepsáno. 
c „fuisset impeditus“ vloženo jako marginální vsuvka. 

2 Caspar DORNAVIUS. 
3 Jedná o soubor orací − Quadrigae Emanuelis, hoc est adventus D. N. J. Christi quadruplex in carnem, ad 
passionem, ad judicium, in corda fidelium totidiem orationibus, ductu CL. V. D. N. J. Melidei orat. et poes. 
profess. publ. adumbratus et in illustris Bethanei auditorio maiori exhibitus a Joh. Abdone Dannoviceno 
Moravo, Gregoro Graf Arnoviens. Boh., Thoma Cedare Byschiczeno Bohemo, Georgio Graf Arnoviens. Boh. 
11. Cal. Januarii anno 1618, Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1618 − jenž Jan Abdon vydal spolu s Jiřím 
Graffem, jeho bratrem Řehořem a Tomášem Cedarem. Jan Abdon přispěl řečí: Oratio I. de incarnatione 
Servatoris nostri Iesu Christi (NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 4). Srov. RHB I, s. 23; č. 114 
(A 3255/Abdon/2). 
4 Jan Abdon byl autorem jednoho z 13 příspěvků bytomských studentů vytištěných k  úmrtí jejich učitele 
Petra Tita ml. († 6. 1. 1618) ve sborníčku Funus indicitivum viri reverendi atque excell. dn. M. Petri Titi 
Bethaniens. ecclesiae doctoris gymnasii item profess. primari, piis lessis ex officio honoratum a studiosis rei 
literariae in eodem gymnasio Bethaniae, Bytom Odrzański, Johann Dörffer [1618] (NK Praha, sign. 
46 G 442, přív. 32, fol. 3r−3v). Srov. č. 114 (sign. A 3255/Abdon/2). 
5 Petrus TITUS ml. 
6 Bytom Odrzański, vojvodství Lubuské, Polsko. 
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d[omino] patri unum exemplar mitto ad perlegendum, quantum per curas publicas licebit. 

Quam primum a[utem] alia dabitur occasio, orationes illos d[omino] patri transmittere non 

praetermittemus. 

Interea d[ominum] patrem etiam atq[ue] etiam rogatum volo, velit eandem quam cepit 

benignam paternitatem et paternam benignitatem in promovendis studiis meis exercere ad 

gloriam nominis divini ecclesiaeq[ue] emolumentum. Dominus Dornavius item d[ominus] 

doct[or] s[acrae] theol[ogiae] Georgius Vechnerus7 aliiq[ue] d[omini] professores 

d[ominum] patrem magnopere salutant. 

Jam autem d[ominum] patrem D. T. O. M. commendo, q[ui] auxilio suo d[omino] patri 

adesse dignetur efficiatq[ue] ut nobis d[ominus] pater servetur salvus et incolumis in 

nestoreos annos. 

Dabam Bethaniae ad Oderam 20. Februarii a[nno] 1618. 

D[ominam] matrem,8 peto, d[ominus] pater meo nomine salutet offitiosissimè. 

Tuae Paternitatis filius semper obsequentissimus 

Johannes Abdon m. p. 

 
                                                 
7 Georg VECHNER. 
8 Alžběta KONEČNÁ. 

 
70. 

A 3251/Abdon/12        1618, 14. březen, Bytom n. O. 

 

Jan Abdon sděluje Matoušovi Konečnému, že mu posílá čtyři slíbené orace 

o čtyřnásobném příchodu Spasitele, o kterých ho informoval v předchozím listu a jenž jsou 

dedikovány seniorům Jednoty i jiným ochráncům a mecenášům. Prosí, aby je Konečný 

k sobě přijal jako znamení pravé zbožnosti a uctivosti a aby jim zachoval svou péči 

a podporu při studiích. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. A. D. jako 

uzávěrka. 

 

S. P. D. obsequentiam filialem cum animo omnis generis officii pleno Reverentiae Tuae 

denuncians, firmam corporis sanitatem omniaq[ue] bona à Deo T. O. M. cum conjuge1 

filiâq[ue]2 charissima D. P. maximopere expeto. 

                                                 
1 Alžběta KONEČNÁ. 
2 Annna KONEČNÁ. 
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Quod in literis priori occasione ad d[ominum] patrem exaratis de mittendis 

declamationibus illis, quas tempore ϖαρουσίας3 de quadruplici Servatoris nostri adventu4 

exercitii gratiâ publicè exhibuimus, promiseramus; nunc oblatâ hâc qualicunq[ue] 

occasione re ipsa exequimur easq[ue] Reverentiae Tuae cum reliquis patribus tanquam 

eximiis bonarum artium fautoribus verisq[ue] nostris maecenatibus dedicatas 

consecratasq[ue] transmittimus. 

Quod dum facimus, majorem in modum R[everentia]m T[ua]m rogatam volumus ut 

aequo animo id à nobis tanquam verae pietatis et observantiae signum accipere 

exiguumq[ue] illud donum (si donu[m] nuncupandum) non ex ejus quod offertur 

praestantiâ, sed ex offerentium animis aestimare dignetur. Nosq[ue] inposteru[m] clientelâ 

atq[ue] tutelâ suâ receptos, quâ caepit benignitate prosequi, studiaq[ue] nostra magis ac 

magis promovere non gravetur. 

Ego polliceor quantum in me situm est. Deo auxiliante daturum operam ne hujus in me 

collati beneficii que[m] piam quicquam paeniteret. 

Jam d[ominum] patrem Deo T. O. M. com[m]endatum esse volo, qui eum benedictione 

suâ ditet ac in multos annos incolumem servet ad laudem et gloriam nominis sui 

nostramq[ue] aedificationem. D[omini] professores d[ominum] patrem magnopere salutant. 

Salutet quoq[ue] d[ominus] pater meo nomine d[ominam] matrem officiosissimè rogo. Vale 

etiam atq[ue] et[iam]. 

Dabam in illustri gymnasio Schönaichiano Bethaniae ad Viadrum 14. Martii A. D. 

1618. Si aliquod vitium irrepserit, peto D. P. pro candore suo ignostat. 

Tuae Reverentiae filius semper obsequentissimus. 

Johannes Abdon m. p. 

 
                                                 
3 tempore ϖαρουσίας – v čase adventu. 
4 Viz předchozí dopis č. 69 (sign. A 3251/Abdon/11), pozn. 2. 
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Tomáš CEDAR 
 

71. 
A 3251/Cedar/1              1616, [14. listopad], Bytom n. O. 

 

Tomáš Cedar oznamuje Matoušovi Konečnému, že spolu s Jiřím Graffem zdárně 

dorazili do Bytomi n. O., a ač by byli rádi ubytováni spolu, nemohlo se tomu stát. Dále 

sděluje, že mají platit za stravu 18 krejcarů týdně, avšak od Caspara Dornavia byli 

povzbuzeni nadějí na obdržení „mensy gratuity.“ Děkuje za otcovskou přízeň a omlouvá se, 

že je dopis psán česky. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka, chybí. 

 

Poslušenství své synovské vzkazuji Vám s žádostí od Pána Boha všemohoucího 

všechněch nejlepších věcí můj nejmilejší pane otče. 

Přitom oznamuji Vám, že v neděli <den> čtyřmecýtmou1 dostali sme se šťastně (chvála 

Pánu Bohu) <do> na místo, pan Le[d]čanský2 v neděli ráno před námi. Zůstali sme [v]zadu, 

Graff3 nemohl jíti, že cestě nezvykl. 

Abychom pak spolu býti měli nejen naši domácí, ale ani my s Graffem, toho státi se 

nemohlo, než Graffa přijali mezi sebe Akcius4 a Kornérus.5 Mně pak Mitis6 a druhý 

neznámý. Strany stravy na ten čas máme dávati na tejden po 18 krejcařích, až dá-li Pán 

Bůh, jakž pan doktor7 nás potěšil, že se to dále státi bude moci, abychom ad gratuitam 

mensam připuštěni byli. Strany lekcí na druhej den pan doktor nám že oznámí, na tom 

zůstáno v pondělí po 24. neděli.8 

Vám pak, můj nejmilejší pane otče, synovsky děkuji za Vaši otcovskou pří[zeň] ke mně 

prokázanou. Věřím Pánu Bohu, že i na další čas mně pomáhati bude, abych sobě toho vážiti 

a dobře užívati uměl.  

Prosím Vás, <odpust> že mi za zlé míti <tak> nebudete, že sem Vám česky a tak raptim 

i nepořádně psal. Nebo <po> hned v pondělí, jakž sme náše věci u pana doktora zpravili, 

pan Ledčanský jeti pospíchal. Dá-li Pán Bůh, při jiný příhodnosti pozor dám, abych to 

                                                 
1 Rozumí se 24. neděle po svaté Trojici, tj. 13. listopadu 1616. 
2 Jan LEDČANSKÝ z Popic. 
3 Jiří GRAFF. 
4 Jan AKCIUS. 
5 Ezechiel KORNERUS. 
6 Jan MITIS. 
7 Caspar DORNAVIUS. 
8 Tj. po 24. neděli po sv. Trojici, tedy 14. listopadu 1616. 
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nahraditi mohl. S tím Vás Pánu Bohu všemohoucímu v ochranu poroučím, aby Vás všelijak 

i pro jiných i mý dobrý opatrovati ráčil. 

Datum v pondělí po 24. neděli po svaté Trojici v městě Betanii léta 1616. 

V Kristu syn Váš poslušný 

Tomáš Cedar m. p. 

 
 

72. 
A 3251/Cedar/6         1617, 30. duben, Bytom n. O. 

 

Jelikož se Tomášovi Cedarovi naskytla příležitost, nemohl zanedbat svou povinnost, aby 

se listem Matoušovi Konečnému neohlásil. Sděluje mu, že je zdráv a pilně studuje. 

Oznamuje, že Jonas Melideus (nový profesor na gymnáziu) zahájil před několika dny své 

lekce z rétoriky a poetiky a dokonce již pokročil ve výkladu orací Tita Livia i Horatiových 

ód. Bytomský farář Petrus Titus ml.rovněž začal s vysvětlováním knihy Genesis. Mimo to 

věnuje Titus čtvrthodinu z každé lekce malým disputacím a cvičením. Ohledně teologických 

disputací Georga Vechnera se Tomáš doslechl, že byly ustanoveny. Před osmi dny navštívil 

Bytom n. O. Martin Gratian Gertich, jenž dal svého syna ke studiu na gymnázium. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem T. C. B. jako 

uzávěrka. 

 

Cum obsequîis filialibus denunciandis omnium commodorum conjunctam petîtionem 

R. T. offero. 

Etsi, reverende charissimeq[ue] pater, nihil ferè singulare epistolaq[ue] dignum 

occurrebat (neq[ue] enîm quavis re Tibi plurîmis occupato obstrependum censeo) quum 

tamen commoditas scribendi sese obtulit eam praetermittere, ne officii m[ei]a leges mîgrare 

vîdear, nec potuî, nec debui. 

Quod ad me att[in]et, dum Deus o[ptimus] m[aximus] corporis sanîtatem, studendi 

occasionem [m]ihi largitur, illâ pro viribus benè uti enitor. Superioribus die[b]us 

professionem suam oratoriam et poëticam d[ominus] Jonas Melideus1 închoavit, îmo jam 

nonnullos progressus fecît tum in orationibus Livianis2 tractandis, tum etiam in odis 

                                                 
a Všechna rozepsání v hranatých závorkách mimo rozvedení bežných zkratek jsou doplněna z důvodu 
fyzického poškození papíru. 
1 Jonas MELIDEUS. 
2 Titus LIVIUS. 
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Horatîanis3 explicandis. Magister Petrus Titus,4 concîonator, qui în explicando libro 

Genes[eo] operam nunc suam locat, quadrantem horae cujusvis suae lectionis ad collationes 

et disputatiunculas destinavit. De disputationibus theologicis quae à professore theologico5 

instituere[n]tur, aliquid inaudivi, brevi temporis inter capidine fore ut exerceantur.  

D[ominus] Gratianus6 antè octiduum ferè nos învisit et filium suum amplioribus studiis 

in gymnasio continuandis adhibuit, quumq[ue] occasio reperiretur, plurimum R. T. suo 

nomîne salvere voluit. Reliquum est ut à R. T. petam, ut brevitati meae îgnoscere înq[ue] 

posterum paternam curam meî habere dignetur. Deus T. O. M. valetudinem încolumem 

R. T. faustum omnibus conatibus successum largîri pergat. In familiaribus Tuis (praecipuè 

d[omina] matre7) salutandis meî vicem sustinere digneris peto. 

Dat[um] Bethaniae Elysiorum 30. April[is] 1617. 

R. T. addictissim[us] cliens 

Thomas Cedar m. p. 

 
                                                 
3 Quintus HORATIUS Flaccus. 
4 PETRUS TITUS ml. 
5 Georg VECHNER. 
6 Martin Gratian GERTICH. 
7 Alžběta KONEČNÁ. 

 
73. 

A 3251/Cedar/8          1617, 6. červen, Bytom n. O. 

 

Přestože je Tomášovi Cedarovi za těžko cokoliv Matoušovi Konečnému psát, přece jen 

nemohl opomenout svou povinnost se mu alespoň něčím ohlásit. Sděluje tedy, že Caspar 

Dornavius jim v privátních disputacích předkládá teze, které jsou složeny z hlavních 

myšlenek jeho lekcí a které mají sloužit k hlubšímu pochopení látky. Profesor teologie 

Georg Vechner, u něhož nedávno odpovídal na disputační teze, nyní odešel do Frankfurtu 

n. O., aby získal doktorát z teologie. Dále se zmiňuje o teologickém sporu frankfurtského 

superintendanta Christopha Pelarga a witenberského profesora Friedricha Balduina, 

jejichž názory byly prezentovány prostřednictvím jejich disputačních tezí. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem T. C. B. jako 

uzávěrka. 

 

Filiale meritumq[ue] obsequîum, nec non omnîum bonorum à Deo o[ptimo] m[aximo] 

expetitîonem R. T. denuncio. 
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Graviter quondam more suo Plinius1 olim înquit, nullas mihi epistolas mittis, nihil est, 

înquis quod scribam, at hoc ipsum scribe nihil esse quod scribas, vel solum illud unde 

încipere veteres solebant. Si vales, benè est, ego valeo. Adeò înquam, graviter dictum ut 

hodiedum ad me sermonem et redargutionem hanc dirigi existimem, nisi hanc nactus 

scrîbendi commoditatem aliquid saltem litterarum ad R. T. dem[onstrem]. 

Etsi enim superioribus diebus exemplari thesium2 epistolam meam praefixam tradidi, 

quia tamen et nunc ut dixi, occasio sese obtulit ne instructionis R. T. seu potius officii mei 

îmmemor esse videar, idem faciendum duxi. Iterum ad priorum exercitationum 

commoditates aliud genus accessit.  

D[omi]n[us] Dornavius3 ex lectionibus suis quaedam praecipua excerpit et in ordinem 

thesium digesta privatis disputationibus ventilanda proponit, quo magis et ea quae 

audiuntur, attentîus ruminando penîtius anîmo percipi inq[ue] succum et sanguinem, quod 

ajunt, converti et logices exercitia unâ eademq[ue] opera continuari queant. D[omi]n[us] 

Georg[ius] Vechn[erus]4 theol[ogiae] prof[essor], quo praeside nuper munus respondentis 

sustinui,5 nunc Francofurtum6 sese recepit gradum doctoratus in theologia sescepturus. 

Nescio etiam an non R. T. antea constet d[ominum] Delargum[!]7 superintend[antem] 

Francofurtensem, qui antè ubiquitarius strenuus erat, libros eodem ubiqu[m] argumento in 

lucem ediderat, ad orthodoxos transiisse. Qui nuper etiam theses orthodoxas publicè edidit,8 

disputationem instituit, quum verò plurîma arg[umen]ta ex libris suis priorib[us] depromta à 

plerisque opponerentur suspiria ingeminans, hoc inquit, me tangit, erravi, quae  à 

concionatore nostro Polonico d[omi]n[o] Poniatowský,9 qui ipse etiam înterfuit et quaedam 

                                                 
1 Není zřetelné, zda se jedná o Gaia PLINIA staršího (23−79 n. l.), nebo jeho syna Gaia PLINIA mladšího 
(61−112 n. l.). Oba byli vysokými římským státními úředníky a spisovateli. 
2 20. května 1617 odpovídal Tomáš Cedar na disputační teze pod předsednictvím Georga Vechnera o podstatě 
a významu teologie. Περὶ τη̃ς ὖγαινώσης καὶ κατ̉ εὐσέβειαν διδασκαλίας, h. e. De theologia 
sacrosancta in genere, ut et de peculiari in pietatis professione instituto dissertatio auspicalis, de qua Deo 
opt. max. bene salutariterque vortente in illustri Schönaichiano, quod est Bethaniae ad Oderam, publica 
λταλεζει dispicietur sub praesidiario ἀπολογισμῶ Georgii Vechneri Freist. Siles. S. S. theologiae ibidem 
professoris ordin. responsuro Thoma Cedare Byschitzky Bohemo. Ad 20. Maji instituetur disputatio horis 
matutinis, Bytom Odrzański, Johann Dörffer [1617] (NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 11). Srov. č. 115 (sign. 
A 3255/Cedar/1, fol 3v). 
3 Caspar DORNAVIUS. 
4 Georg VECHNER. 
5 Viz pozn. 2. 
6 Frankfurt an der Oder; Braniborsko, Německo. 
7 Christoph PELARGUS (1565−1633), profesor teologie ve Frankfurt nad Odrou a genereální superintendant 
braniborské marky. 
8 Christoph PELARGUS, Antitheses apologeticae d. Christophori Pelargi professoris in academia Marchica 
[...] et decani facultatis theologiae. Oppositae thesibus censoriis vel Examini Friderici Balduini d. professoris 
Witembergici etc. [...], Frankfurt a. O., Johann Thieme 1617 (VD17 23:632151K). Srov. č. 116 (sign. 
A 3255/Cedar/2, fol. 1r). 
9 Julian PONIATOVSKÝ. 



 235 

în medium protulit, accepit. Caeterum alter Viterbergensis10 professor Fridericus 

Balduin[us]11 theses adversus eum emisit, quem ille antithesib[us]12 suis solidè reprehendit 

veram et orthodam de praecîpuis articulis defendens sententiam. 

Quaeso R. T. îgnoscat loquacitati meae, quum [e]n[im] nec commodè tacendi, nec 

aliquod aliud singularius scribendi ratio suppeteret, malui aliquid quam nihil efficere, 

speransae[?] R. T. eodem quo semper solet anîmo susceptum îri, quo mea erga Te 

observantia significetur. Auxilium et protectio divina omnia R. T. circumdet precor.  

Dat[um] Bethaniae ad Viadrum anno 1617, 6. Juni. 

R. T. addictiss[imus] cliens 

Thomas Cedar m. p. 

 
                                                 
10 Wittenberg; Sasko-Anthaltsko, Německo. 
11 Friedrich BALDUIN (1575−1627) teolog, profesor wittenberské univerzity a superintendant tamní církve. 
12 Friedrich BALDUIN, Responsio d. Friderici Balduini professoris in academia Wittebergensi [...] et senioris 
facultatis theologicae. Ad Antitheses apologeticas Christophori Pelargi d. professoris Francofurtici etc. [...], 
Wittenberg, Paul Helwig [1617] (VD17 23:245249B). Srov. č. 116 (sign. A 3255/Cedar/2, fol. 1r). 

 
 

74. 
A 3251/Cedar/10               1617, 5. září, Bytom n. O. 

 

Pro starostlivost Matouše Konečného i z potřeby a povinnosti nemohl Tomáš Cedar 

opominout, aby Konečnému nenapsal. Zpravuje ho, že 31. srpna po vykonané veřejné 

disputaci u Caspara Dornavia byli od Georga von Schönaicha pozváni k obědu, při němž 

se setkal s Mikulášem Wolfgangem. Ten mu ukázal dopis Martina Gratiana Gerticha, jenž 

obsahoval i psaní z Čech. Jelikož je Tomáš znepokojen svou nuzností, žádá Konečného 

o prokázání dobrotivosti a jeho podporu. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách. Přitištěná pečeť s monogramem T. C. B. jako 

uzávěrka. 

 

Jucundam valetudinem omnibus et animi et corporis bonis affluentem juxtà ac animum 

filiali obsequio praeditum R. T. devot[us] an[n]uncio. 

Commodam iterum nactus ad R. T. scribendi occasione[m] quominus eam 

praetermittendam ducam tum officii mei memoria meritis R. T. debita, tum suprioribus et 

îam literis exposita necessitas adegit. 
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Praeteritâ die Jovis nimîrum 31. Augusti oratione publicâ a d[omi]n[o] Dornavio1 

absolutâ legibusq[ue] gymnasii promulgatis convocabamur à generoso barone2 ad prandium 

învitati în arcem Bethaniensem,3 mensâ sublatâ cum f[ratre] Nicolaö4 conveneram, qui 

etiam reliquis cum sacerdotibus, professoribus et aliis amplissimis viris întererat, is 

postquam in statum rerum nostrarum înquisivisset à d[omino] Gratiano5 literas exhibuit, 

quibus ut si quaedam ex Bohemia ad eum spectantes litterae emerserînt, evestigiò ei 

transmittat monebatur. Sed quia de tabellarii reditu nihil nobis constabat certiorem eum 

reddere non potuimus.  

Ast rediit tabellarius cui superiores com[m]issae ad tradendum erant literae, rediit 

inquam. Sed R. T. ecclesiasticis negotiis domo abstracto meo, credo, bono, quo in castris 

îndigentiae aliquantulum exercitatus, R. T. paternam benignitatem tanto accuratius 

agnoscere et opem implorare necesse habeam, et quae nisi Tua me sustentaret humanitas, 

conditio mea esset facilius animadvertam. 

Peto itaq[ue], mi pater, velis petitionis meae satis abundè prioribus expositae literis 

rationem habere meq[ue] înposterum patrocinio Tuo commendatum, quâ par est 

submîssîone et reverentiâ deditum agnoscere. Deus verò ter o[ptimus] m[aximus] faxit ut 

benignitas ejus in R. T. et omnibus Tuis elucescat. 

Dabam Bethaniae ad Viadrum 5. Septemb[ris] anno D[omi]ni 1617. 

R. T. deditiss[imus] cliens 

Thomas Cedar m. p. 

 
                                                 
1 Caspar DORNAVIUS. 
2 Georg von SCHÖNAICH. 
3 Bytom Odrzański; vojvodství Lubuské, Polsko. 
4 Mikuláš WOLFGANG Draconus. 
5 Martin Gratian GERTICH. 

 
 

75. 
A 3251/Cedar/14                1617, 10. prosinec, Bytom n. O. 

 

Tomáš Cedar oznamuje Matoušovi Konečnému, že 19. listopadu 1617 obdržel jeho 

dopis a poté i českou Bibli. Ze zaslaného listu seznal Konečného laskavost, dobrotivost, 

uvědomuje si jeho napomenutí a žádá ho o odpuštění jeho provinění s poukazem na to, že 

bude dbát, aby se již v takovém světle neukázal. Dále sděluje, že jsou všichni veřejní 

profesoři na gymnáziu ženatí, ale svých lekcí nezanedbávají. Profesor teologie Georg 
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Vechner odešel na konci května do Frankfurtu n. O., kde na tamní univerzitě obdržel 

doktorský grad z teologie. Po svém návratu byl sice nemocen, avšak nyní již plně vyučuje. 

Dále Konečnému podrobněji představuje svůj studijní plán, tedy jakých přednášek a cvičení 

ať už veřejných nebo soukromých se v jednotlivých dnech účastní. Dodává, že kdyby 

nenavštěvoval privátní lekce, užil by z veřejných přednášek jen málo prospěchu, a že jsou 

při výuce zdůrazňováni antičtí autoři. Caspar Dornavius se plně věnuje svým povinnostem 

a poté, co obdržel funkci rektora gymnázia, činívá i napomenutí. Nakonec Konečnému 

oznamuje, že mu odesílá rejstřík vydání. Jelikož má nedostatek peněz, a dokonce si musel 

vypůjčit, žádá o svou podporu. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po třech stranách. Přitištěná pečeť s monogramem T. C. B. jako 

uzávěrka. 

 

Obsequia filialia cum omnium faustoru[m] petitione conjuncta R. T. offero. 

Accepi, mi in Christo Jesu aeternum colende pater, R. T. literas à d[omi]no Poniatowio1 

mihi redditas, qui salvus et incolumis 19. Novemb[ri]s ad nos pervenît dieq[ue] subsequenti 

itineri suscepto sese adcinxit. Accepim[us] et Biblia Bohemica2 tabellario isto Helvetiano3 

tandem venîente, cujus conditionem Abdon4 significandam suscepit. Ad pensum meum 

redeo. Literas acceptas, quo usq[ue] designatum erat, reliquis perlegi, sequentîa bonâ fide 

retinui. Primò itaq[ue] eam quam tantâ temporis serie perquam abu[n]dè erga me sensi 

paternam benevolentiam ac benignitatem tum in aliis, tum infirmîtatum et vitio[rum] 

meorum indigitatione elucentem luculentissimè; agnosco simulq[ue] me hoc nomîne 

hacten[us] non leviter contra officii meî leges deliquisse, adq[ue] commotionem anîmî 

acerbam, ansam praebuisse. Verum quâ par est, submissione istud mihi à R. T. condonari 

votis omnibus cupio.  

Quia verò istud benignitatis et paternî affectus argumentum firmissimum, pro 

commonitione hâc paternâ gratias easq[ue] maxîmas ago, înposterum ne eodem aut simile 

nomîne à R. T. accusari possem studiose curatur[us]. Caeterum quoad gloriationem 

cujusdam è medio nostrum vel effutetione[m] poti[us] attinet, si aliquando quippiam, 

quamvis certè îgnoro à me commîssumè, ad asylum modò praefixum co[n]fugio. Ita tamen 

                                                 
 
1 Julian PONIATOVSKÝ. 
2 Srov. č. 67 (sign. A 3251/Abdon/6); č. 68 (sign. A 3251/Abdon/10). 
3 Blíže pouze zjištěno, že pocházel z Curychu. Srov. č. 68 (sign. A 3251/Abdon/10). 
4 Jan ABDON. 
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mecum comparatum e[ss]e scio, omnib[us] quibuscunq[ue] vita mea explorata est, me 

omninò eo e[ss]e îngenio immò et naturâ et à potationum libidîne abhorream. 

Venio jam ad eam epistolae meae partem quâ fide meâ et conscientiâ bonâ in 

testimonium citatâ quaedam signîficanda sunt. Quod tamen judicare postero sententiam 

meam sincerè ut fas est proferam. 

Equidem, professores publicos, omnes propè în matrimonio vivere R. T. antea notum 

e[ss]e existimo, unde conjectum non adeò difficilis est, aliter fieri non posse, nisi ut rei 

familiari subinde temporis aliq[ui]d tribuatur. Horas quidem lectionîb[us] suis destinatasa 

non negligunt nisi aliquâ occupatione înterveniente. D[omi]n[us] enîm Vechner[us]5 post 

Trinit[atis]6 Francofurtî7 commoratus est vel per trimestre gradum doctoratus suscepturus, 

illo consecuto domum reversus in morbum încidit, sed jam etiam ad pensum suum rediit. 

Verum sterilitatem hanc exercitiorum ego, si quid judîcare valeo, non ab horis negligendis, 

sed ab îpsis rebus tractandis pendère dicerem, quod ut liquere R. T. possit ea quae 

pertractantur adumbrabo.  

Horâ matutinâ 7. logicam ante biennîum forsan exorsam dictat d[omi]n[us] Adamus 

Liebigius8 poedagogiarcha, jam quidem opus ad finem perduxit, sed in manuductione ad 

tentuum resolutionem jam occupatur. Horâ 8. d[omi]n[us] Dornavius9 ethopraxiam, horâ 9. 

d[omi]n[us] Vechnerus jam locu[m] tractat de scriptura sacra. Hae lectiones matutinae.  

Pomerîdianae verò: horâ 12. d[omi]n[us] Melideus10 diebus Lunae et Martis Livianas 

oratines quasdam tractat, diebus Jovis et Veneris Horatianas odas. Hora 1. d[omi]n[us] 

Balthasar Exner[us]11 Synopsin historiarum à d[omi]no Dornavio recognitam12 explicat. 

Horâ 2. d[omi]n[us] Jacobus Bernawer[us]13 membra corporis humanî physicè pertractat. 

Horâ 3. d[omi]n[us] Petr[us] Titus14 dieb[us] Lunae et Martis Geneseωs librum explicat. 

Haec etiam lectiones publicae. Unde quaenam ex his ad nostram re[m] faciant videri facilè 

potest.  

                                                 
a „destinatas“ vloženo jako marginální vsuvka. 

5 Georg VECHNER. 
6 Tj. po 21. květnu 1617. 
7 Frankfurt an der Oder; Braniborsko, Německo. 
8 Adam LIEBIG. 
9 Caspar DORNAVIUS. 
10 Jonas MELIDEUS. 
11 Balthasar EXNER. 
12 Philipp GLASER, Historiae universalis synopsis theoretica et practica, hoc est Philipp Glaserii, jur. doct. 
in academia Argentinens. quondam professoris Narratio compendiosa praecipuarum historiarum mundi ab 
O. C. usque ad annum Christi MDCI nova editione in quator libris digesta [...], opera et studio Casparis 
Dornavii, Görlitz, Hans Rambau 1615 (VD17 23:247932P). 
13 Jacob BEHRNAWER. 
14 Petrus TITUS ml. 
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Privata nostra exercîtia repraesentabo. Die Mercurii manè horâ 8. apud d[omi]n[um] 

Titum controversiarum istud, de quo superîorib[us] literis15 exercitium habetur, horâ 12. et 

die Solis apud d[omi]nu[m] Melideum oratorium instituitur, horâ 2. ejusdem diei Martis[!] 

apud d[omi]n[um] Liebigium disputatio logica celebratur et problemata aliquot 

examînantur. Die Jovis et Veneris horâ 3. pom[eridianae] institutiones linguae Graecae 

apud d[omi]n[um] Vechnerum. Metaphysicam nobis lectitat horâ 7. mat[utinae] dieb[us]  

Mercurii et Sabbati d[omi]n[us] Libigius. Die Sabbati horâ 12. disputatio ethopractica apud 

d[omi]nu[m] Dornavium. Haec e[st] exercitiorum nostrorum delineatio. Ego quandoquidem 

mihi sententia liberè dicenda, nisi tum privatis hisce exercitiis diligentiam adhiberem 

ipseq[ue] me înter privatos parîetes exercerem, ex publicîs illis lectionib[us] paucîs exceptis 

exiguum fructum hausiste juxta veritatem fatear necesse e[st].  

Classica strenuè urgentur. Polonos partem severitate quadam utilli quidem conquiruntur 

nîmiâ d[omi]ni paedagogîarchae dispersos e[ss]e intelligo, classicos praesertim reliquos 

publicos ex carmine d[omi]ni Exneri ad nuptias d[omi]ni Dornavii exarato, jam verò 

reliquis cum poëmatib[us] suis typis descripto, offensionem quandam eruîstae dicam an 

extorsisse, cujus hic sens[us] e[st], malim sic e[ss]e doct[us] etc.[?] (scil[icet] ut Tu 

Dornavii) quam vocari rex unîversae Poloniae, hinc gentem suam vilîpendio haberi 

concludebant.  

D[omi]n[us] Dornavi[us] et suis rebus solidè încumbit et postquam rectorat[us] ei 

concredit[us] alios cohortatur, rari[us] etiam ab aliis nobilib[us] nisi generoso barone16 

Carolatum17 avocatur, et si evenerit, ut mîn[us]  horâ solitâ pergere possit, aliam însumit. 

Ledcianskyum18 verbis R. T. commonui, quicu[m] lacrymis culpam agnovit et 

deprecatur. Haec sunt quae R. T. hâc subitaneâ occasione significanda duxi quòd quia 

admodum confusè factum e[st]. R. T. mihi îgnescat precor. Expensorum quoq[ue] meorum 

rationem reddo, proq[ue] hacten[us] majori quàm enarrare vel mente etiam comprehendere 

possem benîgnîtate erga  me declarata, quas maxîmas possum gratias ago. 

Et quia Cycnus19 non nisi Favonio20 spirante canit, ita et ego à R. T. supplex, quâ par 

e[st] ,submissione peto, <ut> velis, peramande pater, et inposterum ipse meis studiis 

                                                 
15 Srov. č. 72 (sign. A 3251/Cedar/6). 
16 Georg von SCHÖNAICH. 
17 Siedlisko; vojvodství Lubeské, Polsko. 
18 Jan LEDČANSKÝ z Popic. 
19 KYKNOS, postava z řecké mytologie. Rozlišují se dva Kyknové. Jeden byl synem Area a Pyrény, který 
sídlil u Pythijské cesty jež vedla do Delf; druhý byl synem Poseidona sídlící buď na Tenedu nebo v Kolonách. 
Oba se zařazují k mořským démonům a personifikující bouřný příboj. 
20 FAVONIUS, v římské mytologii alegorie pro mírný západní vítr; obdoba řeckého boha větru Zefýra. 
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com[m]odis et ornamentis consulere nec ob varias infirmitates meas et delicta à patrocînio 

Tuo erga me declarando discedere, jam enîm hyeme exorsâ, quia superiores sumt[us] 

vestimentis et aliis reb[us], ut ex îndice liquet, impensi ad necessaria comparanda, ab aliis 

mutuarî aerem necesse habui.21 

Deus ter o[ptimus] m[aximus] faxit ut quod hujus annî reliquum e[st], felicîter cum 

omnib[us] Tuis transigere, feliciorib[us] auspîciis novum inchoare R. T. liceat unde et 

nomînis ejus gloria et ecclesiae suae sal[us] emergere queat. 

Dabam festinans Beth[aniae] Elysior[um] 10. Decemb[ri]s anno 1617. 

Patrocinio R. T. addictissim[us] cliens 

Thomas Cedar m. p. 

 
                                                 
21 Srov. č. 116 (sign. A 3255/Cedar/2). 

 
76. 

A 3251/Cedar/21          1618, 18. srpen, Bytom n. O. 

 

Tomáš Cedar nemohl opominout příležitost jak pro laskavost a štědrost svých patronů, 

tak ze své vlastní tísně, aby opět neobnovil Matoušovi Konečnému svou žádost o podporu. 

Sděluje mu, že Caspar Dornavius přijal 20 tolarů, z nichž zaplatil dluhy Řehoře Graffa i 

kuchaři za Jiřího Graffa. On sám však má velký nedostatek peněz k zaplacení ubytování, 

pradleně i za lože. Obzvláště mu chybí prostředky na opatření si nového oděvu, především 

pláště a vesty, neboť ty dosavadní již má častým používáním zničeny. Proto prosí o zaslání 

financí. Dále oznamuje, že se 12. srpna 1618 Casparu Dornaviovi narodila dcera, která 

bude 19. srpna pokřtěna. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem T. C. B. jako 

uzávěrka. 

 

Salutem et valetudinem optimam à Deo ter opt[imo] maximo exopto meaq[ue] debita 

obsequia R. T. defero. 

Cùm Deum benignissimum, qui pro sua sapientia, justitia et misericordia omnia in hoc 

mundi theatro disponit, me eo vitae genere atq[ue] hac conditione positum voluisse extra 

omnem dubitationis aleam situm sit, ut nimirum bonis mundanis destitutus ipse bonos 

tamen et benignissimos illo mediante fautores imò patres inveniam, qui ea quae in me 
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desiderantur, suâ humanitate, munificentiâ resarcire queant. Iterum hanc occasiunculam 

oculo tralatitio praetermittere atq[ue] necessariis indigitandis supersedere potui minimè.  

Pecuniam illam 20 nimirum Joach[imicos] d[omi]n[u]s Dornavius1 integrè accepit 

atq[ue] debitores Gregorii2 pacavit imò et pro Georgio3 (aliud enim supererat) coco 

persolvit. Ego quoq[ue] extremâ adactus necessitate et indigentiâ literis ante aliquot jam 

hebdomadibus datis petitionem oblatam ad animum R. T. paternum revoco. Jam enim 

praeter illa quae hospiti superiori et lotrici itemq[ue] stratis mutuò datis numeranda et 

vestime[n]torum indigentia me premit. Ita ut ad minimum pallium et thoracem comparare 

me oporteat. Pallio jam per biennium utor, quod frequenti usu (quippe sine quo nec pedem 

ferè hypocausto efferre licet) jam planè consumtum est, vestimenta haec quoq[ue] quotidie 

jam per integrum annum gesto. Quòd si hac in parte munificentiae R[everentiae] T[u]ae 

paternae (de quo quîdem vel subdubitare nefas, quippe filius cu[m] patre ago) compos 

exstitero, superioribus innumeris beneficiis devinctissimo multò obstrictiorem fore me 

perspicio. 

D[omi]nus Dornavius, qui R[everentiam] T[ua]m cum omnibus Tuis multis nominibus 

salutatum cupit, 12. Aug[usti] iterum prole faemellâ auctus est. Crastinâ die dante Deo 

sacris baptismi eandem initiaturus. Quod reliquum est, R[everentiam] T[ua]m divinae 

tutelae atq[ue] me Tuo patrocinio com[m]endo simulq[ue], quâ par e[st], demissione et 

devotione matronam ac matrem4 charissimam cum filia5 aetate et pietate florentissimâ 

plurimum salvere cupio. 

Dabam Bethaniae Siles[iorum] 18. Augusti anno 1618. 

R[everentiae] T[u]ae paternitati obsequentiss[imu]s cliens 

Thomas Cedar m. p. 

 

Unus ex professorib[us] nostris theologicis domin[us] d[ominus] Georgi[us] 

Vechner[us]6 R. T. multis nominib[us] salutans istud sibi praestari cupit ut res istae 

d[omi]n[o] Abr[ahamo] Klimpkio7 tradant[ur], quod occasione ad parentem Graforum8 datâ 

fieri posse confido. 

 
                                                 
1 Caspar DORNAVIUS. 
2 Řehoř GRAFF. 
3 Jiří GRAFF. 
4 Alžběta KONEČNÁ. 
5 Anna KONEČNÁ. 
6 Georg VECHNER. 
7 Abraham KLIMPKIUS, jméno blíže neidentifikováno. 
8 Otec Jiřího a Řehoře Graffů, blíže neidentifikován. 
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Jiří GRAFF 
 

77. 
 
A 3251/GraffJ/3                1617, [12. březen], Bytom n. O. 

 

Ačkoliv Jiří Graff nezná nic nového, co by Matoušovi Konečnému oznámil, přece jen 

nemohl promeškat příležitost, aby se mu neohlásil jak z povinnosti, tak z vděčnosti za 

prokázaná dobrodiní. Takto mu alespoň sděluje, že je zdráv, pilně se oddává studiu a žádá 

o zachování otcovské přízně. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. G. jako uzávěrka. 

 

Obedientiam filialem omnisq[ue] generis officia Tibimet offero et defero, reverende 

aeternùmq[ue] colende domine pater. 

Ejusmodi nacta opportunitate scribendi non potui, quoniam necessitas postulabat, neque 

etiam debui, quoniam id officium erga Te meum requirebat, tantam tamque egregiam 

negligere opportunitatem occasionemque. 

Impulit me certè haud vulgare mihi abs Te concessum beneficium quod equidem tàm 

magnum tamq[ue] nobile est, tam magni insuper aestimandum ut per totum vitae à Deo 

mihi concessae curriculum licèt mille per annos viverem, pro eo satisfacere nequeam. Quod 

nam verò illud? Quod me inter Tuos recepisti, benevolè tractasti, paternè mecum egisti, in 

studium misisti, nonnullos denique sumtus in me impendisti. Illud igitur tam magnum abs 

Te in me collatum beneficium stimulavit me compulitve ut ad R. T. aliquid scriberem, et 

quidem ita compulit ut hanc intermittere occasionem inhonestum forè impiumq[ue] 

ducerem. 

Licèt autem nihil novi, quod ad R. T. scribam, haberem. Memor tamen promissionis 

meae aliquid ad C. T. scribere minimè dubitavi, si nihil aliud, saltem de valetudine et 

studiis nostris. Egomet hîc unà cum omnibus contubernalibus bonâ, prosperâ dextrâve utor 

valetudine, Deo sit laus, honor et gloria sempiterna. 

Studia me itidem quod attinet, qua par est diligentia, pro mea quidem parte virili tracto. 

Deus opt[imus] max[imus] mihi benedictionem suam largiatur ita ut quotidiè magis 

magisq[ue] crescere ac in pietate juxtà et bonis dextrisque artibus majorem facere 

profectum queam. Id quod ab ipso quotidie sincero corde ardentibusq[ue] votis expeto 

flagitoq[ue]. 
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Insuper R. T. oro submissèque peto, velis porrò paternitatem Tuam erga me exercere, 

neque me ex memoriae templo expellere, verùm studia mea promoveri, ita ut in pietate 

primariò deinde quoque in dextris artibus proficere, et deinde ecclesiae Dei utilis fieri 

queam. Ego vicissim, quà par est diligentia, id imposterum remunerare conabor enitarque. 

Aliud quod scribam <quicquam occurit> nihil. Quod reliquum est, R. T. tutelae et clientelae 

Dei cum omnibus Tuis (quos officiosè salutare ne graveris oro) committo.  

Dabam Bethaniae Siles[iorum] ad Oderam in illustri gymnasio Schönaichiano dominica 

Judica, anno partae salutis 1617. 

R. T. filius obedientiss[imus] ad mortem usq[ue] 

Georgius Graff m. p. 

 
 

78. 
 
A 3251/GraffJ/6           1617, 7. červen, Bytom n. O. 

 

Jelikož se Jiřímu Graffovi naskytla příležitost, kterou bratrským mládencům poskytl 

Caspar Dornavius, upamatoval se, aby se Matoušovi Konečnému ohlásil svým listem, a tím 

mu projevil svou vděčnost a povolnost. K tomu prosí, aby ho Konečný zachoval v otcovské 

péči a poradil mu v záležitosti svých studií (tedy snad ve věci jeho studijního plánu). 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem T. C. B. jako 

uzávěrka.  

 

Filialibus obsequiis officiisq[ue] plenum offerens animum à Deo ter opt[imo] max[imo] 

omnium rerum promtissimam successionem R. T. ex intimis cordis mei precor atq[ue] 

exopto. 

Etsi satis audacter facere videor, pater colende, quod R. T. multis ac variis distractam 

negotiis diversisq[ue] curis obrutam, litteris meis inanibus interpellere iisdemq[ue] Tibi 

obstrepere non dubito, tamen adeò apportunâ addo etiam inopinata oblatâ occasione, illam 

silentio praemittere nefas esse duxi, praesertim quum auctoritas quoq[ue] d[omini] 

Dornavii1 (qui occasionem istam nobis patefecit R[everentiam]q[ue] T[uam] litteris visitare 

mandavit) minimè sit aspernenda, sed omninò magnifacienda. 

Fultus itaq[ue] fretusq[ue] auctoritate ac jussu, imò etiam officii mei recordatione 

animum ad scribendum appuli calamumq[ue] ad papyrum admovi. Et licèt nihil singulari, 
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quod scribam, in promtu esset, attamen quum omninò consentiat veritati illud comici 

dictum. Improbus est homo qui beneficium scit sumere et reddere nescit. Et ego aliter hoc 

temporis intervallo R. T. satisfacere nequeam, necessarium erat juxtà ac conveniens ut 

litteris meis animum gratum adq[ue] omnis generis officia R. T. exhibenda promtum 

paratumq[ue] demonstrem; id quod ei nunc in praesentia facio. Paternîtatemq[ue] Tuam, 

quâ par est reverentia, animiq[ue] summissione etiam atq[ue] etiam peto et quaeso ut, 

quibuscunq[ue] rebus poterit R. T. (poterit autem plurimis), prospiciat nec non consulat 

rationibus studiorum meorum. Ego namq[ue] vicissim paternum amorem Tuum grato 

animo agnoscens gratum me omninò memoremve beneficii repraesentabo. 

Praeterea quod scribam, haud occurrit, R. T. brevitati et ruditati meae agnoscat, oro et 

quaeso. Jamq[ue] vale reverende pater viveq[ue] multorum annorum serie ecclesiae Dei 

saluti nostroq[ue] commodo ac emolumento. D[omi]nae matri2 velit R. T. meo nomine 

plurimam impertire salutem, humiliter oro et quaeso. 

Bethan[iae] ad Viadrum 7. Junii 1617. 

R. T. addictiss[imus] cliens 

Georgius Graffius m. p. 

 
                                                                                                                                                     
1 Caspar DORNAVIUS. 
2 Alžběta KONEČNÁ. 

 
79. 

 
A 3251/GraffJ/9           1617, [1. říjen], Bytom n. O. 

 

Když si Jiří Graff přečetl dopis Matouše Konečného, zmocnila se ho velká radost, neboť 

seznal Konečného náklonnost a dobrotivost, za níž neví, jak by se odvděčil. Tak alespoň 

nemohl zanedbat svou povinnost, aby se mu tímto listem neohlásil a neprojevil mu svou 

vděčnost za všechnu starostlivost. K tomu prosí, aby ho dále zachoval ve svém opatrování.  

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. G. jako uzávěrka. 

 

Animum R. T. officiis obsequiisve meis plenum offerens à Deo ter opt[imo] max[imo] 

omnium bonorum promtam successionem votis exopto meis. 

Legi, pater reverende, omninòq[ue] perlegi Tuas ad nos pertinentes litteras et quidem 

tanto cum gaudio tantaque cum voluptate, ut illud eloqui prorsus nequeam, tantùm abest ut 

verbis id explicare valeam. 



 245 

Sensi enim, sensi inquam atque degustavi amoenissimos benevolentiae Tuae rivulos, 

racemos vindemiae paternitatis Tuae decerpsi suavissimos et ad summam non nisi pura 

puta in literis Tuis exstat clementia. Pro qua, quid ego R. T. referam? Quo modo dignè 

gratias agam? Quî beneficium illud, uti par est, compensabo? Planè non video nihilque, 

quod R. T. repraesentem, suppetit, nisi ut me ipsum R. T. dedicem quantus qualisq[ue] sum  

officiaq[ue] mea exsequar quàm diligentissimè. 

Quia verò officii illius haud vituperanda pars est, creberrimas ad eum, de cujus salute 

ille meritus est, dare literas. Ideo quoque ego hâc occasione oblatâ facio lubens meritoque, 

nec potui committere ut scribendi munere supersedens officium meum negligendo 

posthabeam et posthabendo negligam. 

Tibimet igitur, pater venerande, pro Tuis erga me meritis gratias, qua convenit 

reverentia, habeo maximas, praesertim verò quòd mei quoque rationem habes atque adhuc 

ultrò promittis Te mei fore memorem. Supplexque peto ut inposterum adhuc mei rationem 

habere dignearis, ut hoc pacto studia mea porrò promoveri queant. Ego vicissim 

inposterum, uti filium decet, me geram, nec deesse officio erga Te meo quidquam unquam 

patiar. Jamque vale P. R., cui me totum dedico dicoque. 

Bethaniae Elysiorum ad Oderam Kalend[is] Octobr[is] anno 1617. 

Filius R. T. studiosiss[imus] 

Georgius Graff m. p. 

 
 

80. 
 
A 3251/GraffJ/12        1618, 13. březen, Bytom n. O. 

 

Jiří Graff nemohl nechat bez povšimnutí naskytnutou příležitost, která mu umožnila 

navštívit Matouše Konečného svým psaním, a alespoň tímto způsobem mu prokázat svůj 

vděk za všechna dobrodiní. Navíc se rozpomenul na citát Sókratův, jehož smyslem je, aby 

studenti svým mecenášům občas ukázali užitek svého studia, a proto Konečnému předkládá 

svou oraci. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť pod papírovým krytem s monogramem 

I. A. S. jako uzávěrka.  

 

Reverende atque in Christo dilectissime d[omi]ne pater. 
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Animum obsequiis et officiis erga Te meis offerens à summo monarcha rerumque 

moderatore cunctis in rebus promtissimam exopto successionem. Quandoquidem verò tam 

opportunam nec minus nobis exspectatam nacti sumus occasionem, non potui eam sicco 

praeterire pede, imò ne quidem debui. Tanta enim Tuorum erga me beneficiorum exstitit 

copia, ut non dico crebras à me requirat epistolas, verùm potiùs animo quoque ipsaque 

praxi ultrò citroque declarari cupiat. Quod quum à me nunc, uti par est, declarari nequeat, 

meis saltem epistolis iisque rudiusculis demonstrandum id esse duxi. 

Aliis itaque scribentibus ipse quoque scribo, aliis officia sua R[evetenti]ae T[u]ae 

declarantibus ipse quoque meam literis declaro <promtam> R. T. gratificandi 

promtitudinem. Quum autem, quid scribendum sit, deliberarem, in mentem non abs re mihi 

venit illud sapientissimi Socratis1 πολυθρύλλητον2 qui cum adolescentem ad se 

adductum paulò diligentius inspexisset: Loquere inquit ut Te videam. Quo dicterio ut 

lepido, ita verissimo docere voluit τῶν ἁπάντων σοφώτατους3 omnibus iis, qui in 

studiorum castris militant sedulam esse dandam operam, ut aliquando suis mecoenatibus 

studiorum suorum profectus ostendant et, quo usque progressi fuerint, certis indiciis in 

apricum producant. Id ergò, quum paulò altius in animum revoco meum, opere pretium esse 

duxi scripto aliquo R[everenti]ae T[u]ae etiam, quid in hac studiorum palaestra profecerim, 

indigitare. Quod itaque R. T. offero munusculum,4 quaeso R. T. accipiat benignè, provehat 

placidè. Quod, si fecerit R. T., mihi ansam dabit ad altiora aspirandi diligentiusque adhuc 

studendi. Quod super est R[everntia]m T[ua]m protectioni divinae committo, precans ut 

conjugem suaviss[imam] unà cum reliquis diligenter salutet. 

Dabam Bethaniae 13. Martii an[no] 1618. 

R. T. obsequiosiss[imus] ad mortem usq[ue] filius 

Georgius Graff m. p. 

 
                                                 
1 SÓKRATÉS (cca 469−399 př. n. l.), jeden z nejvýznamnějších starověkých řeckých filozofů působící 
v Athénách, jehož zájem se soudtředil na člověka a jeho jednání. Jeho žákem byl Platón. 
2 πολυθρύλλητον – o kterém se hodně mluví; známé, slavné (zde: slavný výrok). 
3 τῶν ἁπάντων σοφώτατους – nejmoudřejší ze všech. 
4 Viz dopis č. 69 (sign. A 3251/Abdon/11), pozn. 2. Jiří Graff přispěl řečí: Oratio IV.  de spirituali D. N. J. C. 
in corda piorum adventu (NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 4). Srov. č. 120 (A 3255/GraffJ/3). 
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81. 
 
A 3251/GraffJ/17                 [1618, 29. červen], Bytom n. O. 

 

Jiří Graff se obrací na Matouše Konečného jako na svého dobrodince a prosí o zaslání 

peněz potřebných ke zdárnému pokračování jeho studia. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem T. [C.] B. jako 

uzávěrka.  

 

Σεβαστὲ, καὶ ἐν Ἰησοῦ [!] Χριστῷ πλεῖστον ἀγαπητὲ 

κύριε πάτερ, τὴν ἐμοῦ διακονίαν καὶ ὑ- 

πηρεσίαν κατακομίζων, ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τρισμε- 

γίστου τὰ πάντα πρὸς τὴν ψυχήν τε καὶ σῶ- 

μα παρήκοντα ἐπιθυμῶ σοι. 

Ἐπικαίριον (πάτερ ἀγαπητέ) εὐπορήσας γραμμα- 

 τοφόρον, ἐσπούδασα τὴν σὴν ἀγχίνοιαν προς- 

ειπεῖν. ὅσιον γὰρ ὐπάρχει τοὺς ἡμῶν εὐεργέ- 

τας παρόντας μὲν τιμᾶν, ἀποντας δε προσερεῖν. 

Ταύτην οὖν τῇ σῇ εὐλαβείᾳ γέγραφα συντόμως  

ἐπιστολὴν, ἵνα γινώσκῃ μὲ καὶ ἐῤῥωμένως δια- 

τέλειν, καὶ ἀκριβῶς περὶ τοὺς λόγοὺς τε καὶ ἀρετὰς 

μεταπριοῦσθαι [!]. Τὸ γὰρ ἔσχατον, δέομαι  

πᾶσαν δέησιν τήν σου εὐλογίαν, ἵνα ἐπικουφίζῃ 

τήν ἐμοῦ πενίαν, καὶ δεομένῳ μοὶ χεῖρα βοηθείας, 

χρήματα παραπέμπων, ὀρεξῃ. ἐγώ γὰρ εἰ ὧδε  

ἃ εὐάρεστα σοι εἶναι νοήσω, καὶ βοὺλεσθαί σε σπου- 

δαιότατα τε καί ἐπιμελέστατα διαπράξω, πᾶν χρῆ- 

μα νικήσω, ὡς ἀχαριστίας ὄνομ' ἀποφύγω- 

μεν, καὶ ὄφρ' ἂν ἔγωγε ζωοῖσιν μετέω, τῶν σῶν 

ἐνεργειών οὐκ ἂν ἐπιλαθοίμην. 
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Ἔῤῥωσο πάτερ ἔνδοξε καὶ εὐδαίμων διαβιῴης. 

δοθεῖσα ἐν Βηθανίᾳ κατ' Ὀδέραν, τῇ τοῦ 

Πέτρου καὶ Παύλου. 

Reverendae dignitatis Tuae addictissimus 

Georgius Graff. 

 

Indicem R. T. transmitto submissè flagitans, orans, supplicans ut ad studia mea 

continuanda alios mittat sumtus. 

 

Vznešený a v Ježíši Kristu velice milovaný 

pane otče, posílám Vám [vyjádření]1 mé starostlivosti 

a poslušnosti a přeji Vám, ať [Vám] Třikrát nejvyšší 

Bůh poskytne vše, co prospívá 

duši i tělu. 

Ve vhodný čas (milovaný otče) se mi naskytl listo- 

noš, a tak jsem spěchal obrátit se na Vaši bystrost. 

Je přece správné ctít dobrodince, jsou-li 

přítomni, a v jejich nepřítomnosti se na ně obracet. 

A tak jsem bez okolků sepsal tento dopis Vaší 

úzkostlivosti, abyste zvěděl, že statečně vytrvávám 

a že horlivě skupuji [spisy] o dějinách 

a ctnostech. Konečně prosím tak snažně,  

jak jen mohu, Vaši slávu, abyste mě podpořil 

v mé chudobě a posláním peněz mi podal pomocnou 

ruku, protože o ni prosím. Jestliže totiž já zde 

budu mít na paměti, co se Vám zamlouvá a co si přejete, a 

s největším úsilím a snahou to uskutečním, [pak] si budu 

udržovat převahu nade všemi penězi, abych unikl jménu  

nevděčníka, a dokud budu mezi živými, na Vaše  

skutky nezapomenu. 

Buďte zdráv, slavný otče, a kéž žijete šťastně. 

Odesláno v Bytomi nad Odrou dne 

                                                 
1 Slova v závorkách byla do překladu doplněna pro lepší srozumitelnost. 
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Petra a Pavla. 

Tvé ctihodné důstojnosti nejoddanější 
 

Jiří Graff. 
 

Posílám Vaší uctivosti rejstřík, pokorně žádajíce a prosíce, aby [Vaše uctivost] poslala 

k mému pokračujícímu studiu [peníze] pro příští výdaje. 

 
 

Řehoř GRAFF 
 

82. 
 
A 3251/GraffR/1              1617, 9. únor, Bytom n. O. 

 

Řehoř Graff děkuje Matoušovi Konečnému za to, že mohl být poslán na studia do 

Bytomi n. O., a sděluje mu časový harmonogram své cesty než se spolu s Janem Abdonem 

dostali na místo určení. Jelikož po příchodu do Bytomi n. O. Caspar Dornavius nebyl 

přítomen, museli zůstat nějaký čas v hospodě. Poté se Řěhoř Graff ubytoval u svého bratra 

Jiřího a Jana Akcia, Jan Abdon na jiném místě. Nad to ještě oznamuje, že od otce obdržel 

7 tolarů. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. G. jako uzávěrka.  

 

Filiale obsequium cum omni reverentia, reverende et doctissime d[omi]ne antistes. Si 

vales, benè et gratum est, ego quoq[ue] valeo.  

Et quoniam hocce magnum beneficium mihi praestitisti, me hunc in locum misso 

studendi et vitam corrigendi gratiâ maximas quas possum gratias ago. Certioremq[ue] Te 

facio, postquam exivissem domo1 die Saturni,2 sequenti die Lunae3 ad parentes pervenisse, 

ubi morat[us] sum per biduum, q[ui]b[us] p[er]actis die Jovis4 iter ingressi, die Lunae5 huc 

Bethaniam6 pervenim[us], ubi d[ominum] doctorem7 abesse percepimus. 

                                                 
1 Tj. bratrský dům v Mladé Boleslavi. 
2 Tj. 28. leden 1617. V tento den sepsal Řehoř Graff spolu s Janem Abdonem slib. Srov. č. 1 (sign. 
A 3257/6−7) 
3 Tj. 30. ledna 1617. 
4 Tj. 2. února 1617. 
5 Tj. 6. února 1617. 
6 Bytom Odrzański; vojvodství Lubuské, Polsko. 
7 Caspar DORNAVIUS. 
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Propterea nobis in hospitio quodam manere necesse erat. Locum verò habitationis quod 

attinet, significo, nos p[ro]p[ter] raritatem musaeorum simul habitare vix posse, ego quidem 

cum Actio8 et meo fratre,9 Abdon10 verò alibi habitabit.  

Praeter pecuniam à Rever[entia] T[ua] acceptam parens 7 thaleros addidit. Jam R. D. 

seniorem clientelae et tutelae Dei committo.  

Dabam Bethaniae cis Oderam 9. Febr[uarii] anno 1617. 

T[uae] Rever[entiae] obsequentissimus filius 

Gregorius Graff m. p. 

 
                                                 
8 Jan AKCIUS. 
9 Jiří GRAFF. 
10 Jan ABDON. 

 
83. 

 
A 3251/GraffR/2        1617, 12. březen, Bytom n. O. 

 

Řehoř Graff nemohl promeškat příležitost, aby Matoušovi Konečnému neodeslal svůj 

list, v němž by mu sdělil něco určitějšího o stavu svých věcí, když tak dříve nemohl učinit. 

Oznamuje, že zůstává ubytován spolu se svým bratrem Jiřím a Janem Akciem, a 

vyjmenovává veřejné lekce, které jsou ve škole přednášeny a které navštěvuje. Mimo to 

dodává, že také doma studují orace a listy různých autorů, které jim určil Caspar 

Dornavius, a že ráno konají latinské modlitby po bratrském způsobu. Prosí, aby mu 

Konečný odeslal učebnici Johanna Bilstenia, jíž má uloženu doma v Čechách ve své skříni 

a jež mu je zde potřebná ke studiu. Nakonec ho žádá, aby tento dopis rovněž předal jeho 

otci. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. G. jako uzávěrka.  

 

Obsequium filiale cum omni reverentia significo, reverende atq[ue] clarissime d[omi]ne 

senior. Si vales, benè est, ego valeo. 

Quoniam nactus fueram cui darem literas ad R. T., non potui nec debui intermittere, 

praesertim quoniam priori occasione nihil certi R. T. significare de statu meo potui, ut pote 

novitius ignarus locum habitationis atq[ue] aliorum accidentium, jam autem ipse certior 
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factus R. T. quoq[ue] certiorem facere possum. Alibi autem locus mihi contingere non 

potuit ad habitandum quam cum Actio1 et Georgio,2 cum quibus in uno conclavi habito. 

Lectiones verò quod attinet, significo R. T. manè hora septima publicè praelegitur 

Logica Keckermanni cum Ramea collata, hora octava Ethopraxia, et horâ nona Theologia. 

A prandio verò horâ primâ Historiae, secunda Medicina, tertiâ theologica lectio, explicatio 

libri Geneseos, praelegit[ur]. Domi autem in orationibus et epistolis diversorum auctorum à 

d[omi]no Dornavio3 nobis commendatorum studem[us], manè praemissis precibus Latino 

idiomate ut in Unitate ecclesiarum nostrarum moris est. 

Ad haec verò, reverende d[omine] antistes, quoniam indigeo libro cujus titul[us] 

Sy[n]tagma Philippo-Rami auctore Joh[anne] Bilstenio,4 qui liber domi in arca mea 

inclusus est compact[us] in viridi membrana, oro ut R. T., si placuerit, alicui praeceptorum 

clavem concedat, ut inquirat, et mihi data occasione ab Excel[lentia] T[ua] mittatur etiam 

atq[ue] etiam oro. 

Praeterea rogo R. T. ut hae literae meae data occasnione d[omino] parenti meo 

tradantur, quoniam nec illi priùs de statu meo scire, cupienti aliq[ui]d certi significare, 

potui. Haec observantiae causâ scribendi nihil aliud in mentem venit, quae etsi pauca et 

rudia sint, oro ut R. T. aequo animo reciperet. His Deo opt[imo] max[imo] excel[entiam] 

T[uam] commendo. 

Dabam Bethaniae Elysiorum 12. Martii anno 1617. 

R[everentiae] T[u]ae obsequentissim[us] filius 

Gregorius Graff m. p. 

 
                                                 
1 Jan AKCIUS. 
2 Jiří GRAFF. 
3 Caspar DORNAVIUS. 
4 Johann BILSTEN, Syntagma Philippo-Rameum artium liberalium, methodo brevi ac perspicua 
concinnatum. In Gratiam Tyronum partim difficilibus vocibus Germanica adjecta est explicatio, Basel, 
Konrad von Waldkirch 1607 (VD17 39:126244K). 

 
84. 

 
A 3251/GraffR/3           1617, 30. duben, Bytom n. O. 

 

Ačkoliv Řehoř Graff nemá co by nového Matoušovi Konečnému oznámil, přece jen na 

popud Caspara Dornavia nemohl opominout, aby se mu tímto psaním neohlásil. Opětovně 

žádá o zaslání Bilsteniovy učebnice a prosí, aby byl tento dopis předán i jeho otci. 
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Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. G. jako uzávěrka.  

 

Cum debitâ observantia obsequium filiale offero, reverende d[omi]ne antistes. Si R. T. 

cum svavissima uxore et filia valetis, bene e[st]. Ego Dei gratia cum caeteris valemus. 

Etsi quod ad R. T. scriberem, non habebam idoneum, tamen provocat[us] à magnifico 

d[omino] rectore nostro, d[omino] Casp[aro] Dornavio,1 per denunciationem esse cui darem 

literas, nolui nec debui intermittere quin hisce paucis quidem literis meam observantiam 

ergo R. T., patronum meum demonstrem. 

Rogo autem ne mihi R. T. vitio vertat, tam saepè roganti illum librum quem vocam[us] 

Syntagmata Philippo-Ramea auctoris Joh[anni] Bilstęnii,2 sed mihi transmittat per aliquem 

(si placuerit) in arca inquirens. Omnia mea studia atq[ue] officia R. T. semper dedicata. 

Rogo etiam, rever[ende] d[omi]ne pater, meo nomine plurimam salutem denuncies 

d[omi]nae matri3 unâ cum filia.4 His R. T. in clientelam et tutelam Dei ter opt[imi] 

max[imi] committo. 

Dabam Bethaniae Siles[iorum] è museo meo 30. April[is] anno 1617. 

Tui obsequentiss[imus] et observantiss[imus] filius 

Gregorius Graff m. p. 
 

Rogo R. T. data occasione transmittat hasce literas ad d[ominum] patrem meum. 

 
                                                 
1 Caspar DORNAVIUS. 
2 Viz předchozí dopis č. 83 (sign. A 3251/GraffR/2), pozn. 4 
3 Alžběta KONEČNÁ. 
4 Anna KONEČNÁ. 

 
85. 

 
A 3251/GraffR/6          1617, [4. srpen], Bytom n. O. 

 

Třebaže Řehoř Graff nemůže Matoušovi Konečnému nic náležitého oznámit, nemohl 

opominout svůj závazek, aby mu alespoň dopisem vyjádřil svou uctivost za všechna 

dobrodiní. Sděluje mu, že je i s ostatními mládenci zdráv a že ze všech sil studuje. Z dopisu 

svého otce přijatého 22. června 1617 srozuměl, že se spolu s Konečným usnesli, aby  mu 

(a jeho bratru Jiřímu) byla dávána roční podpora 30 tolarů, kteroužto částku z poloviny 

přijal při odchodu do Bytomi n. O., z části po poslu, z níž si opatřili ošacení. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. G. jako uzávěrka.  
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Filialibus obsequiis plenum animum cum omni observantia atq[ue] reverentia deferens, 

reverende doctissimeq[ue] domine senior, omnia felicia faustaq[ue] à Deo ter optimo 

maximo precor sinceroq[ue] animo opto. 

Si valet R. T., clarissime d[omi]ne senior, benè est, ego meiq[ue] conterranei et 

commilitones valemus et ego pro virili, ut et cęteri, studiis meis incumbo, ad quae R. T. 

mihi à Deo Patre spiritum sapientiae, sine quo nihil possumus exorare, precesq[ue] meas 

Tuis adjunctis juvare etiam atq[ue] etiam oro. Quanquam nihil literis dignum occurrebat, 

tamen occasionem hanc per commodam praetermittere non censebam quin paucissimis 

hisce meis literis observantiam meam erga R. T. declarem, ad quam adstrictus sum maximis 

beneficiis à R. T. in me collatis. 

A domino parente meo 10. Calend[as] Julii,1 literas accepi, quibus significat secum 

R. T. collocutum fuise consensumq[ue] ut in singulos annos nobis succurra 30 taleris, cujus 

summae mediam partem huc migrans accepi indicemq[ue] expensae transmisi alteram 

partem per hunc tabellarium transmisit, unde nobis vestimentis destitutis necesse erat 

comparare. 

Aliud nunc non est quod scribam, sed rogo R. T., hac rudes literas à me hilari fronte 

excipiat, salutem plurimam meo nomine deferens d[ominae] matri et filiae fratribusq[ue] 

aliis. His paucis R. T. in clientelam et tutelam Dei ter opt[imi] max[imi] committo, qui 

nobis eam incolumem servare velit ad nestoreos annos. 

Dabam Bethaniae Silesiorum pridie Nonarum Augusti anno 1617. 

R. T. obsequentiss[imus] filius  

Gregorius Graff m. p. 

 
                                                 
1 Tj. 22. červen 1617. 

 
86. 

 
A 3251/GraffR/9             1617, [cca 10.] říjen, Bytom n. O. 

 

Když si Řehoř Graff přečetl dopis Matouše Konečného, byl zarmoucen zprávou o jeho 

nepříliš pevném zdraví. Mimo to z Konečného psaní srozuměl jeho přízni, otcovské péči a 

povzbuzení ke studiím nikoliv převážně slovy, nýbrž zaopatřením jejich nutných výdajů, za 

což mu je Řehoř velmi zavázán. Nad to vyjadřuje svou vděčnost za projevenou štědrost a 

dobrodiní. Ač prve píše, že Konečnému posílá rejstřík vydání, nakonec musel jeho odeslání 

ještě odložit. Sděluje, že je nyní zdráv a plně se oddává studiím. Poněvadž se nyní více 
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věnuje studiu řeckých spisů a nedostává se mu zvláště řecká gramatika, prosí Konečného 

o zaslání té, kterou má uloženu doma ve své skříni. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno třech stranách. Přitištěná pečeť s monogramem I. G. jako uzávěrka.  

 

Filialibus obsequiis plenum cum summâ observantia animum, vir reverende, offerens à 

Deo ter opt[imo] max[imo] cuncta fausta prosperaq[ue] animi et corporis ex imo pectore 

precor atq[ue] exopto. 

Literas R. T. accepi, legi, perlegi ex quibus inter alia intellexi R. T. minus dextrè valere, 

quod certè animo tristi perturbatoq[ue] excepi. Utinam potiùs meliora audire legereq[ue] 

contigissent. Deum itaq[ue] oro, sanitatem R. T. restituat pristinam, nobis ecclesiaeq[ue] 

suae imprimis incolumem servet ad plurimos annos. Ego nunc valeo, studiis meis pro virili 

incumbans. 

In iisdem literis R. T. perspexi animum planè paternè erga me aliosq[ue] affectum, dum 

me ad diligentiam in studiis adhibendam excitas oscitantiq[ue] quasi calcar addis, non 

tantum verbis, verum etiam quod magis necessarios sumptus suppeditas eoq[ue] nos quasi 

stimulo quodam urges ad exequendum cursum in studiis. Hac autem cura Tua paternâ 

vicisti proprium parentum, qui jam pridem uti ex literis R. T. priorib[us] intellexi, constituit 

huc transmittere, intermissit tamen huc usq[ue] R. T. autem paternitate largitateq[ue] 

antevent[us], quâ totus jam R. T. obligatus sum, omniaq[ue] officia mea quoad vivam, quod 

quidem et lubens huc usq[ue] feci, facio et faciam debitumq[ue] pro virili, Deo suppetente 

necessarios vires, R. T. ecclesiaeq[ue] persolvam. 

Mitto autem et hîc R. T. indicem priorum sumtuum in quos urgente necessitate coactus 

fui exponere, uti catalogus indicat. Gratias itaq[ue] quas possum ex intimis cordi mei R. T. 

maximas ago pro largitate Tua prius imò et nunc erga me declarata. Et quoniam superant 

merita Tua gratiam meam, à Deo optimo maximo, qui est compensator beneficiorum 

optimus, R. T. precor remunerationem, quae hîc futura ampla, illîc verò in vita aeterna cum 

omnibus beatis amplior imò amplisisma. 

Quoniam autem nunc, r[everende] pater, animum fixiùs adhibui literis Graecis (ita enim 

fuit voluntas R. T. quam susq[ue] deq[ue] habere semper nefas esse duxi), libris itaq[ue] 

praesertim grammatica opus habebo. Rogo itaq[ue] R. T. quoniam in arca mea Grammatica 
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Graeca Martini Crusii1 lateat, quae hîc tractatur, clavem concedat alicui praeceptorum qui 

eâ acceptâ data occasione mihi perferre curet. 

Plura scribenda scribendi non occurrunt, votum itaq[ue] meum repeto, faxit Deus ut 

dum literae hae ad Te pervenient, pristina sanitate donatum offendant. Praeterea rogo R. T. 

salutem plurimam meo nomine deferat svavissimae uxori,2 matri honorandae, et 

dilectissimae filiolae,3 quas Deus servet unâ cum R. T. incolumes ad nestoreos annos. Vale, 

reverende d[omi]ne pater, studiisq[ue] meis fave eaq[ue] promove. 

Dabam Bethaniae Elysiorum Octobris anni Christi MDCXVII.  

R. T. obsequentissi[mus] filius  

Gregorius Graff m. p. 

 

Scripsi me missurum R. T. indicem sumtuum, rogo ne R. T. mihi malam in partem 

vertat, <propter> d[omini] Dornavii4 discessum differre cogor, primâ occasione id 

recompensaturus. 

 
                                                 
1 Martin CRUSIUS, Martini Crusii Grammaticae Graecae cum Latina congruentis, pars prima, Basel, 
Konrad von Waldkirch 1608 (VD17 12:634907Z). 
2 Alžběta KONEČNÁ. 
3 Anna KONEČNÁ. 
4 Caspar DORNAVIUS. 

 
87. 

 
A 3251/GraffR/10               1617, 11. prosinec, Bytom n. O. 

 

Poněvadž se Řehoř Graff dlouho ve svých psaních odmlčel, chce Matoušovi Konečnému 

krátce oznámit, co má na srdci. Sděluje, že je zdráv, pilně se oddává studiím a že do Bytomi 

n. O. nedávno dorazil posel, jenž jim donesl nejen dopisy, z kterého Řehoř srozuměl 

Konečného náklonnosti, ale i exempláře Biblí, za něž velmi děkuje. Jelikož si uvědomil své 

nemalé provinění jak proti sobě samému, učiněnému slibu i proti Matoušovi Konečnému, 

zpytuje své svědomí, prosí Konečného o odpuštění a slibuje, že se již tak nezachová. 

Vyjadřuje mu svou vděčnost za otcovskou laskavost a dobrotivost, kterou chce prokazovat 

nejen slovy. Odesílá mu rejstřík vydání a žádá o zaslání peněz, aby mohl s prospěchem 

pokračovat ve svých studiích. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách. Přitištěná pečeť s monogramem I. A. D. jako 

uzávěrka. 
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Filialibus cum obsequiis gratum animum atq[ue] obedientem cum summa observantia, 

vir reverende clarissimeq[ue], offero atq[ue] dedico. Si vales, vir reverende atq[ue] 

doctissime, benè est. Ego valeo studiisq[ue] meis pro virili incumbo. 

Tempus elapsum est haud breve, quo nihil literarum ad R. T. dederam imò et nunc non 

multum spatii super est, quapropter ea quae animo insunt brevius exponam. Haud multis ab 

hinc diebus tabellarius iste, qui jam credebatur emansurus, nostras visitavit aedes 

secumq[ue] attulit non modo librum bibliorum1 à R. T. nobis concessam, pro quo ut alii sic 

et ego maximas ago gratias, sed attulit ille quoq[ue] literas ex quibus intellexi singularem 

paternitatem R[everentiae] Tuae. 

Nam agnovi inde multam et magnam inertiam stoliditatem atq[ue] insanitatem meam 

magnumq[ue] crimen admissum tum contra memet ipsum et spo[n]sionem factam R. T., 

tum et erga ipsam Tuam R[everentiam] clementiam, benignitatem et paternitatem Tuam. 

Etenim quod sponderam R. T. de intermittendis hisce et similibus scripturis, destruxi, quò 

fit ut iram, indignationem poenamq[ue] Tuam promoeruerim ampliusq[ue] indignus ut 

R. T. patrem meum compellem. Agnosco itaq[ue] peccatum meum maximum imò et doleo 

id à me perpetratum. Quapropter oro rogoq[ue] R. T., id mihi hac vice condonet et insanae 

stultitiae meae id agnoscat, inposterum polliceor meq[ue] R. T. obstringo me nunquam tale 

quidpiam amplius commissurum, sed omni modo talia consortia fugaturum, neminiq[ue] 

nisi iis, quibus à R. T. nobis concessum est perscripturum, omnibusq[ue] mandatis  Tuis 

quoad maximè potero obtemperaturum. 

Cogit enim me etiam si nihil aliud esset (cum tamen plurima sint), et quasi stimularet 

beneficentia et benignitas R. T., quae declarata est erga me multis variisq[ue] modis, 

praesertim in hoc Schönaichiano2 vitam degentem, quam liberalem paternitatem agnoscens 

gratias quas possum ex imò pectoris mei maximas R. T. ago studeboq[ue] inposterum 

gratitudinem meam non modo verbis, sed et re ipsa declaraturum. Mitto hic quoq[ue] 

indicem rerum in quas exposui ex necessitate pecuniam à R. T. acceptam. Et quoniam 

parens meus nondum per tabellarium inviserit, ut R. T. antea scripserat, oro rogoq[ue] ut R. 

T. mihi subveniat necessario sumtu, ut studia mea alacri et quieto animo ad gloria[m] Dei et 

proximorum meiq[ue] ipsius commodum continuare possim, gratum me omni ex parte fore 

polliceor. 

                                                 
a„tum“ nadepsáno. 
1 Srov. č. 67 (sign. A 3251/Abdon/6); č. 68 (sign. A 3251/Abdon/10). 
2 Illustris Gymnasium Schönaichianum, tj. škola v Bytomi n. O. 
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Plura quae scribam non occurrunt, repeto itaq[ue] petitionem meam et rogo R. T. mihi 

crimen et commissa peccata remittat atq[ue] ignoscat iramq[ue] exterminet. Polliceor enim 

sedulo navare operam ne quicquam ejusmodi committatur. Deniq[ue] rogo R. T. salutem 

plurimam meo nomine deferat tuma fratribus sacerdotibus, tum d[ominae] matri3 et 

filiolae.4 His, vir reverende et patrone summoperè colende, vale, Deo et protectioni ejus 

fidelissimae commissus, qui valetudine prospera R. T. donare et in plurimos annos vitam 

producere velit. 

Dabam Bethaniae Elysiorum 11. Decemb[ris] anno 1617. 

R. T. obsequentissimus et supplex filius 

Gregorius Graff m. p. 

 
                                                 
3 Alžběta KONEČNÁ. 
4 Anna KONEČNÁ. 

 
88. 

 
A 3251/GraffR/111         1618, [18. únor], Bytom n. O. 

 

Řehoř Graff oznamuje Matoušovi Konečnému, že od něj obdržel dva dopisy, z nichž 

vyrozuměl jeho otcovské laskavosti a péči. Velmi děkuje za obdrženou milost a odpuštění 

jeho provinění, jak o ně žádal v předchozím dopise, i za všechna napomenutí, jimiž je 

popuzován k cíli svých studií. Na Konečného dotaz, zda stále konají cvičení a sobotní 

kázání, odpovídá, že se tak každodenně děje, ale  kázání již nepronáší v jazyce latinském 

jako dříve, nýbrž z přikázání Caspara Dornavia jsou pronášena německy. Jako svůj 

kazatelský vzor by Řehoř rád následoval bytomského faráře Petra Tita ml. Tento ale 

nedávno zemřel a 24. ledna 1618 byl pochován. Ač jeho smrtí byly přerušeny teologické 

lekce, budou brzy obnoveny od karolatského faráře Jeremiase Colera. Nakonec Řehoř 

Konečnému oznamuje, že mu a jeho bratru Jiřímu byla od jejich otce zaslána látka k ušití 

šatů a každému pět kop míšeňských, které však již vynaložili za opatření nového oděvu i 

k opravě starého. Proto Konečného žádá, aby ho založil penězi. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno dvou stranách. Přitištěná pečeť pod papírovým krytem 

s monogramem I. G. jako uzávěrka. 

 

                                                 
1 Tento list je odpovědí na dopis Matouše Konečného ze 17. prosince 1617, který bratrští mládenci v Bytomi 
n. O. přijali. 31. ledna 1618. Srov. č. 94 (sign. A 3252/3). 
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Filialibus obsequiis plenum refertumq[ue] animum cum summa reverentiâ atq[ue] 

observantiâ, vir reverende, offerens, à Deo ter opt[imo] max[imo] hujus novi anni felicem 

ingressum, feliciorem progressum ac tandem felicissimum egressum ex imo pectoris mei 

scrinio unâ cum svavissima uxore2 atq[ue] filiola3 R. T. precor atq[ue] exopto. 

Literas binas non longo temporis intervallo à R. T. accepi, animo hilari legi 

intellexiq[ue] ex iisdem paternam benignitatem et benignam paternitatem erga me. Dum 

enim maximis meis commissis et peccatis R[everentia]m T[uam] nimium offendissem et 

promeritus essem non amorem, non protectionem, sed iram odiumq[ue] maximum. Tamen 

cum antecedentibus literis remissionem et condonationem horum petiissem, non modo 

condonare, remittere, sed insuper inposterum bonam spem protectionis, tutelae imò et 

sustentationis succitare R. T. non dubitavit. Quae omnia animo pergrato legens 

consideransq[ue] magnam R. T. facilitatem, gratias quas possum maximas ex imò pectoris 

mei scrinio ago agamq[ue] dum lumen vitale videbo. 

Serviet officio spiritus ille Tuo eaq[ue], quae pollicitus sum, inposterum semper 

praestare studebo. Praeterea et inde animum paternum R. T. cognovi, nempe ex correptione 

et increpatione, quâ quasi calcari quodam incitor et stimulor, quò intentiori cursu ad 

scopum studiorum meorum tendam, qui stimulus et calcar semper meo inhęrebit animo 

idq[ue] efficiet ut memor illius tandem ad finem eum cujus gratiâ emissum atq[ue] à R. T. 

scriptum est. 

Quod autem attinet quaestionem, quâ certior fieri cupit R. T. de continuatione 

exercitiorum nostrorum tam quotidianorum, quam concionatoriorum sabathaliorum, 

respondeo certioremq[ue] facio R. T. nos ea quotidiè continuare in aedibus nostris, 

concionem autem prius qvidem peragebam instituente claris[simo] viro d[omino] Casp[ari] 

Dornavio4 sermone latino, nunc autem ejusdem jussu Germanico idiomate ea[m] peragere 

necessum est. Qua in re optimum verbi divini praeconem, reverendum d[ominum] 

m[agistrum] Petrum Titum,5 quasi exemplar me secuturum proponebam, sed hic ipsissimus 

dux noster Calendis Januarii6 decubuit infeliciter ac tandem vix septimanâ elapsa 

mortalitate exuta induit immortalitatem atq[ue] 24. Janu[arii] magno cum dolore omnium 

sepelitur. 

                                                 
2 Alžběta KONEČNÁ. 
3 Anna KONEČNÁ. 
4 Caspar DORNAVIUS. 
5 Petrus TITUS ml. 
6 Tj. 1. ledna 1618. 
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Luget itaq[ue] nunc ad tempus lectio theologica, V. T. restaurabitur tamen brevi, subibit 

enim vices emortui vir reverend[us] d[omi]n[us] Jeremias Colerus7 generosissimi patroni 

nostri à concionib[us] aulicis. Nec id me silentio involvere decet d[ominum] parentem 

nostrum nos per tabellarium visitasse, per quem misit nobis materiam ad vestimenta 

comparanda et praeter eam unicuiq[ue] 5 s[exagenas]s misn[ensis], cujus pecuniae partem 

in novas vestes comparandas, partem ad veteres resarciendas exposuimus. Rogo itaq[ue] R. 

T. summâ cum submissione et reverentiâ necessitati meae succurrat, omnes nervos 

diligentiae meae intendam ut gratitudinem meam proferre queam erga R[everenti]am 

T[u]am ne in cassum exponant[ur], quae suppeditant[ur] à R[everenti]â T[u]â. Plura quae 

nunc scribam non reperior. Rogo itaq[ue] R. T. plurimam salutem deferat d[omi]nae matri 

ut et filiolae quibus opto det Deus, ut unâ cum R. T. vivant, valeant, floreant ad plurimos 

annos, praesertim R. T. in nostrum commodum ecclesiaeq[ue] suae incrementum servet ille. 

In nos qui vitae jus habet atq[ue] necis. Vale reverende in Christo pater studiisq[ue] meis 

fave ac promove. 

Dabam Bethaniae Silesiorum cis Viadrum d[o]m[ini]cae Sexagesimae anni hujus 1618. 

R. T. obseqventissimus filius 

Gregorius Graff m. p. 

 
                                                 
7 Jeremias COLERUS. 

 
 

89. 
 
A 3251/GraffR/12       1618, 13. březen, Bytom n. O. 

 

Jelikož se Řehořovi Graffovi naskytla příležitost k odeslání dopisu Matoušovi 

Konečnému, nemohl ji opominout, a tak mu projevit svou vděčnost za veškerou péči a 

opatrování. Prosí ho, aby na znamení uctivosti své a svých druhů přijal soubor orací, jež 

veřejně vykonali u profesora rétoriky a poetiky Jonase Melidea, a aby se nehoršil nad 

jejich rozdělením, které neodpovídá bratrským zvykům, neboť se tak stalo z vůle profesora 

Melidea a nikoliv jeho vlastní. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť pod papírovým krytem s monogramem 

I. [A. S.]  jako uzávěrka.  
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Filialibus obsequiis omniq[ue] reverentiâ et observantiâ refertum animum offero, 

summam felicitatem in spiritualibus simul ac corporalibus rebus à Jehovah opt[imo] ter 

maximo unâ cum conjuge1 svavissima atque filiola2 dilectissima exopto. 

Quandoquidem, vir reverende, doctissime praestantissimeq[ue] pater in Christo 

plurimum venerande, occasio data fuerit ad R. T. scribendi non potui intermittere, quin 

R. T. hisce meis literis visitem declaremq[ue] observantiam meam, quâ meritò revereor et 

colo colamq[ue] R. T. ad ultimum usq[ue] vitae meae punctistitium. Quis enim domi 

praecepta et rudimenta artium domi instillari curavit? quis  domiq[ue] in palęstram hanc 

musarum emisit? certè R. T. id praestitit. Meritò itaq[ue] R. T. debeo omnia si cuiquam 

debeo. Ex hâc igitur observantia opto ut hae literae uti à me sano et incolumi exierunt, R. T. 

multò saniorem, optimâq[ue] valetudine fruentem offendant, quae incolumitas ut etiam 

duret ad nestoreos annos. 

Ejusdem observantiae symbolum et signum mitto simul cum aliis com[m]ilitonibus 

meis, quod hilari oro fronte R. T. accipiat nempe orationem de adventu Christi ad 

passionem3 exhibitam in auditorio nostro majori, annuentibus imò instigantibus 

clariss[imis] d[ominis] professorib[us] excusam. Distributio autem haec quod <quam> non 

respondeat distributioni usitatae in nostris ecclesiis, id non mea causa et ingenio, sed 

voluntate et ductu clariss[imi] viri d[omi]n[i] Jonae Melidei,4 orat[oriae] et poet[icae] 

profess[oris] publ[ici], cui resistere nefas esse duxi. Hanc opellam rogo R. T. placido animo 

recipiat meaq[ue] studia provehat. Plura scribenti annotationis digna non occurrunt. 

Commendo itaq[ue] R. T. protectioni et tutelae divinae. Is incolumen servet R. T. 

ecclesiae et nobis ad plurimus annos. Ea item precor et svavissimae uxori ut et filiolae, 

quibus submissè oro meo nomine plurimam salutem R. T. dicere non gravabit[ur]. 

Dabam Bethaniae cis Viadrum 13. Martii anni hujus 1618. 

R. T. obsequentissimus filius  

Gregorius Graff 

 
                                                 
1 Alžběta KONEČNÁ. 
2 Anna KONEČNÁ. 
3 Jedná o soubor orací − Quadrigae Emanuelis, hoc est adventus D. N. J. Christi quadruplex in carnem, ad 
passionem, ad judicium, in corda fidelium totidiem orationibus, ductu CL. V. D. N. J. Melidei orat. et poes. 
profess. publ. adumbratus et in illustris Bethanei auditorio maiori exhibitus a Joh. Abdone Dannoviceno 
Moravo, Gregoro Graf Arnoviens. Boh., Thoma Cedare Byschiczeno Bohemo, Georgio Graf Arnoviens. Boh. 
11. Cal. Januarii anno 1618, Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1618 − jenž Řehoř Graff vydal spolu se svým 
bratrem Jiřím, Janem Abdonem a Tomášem Cedarem. Řehoř Graff  přednesl řeč: Oratio II. de adventu Christi 
ad passionem, recitata. Srov. RHB I, s. 23; č. 122 (sign. A 3255/GraffR/2). 
4 Jonas MELIDEUS. 
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90. 
 
A 3251/GraffR/13          1618, 1. duben, Bytom n. O. 

 

Přestože se Řehoř Graff nechce příčit vůli Matouše Konečného, neboť vyrozuměl z jeho 

dopisu, že je odvolán z bytomského gymnázia domů, žádá o prodloužení tamního pobytu 

alespoň do konce druhého roku svých studií. K tomu uvádí důvody, které ho k této prosbě 

vedou, totiž že jak veřejná, tak soukromá cvičení jsou nyní mnohem lepší, Caspar 

Dornavius jim začíná soukromě přednášet z „Compendia physices“ i profesor teologie 

Georg Vechner již podává výklad z Bucanovy dogmatiky a ustanovuje rovněž soukromé 

teologické disputace. Jinak oznamuje, že je zdráv a pilně se věnuje studiu. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách. Přitištěná pečeť s monogramem T. C. B. jako 

uzávěrka.  

 

Filialibus obsequiis refertum animum summâ cum reverentiâ et observantia offerens à 

Jehovah, Deo opt[imo] max[imo], cuncta felicissima prosperrimaq[ue] R. T. unâ cum 

dilectissima conjuge1 ac prole2 exopto. Si R. T. valet, benè est, ego valetudine commoda 

usus, studiis pro virili incumbo. 

Literas Tuas, pater in Christo plurimum venerande, accepi, legi intellexiq[ue] 

voluntatem R. T. concernentem cum in genere omnes, tum et me in specie et quidem me ita 

concernentem, ut eâ ad revisendes lares omissis et relictis castris et palaestra hâc musarum 

revoces. Quam voluntatem R. T. susq[ue] deq[ue] ferre, ludibrio exponere et ut aliâs 

nunquam, sic nec hâc in parte repugnare nefas esse duco. 

Quia tamen adhuc multa, quae ad officium meum inposterum ritè exequendum penes 

me desiderari animadverto, submissè rogo, et quâ par est observantiâ R. T. mihi adhuc 

aliquantulum spatii ad continuanda studia mea concedat, nec me studiis nunc optimis et 

optimè institutis cum damno et detrimento meo subtrahat, sed potiùs promoveat, si ulteriùs 

non placuerit, saltem ad expletionem anni hujus ineuntis secundi. Ego repromitto R. T. 

quantum in me est, omni desidiae jugo cervice mea excusso, studiis summam operam 

navare, ne ea quae hactenus in me p[er]quam benignè ac honestè erogata fuêre, frustranea 

esse, sed utilia appareant. Et ego reversus omnibus utar, quaecunq[ue] didicero ad 

                                                 
1 Alžběta KONEČNÁ. 
2 Anna KONEČNÁ. 
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aedificationem (quod ut et mihi Deus largiat[ur] oro) scholae et ecclesiae Unitatis nostrae. 

Rogo itaq[ue] R. T. me compotem petitionis meae faciat.  

Causae quae me movent ut haec postulem à R. T. sunt, quia nunc cum alia omnia 

publica et privata exercitia superiori tempore quasi langventia reviviscunt, tum quia 

clariss[imus] vir d[ominus] d[ominus] Dornavius3 jam nobis privatim suis lectionib[us] 

dictitare Compendium physices4 exorsus est. Reverendus d[ominus] d[ominus] Vechnerus5 

quoq[ue] instituit disputationem privatam theologicam juxta capita locorum communium 

Buccani,6 ubi me in theologicics magis exercere queam. Quapropter à R. T. responsionem 

clementem rogo consequar.  

His igitur R. T. Deo commito, qui nobis R. T. conservare incolumem et superstitem 

velit ad plurimos annos. Vale, pater in Christo plurimum venerande, me meaq[ue] studia 

Tibi commendata habeas. 

Dabam Bethaniae Elysior[um] cis Vidarum 1. April[is] anno 1618. 

R. T. obsequentiss[imus] filius  

Gregorius Graff m. p. 

 
                                                 
3 Caspar DORNAVIUS. 
4 [?] Verae physices compendium novum, in sincerioris philosophiae studiosorum gratiam conscriptum et in 
lucem editum ab Henrico Nollio medicinae in illustri Arnoldino, quod est Steinfurti, professore ordinario, 
Frankfurt a. M., Johann Karl Unckel 1616 (VD17 39:139795T). 
5 Georg VECHNER. 
6 Guillaume BUCANUS, Institutiones theologicae. Seu locorum communium christianae religionis ex Dei 
verbo et praestantissimorum theologorum orthodoxo consensu expositorum analysis: Ad leges methodi 
didascalicae; quaestionibus et responsionibus conformata atque in usum ministerii sacri candidatorum, qui se 
ad examen doctrinae subeundum parant, accomodata, Bern, Jean le Preux 1605 (VD17 75:656754P). 

 
 

Jiří THEOPHIL 
 

91. 
 
A 3251/Theophilus/2        1618, 27. březen, Bytom n. O. 

 

Jiří Theophil uvědomuje Matouše Konečného, že z jemu slíbených peněz, přijal pouze 

10 tolarů a dalších 20, které mu měly být odeslány Konečným, jak mu avizoval Jan 

Lanecius,1 dosud neobdržel a není mu zřetelné, proč se tak stalo. Proto Konečného žádá, 

aby mu byly tyto při nejbližší příležitosti poslány, pokud tak ještě nebylo učiněno. 

 

                                                 
1 Srov. č. 95 (sign. A 3258/Lanecký/2). 
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Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka. 

 

Animu[m] filialem gratitudine sum[m]â officiisq[ue] abundantem offero T. R. 

precorq[ue] à Christo Jesu omnimodam salutem et incolumitatem, quâ diu fruaris pater 

venerande cum uxore, liberis, tota deniq[ue] domo Tua; amen. 

Traditae sunt mihi antea literae T. R. paternorum affectuu[m] et benevolentiae 

immotum signum ex quibus pro diversa ipsarum materia, laetitiam et maerore[m] hausi 

haurioq[ue] illa cum ex paterna salutatione, tum ex gratitudinis meae animo benevolo 

approbatione. Hunc ex tardiuscula mora in mittenda mihi reliqua pecunia. Scribit T. R. 

missos mihi fuisse 20 taleros qui, si non traditi essent mihi, tabellariu[m] esse 

examinandum. Sed cum ego 10 tantum accepissem, et quidem tum temporis, cum praeter 

me duob[us] T. R. alumnis missi sunt 20 taleri,a nolui tebellario negotium facessere, prius 

qua rem penitius cognitam et exploratam habuerim. Ex collatione autem epistolae prioris 

cum hac posteriore colligo rem nonnihil obscuritatis habere, pecuniamve hanc vel non 

missam esse vel p[er] aliu[m] quempiam tabellarium id factum fuisse, cum per hunc qui 

festo Epiphanias2 Boleslavia[m]3 transiret, ego 10 taleros acceperim juxta literas T. R. 

Praeter decem illos autem se mittere innuisse T. R., scribit venerandus pater d[ominus] 

Lanecius,4 20 taleros,b cujus epistolam ad penitius exactiusq[ue] rem percipiendam cum 

priori T. R. epistola transmitto. Peto itaq[ue], venerande pater officiosè, si non est factu[m] 

hactenus, fiat, quam per alia licebit negotia et occasionem com[m]oda[m] proximè. 

Quoniam autem, ut reor, res tota ex hac epistolaru[m] collatione pendet, pluribus venerando 

patri non obstrepo, ne benevolentiâ paternâ abuti videar. Expectabo interim paternam Tuam 

efficacemve responsionem. Hac filiali spe fretus Te, pater venerande cum omnibus Tuis in 

potentissimas, benignissimas et faventissimas Dei manus commendo. 

Dabam Bethaniae ad Viadru[m] 27. Martii anno 1618. 

T. R. deditiss[imus] filius 

Georgius Theophilus. 

 

                                                 
a „20 taleri“ doplněno jako marginální vsuvka. 
b „20 taleros“ doplněno jako marginální vsuvka. 

2 Tj. 6. ledna 1618. 
3 Mladá Boleslav. 
4 Jan LANECIUS. 
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Netrefuje se toto mě k věci, nebo těch 20 tolarů poslal sem <jindy> posléze. Ale na den 

Tří králů 10, tak mám znamenáno a svědky. Neb Tatík5 přidali[?] těch 10, teprve psal, 

abych tě[ch] 20 tolarů založil ještě, vynadělil. c 

 
                                                 
c Poznámka Matouše Konečného na adresní straně listu. 
5 Viz pozn. 4. 

 
Jan PARVULUS 

 
92. 

 
A 3258/Parvulus/1 a              1601, [4. prosinec], Chvalkovice 

 

Jan Parvulus popisuje Jakubu Narcisu Vrchopolskému své obtíže, které ho potkaly na 

cestě do Zhořelce a následně do Goldberku (Złotoryji) poté, co byl propuštěn na studium. 

Jelikož byl údajně okraden, musel se navrátit do Čech. A aby mohl tuto ztrátu vynahradit, 

nyní pobývá na Chvalkovicích u Jana st. Dobřenského z Dobřenic, jehož děti vyučuje, a 

které chce poslat na studium do Německa. Dále žádá o zprostředkování kontaktu 

s bratrským správcem, knězem Václavem Cornu v Choustníkově Hradišti. 

 

Originál, autograf na jednom archu papíru, psáno po dvou stranách. Přitištěná pečeť s monogramem [I.] P. [?]. jako 

uzávěrka.  

 

Dvojí ctihodnému knězi Jakubovi Narcisovi,1 zprávci lidu Páně v Brandejse nad Vorlicí,2 panu otci mému 

v Kristu nejmilejšímu k vlastnímu otevření. 

 

Poslušenství synovské vzkazuji Vám, pane otče mně v Kristu nejmilejší, a žádám Vám 

od Pána Boha přítomnosti a požehnání na všecky Váše práce a jiné summou všecko 

nejlepší dobré. Podle toho Vás, můj ne[j]milejší pane otče, se vší ponížeností žádám, že 

toto mé psaní dobrotivou a laskavou myslí přijmete a jemu i žádosti v něm zavřené u sebe 

místo dáte. 

                                                 
 

a Dopis Jana Parvula ze 4. prosince 1601 byl již editován Jiřím Justem v úvodní studii o mladoboleslavském 
nálezu. Viz J. JUST, Neue Quellen, (v tisku). 
b Dodatečný přípisek pod adresou psaný snad rukou Jakuba Narcisa Vrchopolského. 
1 Jakub NARCIS Vrchopolský (1548−1611), byl v r. 1584 zvolen ve Slavkově do úzké rady a o deset let 
později seniorem se sídlem v Ivančicích, kde se také staral o správu archivu Jednoty. V r. 1600, po smrti Jana 
Effraima, přijal místo sudího s působností pro Čechy a přesídlil do Brandýsa nad Orlicí. 
2 Brandýs nad Orlicí; okr. Ústí nad Orlicí. 
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Nepochybné jest, že v dobré paměti Vám pozůstává to, že sem jakž od Vás, tak i od 

jiných otců v Pánu milých k žádosti mé na učení tehdáž, když ste z jara v Boleslavi3 byli, 

odpuštěn byl. Tak, jakž potom, také s jinými některými mládenci (učiniv zapsání rukou 

svou, že toho sem vděčen, a což se naučím, nejinde než v Jednotě toho užívati chci) na též 

učení do Görlice4 sem šel,5 tak jakž mi Bratr Symenon Theophil6 radil. 

Ale když sem sobě nemohl ani s tovaryšem svým tam hospody, tak jakž by nám naše 

sumptum stačovati mohlo, zjednati, odtud sem s radou pana Bucholcera,7 k němuž sme 

komendováni byli, šel do Goldperku,8 kdež sem i s tovaryšem svým hospody dosti mírné 

dostal. Ale když sem podlé obyčeje toho města na čtvrt léta napřed zavdati chtěl, maje 

v kabátě přes třidceti kop na stříbře i na zlatě zašitých, tu sem týchž peněz nenašel. Nýbrž 

když sem já týž kabá[t] slíkl a v jiném chodil, někdo mi je ukradl, o čemž sem já nezvěděl 

až v Goldperku, čehož i tovaryš můj povědom jest, takže mi z toho ze všeho nezůstalo než 

pět tolarů a čtyři zlatý, což sem byl předešle vynal[ožil]. Když tehdy taková nešťastná 

příhoda mi se stala, nevěda sobě jaké jiné rady dáti, přinucen sem byl, abych se zase do 

Čech navrátil. I tu sem s radou dobrých přátel obrátil se k jednomu pánu, jenž i se paní 

jednomyslný jest,9 tak abych vždy mohl příčiny ku pobožnosti míti, jehožto syny10 učím, 

kteréž do Němec poslati chce. Což sem však ne jiným úmyslem učinil, nežli proto, abych 

některý peníz zase zachovati mohl, a potom pořád se učiti, a tak bohda s uměním zase se k 

Jednotě navrátiti a otcům v Kristu nejmilejším se odsluhovati. 

                                                 
3 Mladá Boleslav. 
4 Görlitz; Sasko, Německo / Zgorzelec; vojvodství Dolnoslezské, Polsko. 
5 Jan Parvulus byl na zhořelecké gymnázium propuštěn snad s polečně s Janem Aëtiem a Bohuslavem 
Jafetem, kteří byli do školní matriky zapsáni 29. června 1601. Srov. K. HRDINA, Čechové na gymnasiu ve 
Zhořelci, s. 95-96. 
6 Šimon Bohumil TURNOVSKÝ (1544−1608), pocházel z bratrské rodiny z Turnova, ale za pronásledování 
v r. 1548 odešel s rodiči do Poslka. V 60. letech 16. stol. absolvoval dva dvouleté studijní pobyty ve 
Wittenberku a v r. 1587 byl zvolen seniorem bratrských sborů ve Velkopolsku se sídlem v Ostrorógu. Byl 
uznávaným učencem a básníkem i výborným kazatelem. 
7 Snad Gottfried BUCHHOLZER, syn kazatele a autora díla „Isagoge chronologica“ Abrahama Buchholzera 
(†1584). Působil jako městský písař ve Zhořelci a jako vydavatel dalších částí otcova spisu. 
8 Złotoryja; vojvodství Dolnoslezské, Polsko. 
9 Dle místa odeslání dopisu se jedná o Jana st. DOBŘENSKÉHO z Dobřenic (†1624), jenž r. 1600 koupil 
statek Chvalkovice a postoupil ho své manželce Mariáně Dobřenské ze Žlunic. O tom, že oba byli příslušníky 
Jednoty bratrské svědčí zachovaný rejstřík sboru z Choustnikova Hradiště z r. 1613 (AMK, sign. 
A 3254/HHradiště/O_1613), kde jsou oba uvedeni ve Chvalkovicích. 
10 Pravděpodobně jde o syny jejich příbuzného Jana ml. z Dobřenic zemřelého asi v r. 1593 – Jana Jindřicha 
ml. (†1611) a Jiřího Kryštofa († cca 1608) – nad kterými byli jako poručníci ustanoveni Jan st. Dobřenský 
z Dobřenic, jeho žena Mariána a Albrecht Slánský z Doubravice. K tomu srov. Antonín RYBIČKA, 
Dobřenští z Dobřenic. Studie genealogická, Památky archeologické 9, 1873, s. 436; August SEDLÁČEK, 
Hrady, zámky a tvrze Království českého V., s. 350-351 [CD-ROM]. Sedláček však zmíněné chlapce uvádí 
jako syny Jana st. Dobřenské z Dobřenic, ale v OSN VII, s. 714 vyjmenovává pouze dcery Johanku, Kateřinu 
a syna Rudolfa (*1607). 
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A takovýť jest můj celý úmysl, abych toho odpuštění užíti mohl. Nebo kdybych jináče 

nětco před sebe vzíti chtěl, Božího trestání obávati bych se musel. Ale tuto jeho požehnání 

čekám i za ně se modlím. A protož Vás, můj zvláště milý pane otče, se vší pokorou a 

ponížeností prosím, že Bratru Václavovi11 do Hradiště12 napíšete, poněvadž blízko odtud 

sem, aby také o mne pečoval, tak abych skrze to ještě více k dobrému posílen byl. 

Veřím silně, že ohledajíce se, jakž na to, jaké neštěstí na mne od Boha pro zkušení mé 

přišlo, tak i na úmysl můj a cíl, k němuž s pomocí Boží směřovati chci, žádost mou 

otcovsky a laskavě uslyšíc naplníte. A čehož tu koliv k mé žádosti učiníte, já se toho všeho, 

jakž modlitbami svými nehodnými, tak i poslušenstvím všelijakým nyní i na časy budoucí 

Vám i jiným otcům v Kristu nejmilejším odsluhovati chci. Odpovědi otcovské s naplněním 

žádosti očekávati budu. S tím milost Boží rač s námi býti.  

Datum na Chvalkovicích v outerý den svaté Barbory léta 1601. 

Syn Váš poslušný 

Jan Parvulus m. p. 

 

Jana Parvule zápis 1602 protulujcího se po své vůli, když odpuštěn na studium.b 

 
                                                 
11 Václav CORNU (†1630), v letech 1601−1603 byl správcem sboru v Choustníkově (Heřmanově) Hradišti. 
12 Choustníkovo Hradiště; okr. Trutnov. 

 
 

Zachariáš SOLÍN 
 

93. 
 
A 3251/Solín/1         1618, 29. duben, Týn [nad Vltavou] 

 

Zachariáš Solín žádá Matouše Konečného a jiné seniory Jednoty o propuštění na 

studium. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť jako uzávěrka, chybí. 

 

Mnohé poctivosti hodnému panu otci, knězi Matoušovi Konečnému, věrnému a opravdovému 

opatrovníku lidu K[rist]a i služebníků jeho k dodání samému. 

 

Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče, s vinšováním od Pána 

Boha zdraví a v něm požehnání Božího a summou všech dobrých věcí k životu obojímu 

potřebných. 
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Maje příležitost takovou, nemohl sem toho pominouti, abych se k Vám skrze toto 

psaníčko neměl ozvati, a své žádosti Vám předložiti, nebo poněvadž dobré a svaté paměti 

Bratr Cyrus,1 otec můj v Kristu Pánu milý, častokráte zaslíbení mnohá mně číníval, že mi 

chce příčiny dobré k cvičení se liternímu umění obmysliti, i jakož prvé toho sem důvěrně 

žádal, tak i nyní totéž činím a Vás, pane otče, žádám, že jakožto otec syna vyslyšíte a mně 

s otci jinými příčiny obmyslíte k cvičení se liternímu umění.  

Já připovídám Vám i jiným otcům zase podle nejvyšší možnosti se odsluhovati a toho 

užívati jakož ke cti a slávě Boží, tak i k vzdělání církve. 

Té naděje i důvěrnosti sem, že tato má žádost při Vás, pane otče, i při jiných otcích své 

místo míti bude. A s tím Vás Pánu Bohu v jeho mocnou ochranu poroučím.  

Datum v městě Tejně 29. Aprilis anno 1618. 

Syn Váš poslušný vždycky 

Zachariáš Solín m. p.

                                                 
1 Matěj CYRUS st. 

 
 
 
 

Matouš KONEČNÝ 
 

94. 
 
A 3252/3         1617, [17. prosinec, Mladá Boleslav] 

 

Matouš Konečný napomíná Jana Abdona, Tomáše Cedara, Jiřího a Řehoře Graffa 

a Jiřího Theophila k poslušnosti, kázni a pilnosti, zvláště pak Jana Abdona a Řehoře 

Graffa. Žádá o oznámení jejich nákladů za stravu a Janu Abdonovi, Jiřímu Theophilovi 

a Tomášovi Cedarovi odesílá peníze. Bratrům Graffovým oznamuje, že jim peníze zaslal 

otec. Nad to všem mládencům připomíná, aby se nadále scházeli ke společným modlitbám a 

cvičili se v kázání. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem M. K. jako uzávěrka. 

 

Adolescentibus piis: Johanni Abdon, Tomae Cedari, Gregorio et Georgio Graphsis Georgioque Theophilo 

filiis in Christo dilectis ad perlegendam una congregatis. 
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Salutem per Ch[ristum] incarnatum Domini. 

Pro mnoha zaměstknání i pro mdlobu a neduživost svou všechněm Vám krátce píši. 

Všechněch Vás ku pobožnosti, řádu a disciplíně, poddanosti, v učení se ku pilnosti 

napomínám. Abdon1 a Gregor2 špatně prospíváte, o peníze opět píšete a nedávno sem Vám 

odeslal. Ač ste rejstříky poslali a dobře ste učinili, však proto bez čeho můžete býti, buďte. 

Knih, ač co k studiu tam Vašemu a lekcím příleží, jiných nekupujte, když ste již jimi 

opatřeni, i šaty na zimu. K tomu veliký já činím a chci míti v IHC[?]a mezi Vámi, kteří 

máte omnino gratuitam mensam, <inter> a mezi těmi, kteří platí za stravu. Tak za to mám, 

že Tomáš3 a Abdon oba fruimini gratuita mensa domini patroni.4 Protož Vám tak jako 

jiným útraty není potřebí. Napištež mi, kteří máte darmo stůl a kteří i po čem platíte jiní. 

Nicméně posílám Vám nyní třem každému po 10 tolařích, totiž 10 tolarů Abdonovi, 10 

tolarů Cedarovi5 a 10 tolarů Jiříkovi Theophilovi6 zakládajíc jeho k placení k jeho hrubé 

žádosti. Psaní jeho i jiných přerovských zítra do Hebrona7 odešli[!]. Gregora v jeho pokání 

přijímám.8 Psaní k Bratru Gracianovi9 svědčící odešlete, neb B. Mikuláš10 nechť to opatří, 

jehož ode mne salutujte i pana Dornavia11 i jiných dobrých mužů a preceptorů. Já neduživý 

předce zůstávám. Valete mei memores.  

Datum 3. Dominica adventní A. D. 1617. 

MK12 

N. B. Nevím, trvá-li mezi Vámi ještě ten dobrý řád a v učení, v společném se shledávání 

k modlení, napomínkách i latinských neb německých žalmějích a v sobotu promlouvání 

pořádkem. Nerad bych, abyste v tom oblevili. 

Gregorovi a Jirovi13 neposílám nyní žádných peněz, protože mi jejich otec psal, že zítra 

týden bude, jak od něho posel k nim šel s penězi jeho i s jinými potřebami, a již bez 

pochyby tam byl neb jest.14 
 

                                                 
a Možno číst také jako ZHL . 
1 Jan ABDON. 
2 Řehoř GRAFF. 
3 Tomáš CEDAR. 
4 Georg von SCHÖNAICH. 
5 Viz pozn. 3. 
6 Jiří THEOPHIL. 
7 Přerov. 
8 Srov. č. 87 (sign. A 3251/GraffR/10). 
9 Martin Gratian GERTICH. 
10 Mikuláš WOLFGANG Draconus. 
11 Caspar DORNAVIUS. 
12 Monogram Matouše Konečného. 
13 Jiří GRAFF. 
14 Srov. č. 88 (sign. A 3251/GraffR/11). 
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Accepimus 31. Janu[arii].b 
 

N. B.c  Psal sem Tatíkovi15 o těch 20 tolarů, že sem poslal po komkoli. 

Tuto se píše, že mu posílám 10 tolarů, a to <byl> sám od sebe k žádosti jeho učinil sem, 

ne k návěští Tatíkovu o těch 20, nebo sem Tvé psaní odeslal k němu po odeslání těch 10 

tolarů, a tak sem musel posla za těch 20 tolarů poslati pouhému[?] bychť k žádo[sti]. 

Tatíkovi poslal těch 20 tolarů a předce sem bez něho k žádosti Theoph[ilově] prve 10 

poslal. Item takové bloudy jest jemu o těch 15 tolařích <ne> posled[ně] mě neposl[al], že je 

přijal. 

 
                                                 
b Poznámka psaná pravděpodobně některým ze zmiňovaných studentů na adresní straně listu. 
c Poznámka Matouše Konečného na adresní straně listu. Text je psán písmem drobnějšího modulu a obtížně 
čitelný. 
15 Jan LANECIUS. 

 
 

Jan LANECIUS 
 

95. 
A 3258/Lanecký/2       1618, 6. březen, Přerov 

 

Jan Lanecius odepisuje Janu Mitisovi a Jiřímu Theophilovi a je zároveň potěšen 

prospěchem jejich studií. Jana Mitise upozorňuje, že mu neodepsal, zda obdržel v pořádku 

všechny peníze, neboť má povědomost o špatném charakteru lidí, kteří je doručovali. Jiřímu 

Theophilovi sděluje, že mu bylo posláno 30 tolarů, které mu již jistě musí stačit, a 

napomíná ho, aby se budoucně vyvaroval přílišného utrácení, neboť to už dokázal koupí 

drahého pláště, i tak nákladným tištění disputačních tezí. 

 

Originál, autograf na půli archu papíru, psáno po jedné straně. Přitištěná pečeť s monogramem I. L. [S.] jako 

uzávěrka. 
 

Optimis juvenibus et filiis carissimis Georgio Theophilo et Johanni Miti Bethania deferuntur solis. 

  

S. D. Charissimi filii paucis nos alloquor, nam plurib[us] no[n] licet. No[n] possum 

p[rae]terea ad omnia sufficere, aetas mea in dies singulos debilior fit. Vos studere et in 

literis p[ro]ficere audio grato animo. Eò [e]n[im] consilio missi estis Bethania[m]1 et 

p[ro]ficialis cum in pietate, tum in literis et artib[us] honestis.  

                                                 
1 Bytom Odrzański; vojvodství Lubuské; Polsko. 
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Tu Mitis2 gratias p[ro] missa pecunia agis, sed no[n] scribis quantum acceperis, num 

integra[m] sum[m]am aut maerra[m] tum defectu. Nam audio tabellarios istos e[ss]e 

homines nequam et fures. Quae[m] facio, libenti animo facio et faciam, modo lube etia[m] 

ratione[m] sumptium ne inutiliter eos p[er]das. 

Tibi Theophile3 missi sunt sup[er]iorib[us] dieb[us] 30 sst,4 prima vice 10, secunda 20. 

Nam frater Koneczny5 scribit se Tibi misisse tale[m] pecuniam et tame[n] conquereris de 

paupertate, inopia, omnium rerum defectu. Profecto poterant 30 sst sufficere ad temp[us] 

oblongum. Sed video Te nimis prodigum et pecuniarum inimicum. P[ro] pallio 10 sst 

exposuisti. Nunquam ego habui pallium tanti p[re]cii.  

Typographo 7 sst et q[ui]d praeterea exposuisti, poteras disputare, sed sine publicatione 

thesium ad praelum, v[e]l p[ro] praelum, v[e]l subiectione earum praelo. Patres no[n] 

delectantur eiusmodi editionib[us] thesium, imo p[ro]hibent eas. Scribis Te ultra 40 sst 

debere et facis nomina inconsiderate. Itaq[ue] moneo ut sis cauitior inposterum et scias nos 

no[n] habere thesauros pecuniarum, ad usum necessarium vix nobis sufficit. Ea habes 

iterum 15 sst. Jam valete et vivite bonos salutate. 

V P[ře]rově 6. Martii 1618. 

ILS6 

 
                                                 
2 Jan MITIS. 
3 Jiří THEOPHIL. 
4 Tj. taleros. 
5 Matouš KONEČNÝ. 
6 Monogram Jana Lanecia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI.4   Účetní rejstříky studentů 
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STUDENTI BRÉMSKÉHO GYMNÁZIA 

(Jan Apollo, Jan Laubmann, Pavel Hronovský, Daniel Němčanský,  

Jan Stadius, neznámý student) 

 

Jan APOLLO 

96. 

A 3255/Apollo/1           [1611, s. d., Brémy] 
 

Originál, autograf na dvou  foliích o rozměrech 15,3 x 6,8 cm. 
 

[fol. 1r]  

Anno MDCXI poznamenání.   

Prvního příjmu od pana otce B. M[atouše] Konečného1 v Praze2 na 

den Božího vstoupení3 − 60 tolarů. 

 

Počet pak z jednoho i druhého se tuto panu otci činí in genere, nač se 

kdy nevyhnutedlně vydávati musilo, jako: 

 

 tolary  

Na cestě z Prahy až do Brému:4 8  

Hospodáři prvnějšímu od stolu: 10  

Kupci, kterýž mi půjčil na cestu do Čech 

oplaceno: 6 

 

Za punčochy a za klobouk: 2  

Panu Peceliovi,5 že mně byl založil extra-

ord[inaria]; na střevíce a od oprávek: 2 

 

Hospodáři, u něhož nyní na stravě jsem, dáno 

a zaplaceno až do pominulého n[ového] léta: 30 

 

Za víno extraord[inaria]: 2  

   

  

                                                 
1 Matouš KONEČNÝ.  
2 Praha 
3 Tj. 12. květen 1611. 
4 Bremen; Německo. 
5 Tobias PEZELIUS (1571−1631), syn teologa Christopha Pezelia (†1604), jenž se v r. 1584 zasloužil 
o rozšíření brémské školy. Tobias pokračoval v jeho stopách a obdržel licenciát z teologie. Působil jako 
duchovní v kostele P. Marie (Unser Lieben Frauen Kirche) a jako profesor teologie na gymnáziu. 
V Brémách. V r. 1624 se stal seniorem ministerii brémské církve. 
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Druhého příjmu od pana Salmuta, knihaře pražského,6 v Frankfurtě 7 

při mesu − 20 tolarů.8 

 

Tam pak jsem se vypraviti musil za příčinou rány Boží morové jako i 

jiní mnozí, s radou však pana Martinia.9 

 

 tolary  

A tu pak jsem z nich utratil na cestě semo i 

tam: 9 

 

Za knihy, jakž za materie, tak i od vázaní: 8  

Za dříví: 1  

Za svíčky: 1  

Za dorpf: 1  

                                Summa toho všeho učiní :   80 tolarůa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a Celkové sumy ve všech rejstřících byly pro lepší přehlednost zvýrazněny editorkou. 
6 Jan SALMUT z Lipska.  
7 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
8 Srov. č. 12 (sign. A 3251/Apollo/4). 
9 Matthias MARTINIUS. 
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97. 

A 3255/Apollo/2a       [1618, 30. duben, Týn nad Vltavou] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 11 x 9,4 cm. 
 

[fol. 1r]  

  Rejstříček aneb poznamenání pomoci od Vás, pane otče, na místě 

jiných otcův milých na má studia tato byla učiněna. 

 

  Když se psalo léta Páně 1611,10 vypravil jsem se na studium s kupci 

pražskými do Frangfurtu v postě před Velikonoci a odtud pak do 

Brému11 s B. Zachariášem12 a s Jafetem.13 Do Brému dali ste mně na 

pomoc 12 tolarů. 

 

  Když se psalo léta Páně 1612,14 dostal jsem se z Brému do Prahy  

po Velikonoci a tu jste mně dali 50 tolarů, s kterýmiž jsem se ihned 

s B. J[anem] Vetterem15 vypravil zas do Brému. 

 

  Po vyjítí pak toho roku vrátil sem se z poručení Vašeho domů a 

přišel sem do Prahy a Vy tehdáž rovně také tam jste byli a jsouce 

velice nemocný, hojili ste se v ní. Dali ste mně 24 tolary, kteréž byly 

ihned po kupcích do Brému poslány dlužníkům. 

 

                       Summa všeho učiní 86 tolarů.  

  

Má platiti 40 tolarů, ostatek jemu odpuštěno jest.b  

 

 

                                                 
a  Rejstřík byl zaslán Matoušovi Konečnému spolu s dopisem č. 16 (sign. A 3251/Apollo/8) datovaným 30. 
dubna 1618 v Týně nad Vltavou, v němž Jan Apollo žádá o propuštění z Jednoty bratrské. Podle pravidel 
Jednoty a učiněných slibů (viz č. 3 a 4; sign. A 3257/11; A 3257/5) byl povinen navrátit peníze vynaložené 
na jeho studia. 
b Přípisek na levém okraji rejstříku psaný rukou Matouše Konečného. 
10 Správně by se mělo jednat o rok 1610. Jan Apollo byl spolu se Zachariášem Aristem a Bohuslavem 
Jafetem zapsán na gymnáziu v Brémách 1./10. května 1610. 
11 Bremen; Německo. 
12 Zachariáš ARISTUS († 1613 ve Strážnici), pocházel z Horažďovic a patrně byl příbuzným ivančického 
seniora Zachariše Aristona (†1606). 6. července 1609 byl zapsán na akademii v Herbornu, odkud přešel na 
brémské gymnázium a do tamní matriky se zapsal 1./10. května 1610. Z jeho brémského pobytu je 
dochováno několik disputací. Srov. RHB I, s. 102. 
13 Bohuslav JAFET. 
14 Je více pravděpodobné, že se jedná o rok 1611 a do Brém přišel spolu s bratry Janem a Danielem 
Vetterem 4./14. června 1611. Srov. č. 53 (sign. A 3251/VetterJ/1) a č. 10 (A 3251/Apollo/2), kde píše, že 
se vrátil do Brém a měl 60 tolarů, z nichž zaplatil dluhy. 
15 Jan VETTER.  
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Jan LAUBMANN  

98. 

A 3255/Laubmann/2a           [1615, s. d., Brémy]  

 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 10,7 x 10,5 cm. 
 

[fol. 1r]   

Poznamenání útraty 50 tolarů. tolary groty 

Za knihy i od vázaní  jích, až i na jehly, nitib a 

jiná extraordinaria: 3  

Od hospody anebo bytu dáno: 10  

Joh[anni] Vettero1 o<d>placeno:  22 

Čenvicovi2 oplaceno:  36 

Za Theologiam Martinii:3  5 

Dáno ku potřebě:  5 

Honorarium panu magistru Oldenburge:4 c  1  

Ševci:    36 d 

Kustosovi v škole:  3 

Od hospody aneb bytu dáno: 16  

Na stuhy:  9 e 

Na víno:  10 

Závdavku na jiný hospodě: 12 ½  

                                                             Summa: 44 ½  5  

                       Zůstává ještě 5 tolarů 13 ½ grotu. 5  

 

                                                 
a Tento rejstřík je shodný s rejstříkem A 3255/Laubmann/1, jenž zde není editován. Rejstříky se od sebe liší 
pouze v malých drobnostech, na které je upozorněno níže v textových poznámkách b-e.  Nelze již zjistit, 
proč byly biskupu Konečnému poslány dva rejstříky stejného znění. Je však potřeba upozornit na to, že 
rejstřík se sign. A 3255/Laubmann/1 byl zaslán v některém z dopisů Jana Stadia, zatímco rejstřík 
A 3255/Laubmann/2 v dopise Laubmannově. Oba rejstříky jsou psány rukou Laubmannovou. 
b V  sign. A 3255/Laubmann/1 chybí položky jehly a niti. 
c Sign. A 3255/Laubmann/1 se liší ve znění: Honorarium dáno k veselí precept[orovi].  
d V sign. A 3255/Laubmann/1 uvedeno 37 grotů. 
e V sign. A 3255/Laubmann/1 uvedeno 8 grotů. 
1 Jan VETTER.  
2 Jan ČINVIC z Libína. 
3 Matthias MARTINIUS, Theologia de unica domini nostri Jesu Christi persona, [...]. Ex Scripturarum 
sanctarum apertis dictis [...], contra blasphemias, errores et calumnias haereticorum, imprimis  
Samosatenianorum, Socinianorum et Arianorum, etiam Ubiquitariorum, nominatim d. Balthasaris Mentzeri 
[...] Bremen, Thomas de Villiers 1615 (VD17 1:081666E). 
4 Heinrich OLDENBURG. 
5 Dle spočtení všech položek a porovnání s celkovou sumou je kurz tolaru a groše 1:60,5. 
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99. 

A 3255/Laubmann/3         [1614?, s. d., Brémy] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 12,2 x 11,6 cm. 

 

[fol. 1r]   

Vydání na outraty 42 říšských zlatých. široké tolary groty 

Za šaty dáno: 6  

Za řecký lexicon:6 2 12 

Za klobouk: 1  

Za 5 ½ lokte sukna na plášť:           9      a   3 orty 

Za 2 lokte paje pod plášť: 1 4 

Na knihy všelijaké: 5  

Krejčímu od šití a oprávek: 1 33 

Za střevíce a od oprávky jich: 1  

Za starý plášť k všednímu dni dáno: 1 ½  

                                                             Summa: 29 4 

Stadiovi7 půjčeno z těch peněz na šaty: 9  

                                                  Summa všeho: 38 48 

Zůstává mně ještě z těch peněz: 4  

Z nichž mám nětco dáti honorarium preceptorovi, když 

budu promován. 

 

 

100. 

A 3255/Laubmann/4           [1615, s. d., Brémy] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 20,4 x 15,4 cm. 
 

 [fol. 1r]  

Outrata peněz poslaných k tištění Evangelií a epištol 

nedělních9 summy 40 říšských tolarů. 

 

                                                 
6 Snad by se mohlo jednat o lexikon Jana Scapuly, srov. č. 107 (sign. A 3255/NěmčanskýD/6) pozn. 83, 
nebo jiný blíže neurčený slovník. 
7 Jan STADIUS. 
8 Dle sečtení všech položek a porovnání s celkovou sumou činí kurz tolaru a groše 1:60. 
9 Matthias MARTINIUS, Evangelia et epistolae quae diebus dominicis per anniversarias vices in ecclesiis 
Unitatis fratrum in Bohemia et Moravia ad populum christianorum explicari solent, Graece, Bohemice, 
Germanice et Latine cum analysi difficiliorum vocum grammatica et populari textuum divisione in usum 
scholarum edita; una cum parvo catechismo in iisdem linguis. Bremen, Thomas de Villiers 1616 (Knihopis 
K02280; VD 17 23:644480Z). 
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 říšské tolary groty 

Nejprve dáno za 20 rysů papíru, 1 rys po 2 

kopšt[íkách] učiní: 8 40 

Na 3 knihy papíru k psaní těch textů dáno:   15 

Tovaryšům drukařovým při začátku dáno 

spropitnýho:  18 

Za mosaz na linky dáno: 1  

Od připravování linek:  30 

Po druhé za mosaz a dílo linek:  36 

Za kolík a udělání na oceli litery („l“) 

dáno zlatníkovi:  15 

Za měď na matricem též litery dáno:  3 

Za lžičku malou měděnou dáno:  4 

Za lžičku větší železnou:  4 

Za kolík a dělání litery („ý“) dáno:  12 

Za dělání matricem též litery:  3 

Na olovo dáno:  6 

Za 5 balů papíru, totiž za 50 rysů dáno: 20 48 

Od nošení téhož papíru dáno:  11 

Za 2 rysy postpapíru dáno: 5 12 

Za 4 rysy schreibpapíru dáno: 6  

Tovaryšům drukařovým spropitnýho, když 

první sextern vytiskli, dáno:  6 

                                             Summa všeho: 44      43    [:5 tolarů:] f 

Zůstává mně odtud, co sem z svých peněz 

přes to vynaložil: 4 4310 

  

Těchto 45, it[em] 30 kop za Daniele,11 15 tolarů to 

odvésti! g   

 

                                                 
f Údaj vepsán rukou Matouše Konečného. 
g Přípisek na levé straně rejstříku psaný rukou Matouše Konečného. 
10 Rejstřík je počítán v poměru tolaru a groše 1:55. 
11 Daniel NĚMČANSKÝ.  
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Pavel HRONOVSKÝ 

101. 

A 3255/Hron/1 a            [1616, s. d., Brémy]1 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 17,6 x 7,8 cm. 
 

[fol. 1r]  

Na rok 1615 od 4. Martii až do 29. Septembris učinil sem 

počet z 60 říšských tolarů bez 2 grotů, kteréž když odejmu 

od summy předešle přijaté, totiž 66 říšských tolarů 36 ½ 

grotů, zůstalo za mnú ještě 6 říšských tolarů 38 ½ grotů2 na 

tohoto půl léta, kteréž došlo teď pominulého Martii.3 

 

Teď pak při začátku roku 1616 přijal sem 60 říšských tolarů. 

Mám tedy počet činiti z 66 říšských tolarů 38 grotů a ½. 

 

   

Vydání tedy z těch peněz toto jest. říšské tolary groty 

Hospodářovi za stůl za tohoto půl léta dáno 

od svatého Michala až do Velikonoci léta 

1616:4 18  

Za dívání se na nějakou komedii:  1 ½ 

Za lázeň:  2 

Po lázni trunk vína:  5 

Za pár pantoflí, když pro nějaký nedostatek 

na noze nemohl v třevích choditi, dáno:  36 

Děvce hospodářovy všickni commensales 

museli dáti jarmarku:  4 ½ 

Na svadbě panu ženichovi dáno: ½  

Za zimní rukavice dáno: ½  

                                                 
a Rejstřík je sice autografem Pavla Hronovského (stejně jako rejstříky č. 102−105; sign. 
A 3255/NěmčanskýD/1−4), ale částky v něm uvedené navazují příjmem i vydáním na č. 105 (sign. 
A 3255/NěmčanskýD/4). Přesto nebylo možné jednoznačně rozhodnout, zda vydání patřila pouze ke jménu 
Daniela Němčanského, proto byl při určování přiřazen ke jménu Pavla Hronovského. Při podrobnějším 
rozboru se ukázalo, že se vesměs jedná o náklady Daniela Němčanského. Nelze ovšem vyloučit, že 
rejstříky, které jsou rukopisem Pavla Hronovského, obsahují i jeho vydání. Rejstřík tak doplňuje souvislou 
řadu vydání Daniela Němčanského z let 1614−1617. 
1 Rejstřík podává vydání pro období od 29. září 1615 do 31. března 1616. 
2 Srov. č. 105 (sign. A 3255/NěmčanskýD/4). 
3 Tj. od 29. září 1615 do 31. března 1616. Datum Velikonoc převeden dle juliánského kalendáře. 
4 Item. 
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 [říšské tolary] [groty] 

Na sloupek panu magistrovi do školy:  6 

Za pár třeví:  36 

Za pantle k třevím:  1 ½ 

Za Kalepina,5 kterýž sem koupil od jakéhosi 

doktora pohostinného: 3 21 

Na svatého Martina6 u stolu na víno dáno od 

každého z stol[uj]ících:  9 

   

[fol. 1v] říšské tolary groty 

Když byl nemocen <pro> vína koupeno jemu 

k stolu:  7 

V též nemoci na vaření jakéhosi lékařství 

v víně dáno:  10 

Doktorovi medikovi dáno: 1 ½  

Do apateky: 1 ½ 5 

Hospodářovi, u něhož lozument má, na tohoto 

půl léta zavdáno: 2  

Hospodyni, u níž stůl má, nového léta dáno: ½  

Na lázeň dáno:  2 

Od stříhání vlasů:  3 

Na dříví do školy:  9 

Od svázání Evangelií,7 jemuž jich darován 

exemplář, dáno:  8 

Za štambuch Danielovi8 dal sem:  45 

Za dříví pominulé zimy:  46 

                                                 
5 Ambrogio CALEPINO, [?] Dictionarium undecim linguarum. [...] Respondent autem Latinis vocabulis, 
Hebraica, Belgica, Graeca, Hispanica, Gallica, Polonica, Italica, Ungarica, Germanica, Anglica. 
Onomasticum vero, hoc est propriorum nominum, regionum, gentium, urbium, montium promontoriorum, 
marium, stagnorum, fluminum, hominum et similium catalogum [...], [1616] (VD17 3:694234C). 
6 Tj. 11. listopad. 
7 Matthias MARTINIUS, Evangelia et epistolae quae diebus dominicis per anniversarias vices in ecclesiis 
Unitatis fratrum in Bohemia et Moravia ad populum christianorum explicari solent, Graece, Bohemice, 
Germanice et Latine cum analysi difficiliorum vocum grammatica et populari textuum divisione in usum 
scholarum edita; una cum parvo catechismo in iisdem linguis. Bremen, Thomas de Villiers 1616 (Knihopis 
K02280; VD 17 23:644480Z). 
8 Daniel NĚMČANSKÝ. 



 280 

   

 [říšské tolary] [groty] 

Za svíčky:  27 

Malířovi za to, co mi dal namalovati na 

památku, dáno:  36 

Hartmanovi9 dal též nětco malovati, od toho 

dáno:  24 

Od přinešení peněz Danielových:  2 

Pradlí za půl léta: 1  

                                                            Summa: 34 4410 

Z ostatní pak summy má Daniel počet učiniti, 

totiž:11 31 49 ½ 

 

 

                                                 
9 Adam HARTMAN.  
10 Rejstřík je počítán v kurzu tolaru a groše 1:55. 
11 Srov. č. 106 (sign. A 3255/NěmčanskýD/5). 
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Daniel NĚMČANSKÝ 

102. 

A 3255/NěmčanskýD/1a          [1614, s. d., Brémy]1 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 30,6 x 7,2 cm. 
 

[fol. 1r]   

Přijal jsem k sobě peněz Daniele Němčanského2 55 dukátů a 

za 3 kopy českých grošů.3 

 

Vydání z týchž peněz nejprv na cestě. kopy groše 

Z Boleslavě4 než sme do Prahy5 došli:  9 

V Praze od vexlu 50 dukátů: 3  

Kočímu v Litoměř[icích],6 kterýž věci jeho na 

vůz vzal a někdy i jeho, dáno:  10 

V témž městě koupil sem jemu rukavi[ce]:  6 

Z Litoměřic až do Königsteinu7 šifařo[vi]:  8 

K obecním outratám do spolku dán: 1  

Než sme do Drážďan8 dojeli dáno podr[u]hý: 1  

V Drážďanech, že nám ukázali Czeighaus a 

rystgomoru, dáno po:  10 

V tu rynku potřetí sme se skládali po: 2  

V Tzalhause po 4. sme se složili: 1  

V Hamburtze9 zaplaceno šifařovi, když nás vezl 

z Königsteinu po: 2 20 

Šifařovi, kterýž nás vezl z Hambur[ku] do 

Staden10 dáno:  6 

   

                                                 
a  Rejstřík je rukopisem Pavla Hronovského. 
1 Rejstřík podává vydání od 14. března do 31. srpna 1614. 
2 Daniel NĚMČANSKÝ. 
3 V rejstříku  č. 104 (sign. A 3255/NěmčanskýD/3) je uveden přepočet 55 dukátů a 3 kop českých grošů na 
široké tolary, tj. 94 širokých tolarů a 9 grotů. Dle tohoto výpočtu se rovná 1 dukát 1,688 tolaru. 
4 Mladá Boleslav. 
5 Praha. 
6 Litoměřice. 
7 Königstein; Sasko, Německo. Město ležící na březích Labe. 
8 Dresden; Sasko, Německo. 
9 Hamburg; Německo. 
10 Stade; Dolní Sasko, Německo. 
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 [kopy] [groše] 

V Staden začali sme každý sám za sebe platiti, 

za dvoje dídlo[!] dáno:  18 

Z Staden zjednán vůz na tři míle, dali sme:  10 

Opět jinému od 7 mil dáno:  20 

V Brémě,11 než sme se do hospody dostali, dva 

dni sme trávili v hospodě, dá[no] po:  15 

Summa všech outrat na cestě i s tím, co se dalo 

od vexlu:  14 12 

                                         Na tolary učiní 12 tolarů širokých.12  

   

Outraty v Brémě, vydání na všelijaké potřeby.   

<Hned jak sme>   

Mince bremenská na šir[o]ký tolary počítají[c]. 

Tolar drží 55 grotů a grot 5 schwarů.13   

 říšské tolary groty 

Hned, jakž sme se do Brému dostali, koupil 

jemu Laubmann14 klobouk, protože neměl 

žádného (než čepici), za níž: 1 36 ½ 

Od zapsání jména jeho panu magistro[vi]:15 1  

Preceptorovi, kterýž ho přijal do classis: ½  

Za šnurku na klobouk:  2 

Za pár třeví:  39 

Za pantle k třevícům:  6 

Za svazek stuh:  6 

Za kalamář:  4 

Za 2 knihy papíru:  7 

                                                 
11 Bremen, Německo. 
12 Při přepočtu (rovná-li se 1 kopa = 24 gr. čes. a 1 tolar = 30 gr. čes.) je částka 12 tolarů zaokrouhlena a 
vypočtena pouze z celkového součtu kop, přičemž zbývajících 12 gr. čes. nebylo započítáno. Při výpočtu 
celkové sumy v uvedeném poměru je částka 15 kop a 12 gr. čes., což odpovídá částce 12,4 tolaru. 
13 Všechny rejstříky Daniela Němčanského (č. 102−108, sign. A 3255 NěmčanskýD/1−7) jsou počítány 
v tomto kurzu. 
14 Jan LAUBMANN. 
15 Lze předpokládat, že Daniel Němčanský byl zapsán na brémském pedagogiu kolem 30. března/9.dubna  
1614. V tento den byl na gymnáziu zapsán Pavel Hronovský. Zápis Daniela Němčanského na gymnázium 
je znám až  k 16./26. říjnu 1617. 
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 [říšské tolary] [groty] 

Za pargamen prostý na knihy:  6 

Na niti:  1 

Za 1 ½ knihy papíru:  5 ½ 

Od opravení punčoch:  2 

Za knoflíky k starýmu kabátu:  7 

Od obšití punčoch:  6 ½ 

Na šaty Danielovi naloženo, když jednal panem 

magistrem Willii.16 Za sukno na plášť a 

kalihoty, item za materii na kabát, hedbaví, 

knoflíky, počívku, etc. dáno: 11 10 ½ 

Od šití jích krejčímu dáno: 1 46 

Za punčochy harasový dáno: 1 ½  

Za nový rukávy k starýmu kabátu a za opravení 

i kabátu i kalihot: 1 12 

Za plátno na obojky za pět čtvrtí:  23 

Na šatky, za 1 ½ lokte dáno:  21 

Od ušití obojku, od jednoho dáno po 4:  24 

Od ušití jednoho šatku dáno po 1 grotu:  4 

Od znamení:  2 

Za podvazky harasový:  6 

Preceptor[ovi] dává se každého půl léta 6 grotů:  6 

Item custodi:  6 

A tak vydání v Brémě na té strá[n]ce pozna-

menaného jest: 22 14 

I na cestě i v Brémě jest: 34 14 

   

[fol. 1v] říšské tolary groty 

Hospodářovi, u něhož sme byli 11 neděl, dáno: 11  

Děvkám na spropitný:  12 

Pacholeti, kterýž k stolu sloužilo:  3 

Dceři hospodářově maličký:  3 

                                                 
16 Johannes WILLIUS. 
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 [říšské tolary] [groty] 

Druhému hospodáři zavdáno: 10  

Za praní pradlí za čtvrt léta: ½  

Na extraordinaria:   

      Na quart vína:  5 

      Na quart vína:  5 

Item na Velikou noc17 všickni com[m]e[n]sales 

dali na víno k obědu i k večeři:  10 

Když se šel dívati na Fechtschul:  3 

Item, když šel pohlídati do Zuchthausu:  4 

Summa toho, což na týto straně poznamenáno 

jest: 22 17 ½ 

   

Vydání za knihy.   

Testam[entum] Lati[ne et] Graec[e]18 in mai 8 

za: 1 10 

Prosod[ia] Smetii:19  40 

Za knihy, kterýchž potřebí bylo do classis: 1 30 ½  

Jaké jsou, poznamenání vlastní rukou knihařovou posílám.20  

Za Thesaurum Phrasium:21  10 

Epiteta Ravisii:22  40 

Analecta Goclenii:23  36 

   

                                                 
17 Tj. 24. duben 1614. Datum převeden dle juliánského kalendáře. 
18 [?] Novum testamentum Graece et Latine. Des. Erasmi Roterodamo interprete, [1605] (VD17 
547:671564U). 
19 Heinrich SMETIUS,  Prosodia Henrici Smetii. Quae syllabarum, positione et diphthongis carentium, 
quantitates, sola veterum poetarum auctoritate adductis exemplis demonstrat, Frankfurt am Main, Nicolaus 
Hoffmann 1611. (VD17 12:129799V) 
20 Viz č. 103 (sign. A 3255/NěmčanskýD/2). Jako celková částka v účtu knihaře je (po přepočtu) uveden 
1 tolar 32,3 gr. brem. 
21 Johann BUCHLER, Thesaurus phrasium poeticarum. Cui ad calcem adiecta est institutio poetica ex R. 
P. Jacobi Pontani libris potissimum desumpta, omnibus musarum tironibus cognitu per quam necessaria, 
[1615] (VD17 7:655885S). 
22 Jean TIXIER, Epithetorum Joan. Ravisii textoris Nivernensis opus innovatum. Et praeter ultimam ipsius 
auctoris recognitionem aliorumque accuratissimas emendationes ac locorum obscuriorum declarationes 
[...], [1602] (VD17  12:130005G). 
23 Rudolph GOCLENIUS,  Observationum linguae Latinae, sive puri sermonis analecta. Omnibus purae 
emendatae que locutionis studiosis profutura. Cum quinque libris variorum problematum grammaticorum, 
Halle, Ioachimus Krüsicken 1610 (VD17 23:291078B). 
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 [říšské tolary] [groty] 

Rami Dial[ecticae],24 Thal[aei] Rhetor[ica]25 

papírem proložená:  18 

Funda[menta] linguae Graecae:26  12 

Cicer[onis] Epist[olarum] ad famil[iares]:27  24 

Ovidius De Ponto:28  6 

Dapes Ciceron[is]:29  26 

Phocilides Poema30 et Clavis linguae Grae[cae]:31  18 

Psalterium Germa[nicum]:32  14 

Liber exercitiorum:33  14 

                                                 Summa za knihy: 7 23 ½ 

A tak summa všech outrat jest od 14. Martii, neb ten den sme 

vyšli z Boleslavě, až do posledního Augusti34 64 tolary 

široký. 

 

Zůstává tedy ještě za mnou 30 tolarů a 6 grošů.35   

   

Vydání z peněz Daniele Němčanskýho.   

 

 
                                                 
24 Petrus RAMUS, Dialecticae libri duo, recens in usum scholarum hac forma distincitus et emendatius 
excusi, [1612] (VD17 547:651624S). 
25 Omer TALON,  Audomari Talaei Rhetorica. E P. Rami regii professoris praelectionibus observata. 
Recens in usum scholarum hac forma distinctius et emendatius excusa, Hanau,  dědicové Wilhelma 
Antonia 1614 (VD17 547:651623K). 
26 Matthias MARTINIUS, Fundamenta linguae Graecae  quae sunt tanquam epitome lexici, etymologici 
Graeci, Bremen 1616 (Srov. G. MENK, Matthias Martinius (1572−1630) und seine Werke, s. 51; třetí 
vydání:  VD17 39:143621P). 
27 Marcus Tullius CICERO, Epistolarum ad familiares lib. XVI. Editio ad Manutianam et Brutinam 
conformata. Adiectae sunt annotationes et castigationes ex variis doctorum virorum scriptis selectae, 
[1610] (VD17 32:642808W). 
28 Publius OVIDIUS Naso, De Ponto libri IV., [1614] (VD17 1:060842M). 
29 Neurčeno. 
30 PHOCYLIDES, [?] Poema admonitorium  (VD17 12:633392H) / Poema nutheticon  (VD16 P 2531). 
31 Eilhard LUBIN, Clavis Graecae linguae, [1609] (VD17 32:644640K). 
32 [?] Psalterium Latino-Germanicum. Lateinischer und Teutscher Psalter (VD17 23:272180A). / 
Ambrosius LOBWASSER, Psalmen Davids. Nach frantzösischer Melodey und Reymen art in Teutsche 
Reymen verständlich und deutlich gebracht [...], [1614] (VD17 3:612588X). 
[?] Psalterium Latino-Germanicum. Lateinischer und Teutscher Psalter (VD17 23:272180A). 
33 [?] Jean MICHEL, Liber exercitiorum spiritualium triplicis viae: Purgativae, scilicet illuminativae et 
unitivae, Köln, Gymnicus 1603 (VD17 547:695660T). 
34 Tj. od 14. března 1614 do 31. srpna 1614. 
35 V č. 104 (sign. A 3255/NěmčanskýD/3) je jako zůstatková částka z vydání  učiněném v tomto rejstříku  
uvedena suma 30 širokých tolarů a 9 grotů. 
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103. 

A 3255/NěmčanskýD/2 b  
 

Originál, na jednom foliu o rozměrech 10 x 16,8 cm. 
 

[fol. 1r] říšský tolar grot 

Gram[matica] Graec[a],36 gebunden:  22 

Gram[maticae] Latine,37 gebunden:  16 

Terentii Andria:38  20 

Flores poetarum:39  5 

Nomenclator Latine:40  3 

Cateches[is] Latine:41    6 

Euangel[ium] Latine:42  8 

Capita Graec[a]:43       1 [a] 1 ½  schwar 

Epist[olae] Cicer[onis]:44  645 

   

[fol. 1v]   

Od knihaře vzaty tyto knihy Danielovi46 ponejprve, jíchž 

potřeboval v classis. 

 

 

 

 

 

                                                 
b Účet knihaře, na něhož je odkazováno v předchozím rejstříku na fol. 1v., pozn. 20. 
36 [?] Grammatica Graeca, praecipue quatenus a Latina Bremensi differt ad cujus methodum plane est 
conformata: Inque ea distincte traditur I. Etymologia, II. Syntaxis, III. Prosodia; Orthographia per omnes 
partes fusa: Dialectorum etiam diversis typis annotata varietate, Bremen, Johann Wessel 1613 (VD17 
1:064773A). 
37 [?] Grammatica Latina in usum scholae Bremensis, Bremen, Johann Wessel 1611 (VD17 23:279078E). 
38 Publius TERENTIUS AFER, Comoedia Andria, Germanice reddita et scholiis illustrata (Joanne Agricola 
Islebiensi authore 1543), Leipzig, Jakob Apel 1613 (VD17 1:043517V). 
39 [?] MENANDER, Flores poetarum Graecorum illustres, Hanau 1614 (VD17 32:652107D) / Flores 
Tibulli, Propertii ac Ovidii ab Joanne Murmellio selecti, [1601] (VD17 3:679707Y). 
40 [?] Helfrich EMMEL, Nomenclator Latinus propriorum vocabulorum, ut regionum, insularum, marium, 
fluviorum, sylvarum, lacuum, montium, populorum, urbium, vicorum et similium, [cca. 1605] (VD17 
1:694379X). / Hadrianus JUNIUS, Nomenclator ad scholarum usum praetermissis linguis peregrinis et 
mutatis in loco germanicis, [1599] (VD16 ZV 24709). 
41 Catechesis religionis christianae quae in ecclesiis et scholis electoralis Palatinatus traditur, Hanau, 
Wilhelm Antonius 1614 (VD17 32:659641S).  
42 Neurčeno. 
43 Item. 
44 Marcus Tullius CICERO, [?] Epistolae ad Atticum, ad Brutum et ad Q. fratrem. Editio ad Manutianam et 
Brutinam conformata, [1609] (VD17 3:307789C). / Epistolarum libri tres: pro puerili educatione confecti 
et editi a Johanne Sturmio, Leipzig, Jakob Apel 1614 (VD17 23:325668Z). 
45 Podle výpočtu (kurz 1:55) je celková suma 1 tolar 32,3 gr. brem. 
46 Daniel NĚMČANSKÝ. 
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104. 

A 3255/NěmčanskýD/3 c         [1615, s. d., Brémy]47 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 15,9 x 8,6 cm. 
 

[fol. 1r]  

Anno 1614, 14. Martii přijal sem k sobě od pana otce B. 

Matouše Konečnýho48 55 dukátů a za tři kopy drobných peněz. 

Což učiní na minci bremenskou, totiž široké tolary a groty, 94 

říšských tolarů a 9 grotů. 

 

Z té summy, co jest prvního půl léta utraceno, to sem panu otci 

o podzimním jarmarce odeslal, totiž 64 říšských tolarů.49 

Zůstalo mi na druhého půl léta50 30 říšských tolarů a 9 grotů, 

z nichž nyní počet činím a po Janovi Laubma[nnovi]51 

odsílám. 

 

 říšské tolary groty 

Za stravu na prvního půl léta doplaceno: 4  

Item od 21. Septembris až do 14. Martii dáno: 21  

Pradlí za tři čtvrti léta: 1 ½  

Za Enchiridion Morelli:52  14 

Za sukno na sukničku, jíž brával na jiné šaty 

v zimě za 7 čtvrtí: 1 41 

Za tkaničky, jíchž 8 loket po 2 grotích:  16 

Za počívku: ½  

Krejčímu od šití: ½  

Za punčochy k zimě: 1 10 

2. Septembris od oprávky třeví dáno:  7 ½ 

Item za tři knihy papíru po 4 gro[tích]:  12 

3. Septembris na lázeň:  2 

Po lázni truňk vína:  5 

                                                 
c Rejstřík je rukopisem Pavla Hronovského. 

47 Rejstřík podává vydání pro období od 1. září 1614 do 14. března 1615. 
48 Matouš KONEČNÝ. 
49 Tj. od 14. března 1614 do 31. srpna 1614. Srov. č. 102 (sign. A 3255/NěmčanskýD/1). 
50 Viz pozn. 47. 
51 Jan LAUBMANN. 
52 Teodorico MORELLO, Enchiridion oratorium ad verborum copiam et elegantiam phrasium Latini 
sermonis comparandam haud infrugiferum, Köln, Johann Gymnich 1613 (VD17 7:649053C). 
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 [říšské tolary] [groty] 

Za sloupek, jehož zimním časem v škole 

uží[val]:  6 

Panu magistrovi Strackiovi53 pro collegio pri-

va[to]: ½  

21. Septembris proměnili sme hospodu, odtud  

stěhujíc se děvečkám na spropitný:  8 

Do školy na dříví:  10 

Preceptorovi 2. classis na sloupek dávali po:  6 

                                              Summa té stránky: 32 28 ½ 54 

   

[fol. 1v] říšské tolary groty 

Na nový hospodě introit dáno:  10 

1. Octobris na lázeň:  2 

29. Octobris za pár třeví:  38 

12. Novembris na lázeň:  2 

Po lázni trunk vína:  5 

Barvíři od hojení jeho na otok v hrdle: 1 12 

O vánočních svátcích první i druhý den všickni 

commensales dali na víno po:  15 

Přišlo na jednoho.   

Na Tři krále55 opět po quartu:  5 

23. Januarii  za pár třeví:  38 

Starý pár [třeví] dal opraviti:  5 

Za dříví a dorf tu zimu dáno: 2 ½  

Za svíčky:  42 

21. Februarii na lázeň:  2 

Děvečce, když nám celou zimu topila, stlala a 

pokoj vymetala:  12 

Od topení v škole:  2 

   

                                                 
53 STRACKE, jméno neidentifikováno. 
54 Podle propočtu (kurz 1:55) je součet 32 tolarů a 27,5 gr. brem. 
55 Tj. 6. leden 1615. 
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 [říšské tolary] [groty] 

Domino magistro Altenburgio56 pro insti-

tu[tione] pri[vat]o: 1  

                                               Summa té stránky: 7 52 ½ 

                                Summa outrat toho půl léta: 40 26 

Ty, když se přidadí k oněm outratám, totiž 64 říšských 

tolarů,57 učiní spolu outrat za celý rok58 104 říšských tolarů 26 

grotů. 

 

Od toho vydání, totiž 104 říšských tolarů, když odejmu příjem, 

jehož jest 94 říšských tolarů 9 grotů, zůstane mi Daniel59 ještě 

dlužen 10 říšských tolarů a 17 grotů. 

 

 

105. 

A 3255/NěmčanskýD/4 d        [1615, s. d., Brémy]60 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 18,6 x 89 cm. 
 

[fol. 1r]   

Poznamenání, co jest utraceno ze 40 dukátů
61 Daniele 

Němčanského poslaných při jarním jarmace libském62 od 14. 

Martii až do 29. Septembris anno 1615. 

 

 říšské tolary groty 

Nejprvé z těch peněz mně na starý rejstřík, jakž 

předešlé poznamenání ukazuje,63 náleželo: 10  

Item z týchž peněz za 3 ½ neděle od 14. Martii 

až do Velikonoci64 dáno: 3 ½  

Od Velikonoci promě[ně]na hospoda, a to 

hospodářovi zavdáno na půl léta: 26  

                                                 
d  Rejstřík je rukopisem Pavla Hronovského. 
56 Heinrich OLDENBURG.  
57 Viz č. 102 (sign. A 3255/NěmčanskýD/1). 
58 Tj. od 14. března 1614 do 14. března 1615. 
59 Daniel NĚMČANSKÝ. 
60 Rejstřík podává vydání od 14. března 1615 do 29. září 1615. 
61 Převod 40 dukátů na široké tolary je učiněn na konci folia 1v, tj. 66 tolaru 36,5 gr. brem. 
62 Leipzig; Sasko, Německo. 
63 Viz č. 104 (A 3255/NěmčanskýD/3, fol. 1v). 
64 Tj. od 14. března do 9. dubna 1615. Velikonoce převedeny dle juliánského kalendáře. 
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 [říšské tolary] [groty] 

Hospodyni dáno honorarium, když sme se 

stěhovali:  ½  

Na lázeň před Velikonoci:  2 

O svátcích velikonočních quart vína:  5 

Děvkám, když myli nádobí o Velikonoci,    

N. B. Bremeneris[?]:e  3 

Magistru Altenburgovi65 dávají žáci po 6 

grotích:  6 

Za pár punčoch letních:  48 

Za pár třeví nových:  38 

Za pantle k třevím:  6 

Animi gratia vyjeli sme 1 ½ míle od města o 

svátcích svatodušních, utraceno: 1  

Za plátno na 4 košile dáno: 2 22 

Od dělání košilí po 4 grotích:  16 

Za 2 lokty plátna na šatky:  30 

Od dělání šatků:  6 

Za sukno na kalihoty dáno: 3  

Za tupl barchan na kabát, tkaničky, hedbaví, 

knoflíky, čtvrt plátna černýho, 2 lok[te] 

kře[č]nýho: 3  

Za plátno bílé na počívku pod kabát, 3 

kali[hoty]:  40 

Od dělání šatů: 1  

Na spropitný:  3 

Za pět stuch hedbanných k fakolet[u] a za 

tuc[e]t kožených:  12 

Za fakolet dáno:  9 

   

                                                 
e  Snad je tímto myšleno datum Velikonoc podle juliánského kalendáře, tj. 9. dubna 1615. 
65 Heinrich OLDENBURG.  
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Za punčochy harasový k svátku dáno: 1 10 

Za nůž Danielovi dáno:  8 ½ 

Za pivo dáno:  1 ½ 

                                               Summa té stránky: 55 46 

   

[fol. 1v] říšské tolary groty 

Za Sententias Solonis:66  1 

Od oprávky šatů starých:  12 

Za obšití dvojích punčoch nových:  12 

Na quart vína:  5 

Na preclíky:  1 

Na truňk piva:  1 

Za višní libru:  1 

Na procházce za městem ve vsi:  9 

Od holení a zmytí hlavy u barvíře hlavy:  6 

Na q[uart] vína:  5 

Na višně:  1 

Pro Dictionario Dasypodii,67 Phrases poeta-

rum68 et Manutii:69  24 

Za Compend[ium] gram[maticae] Graecae:70  3 

Za pivo, když k nám přišli krajané:  3 

Pokut u stolu dáno za toho půl léta:  2 

Když se chodil dívati na zvíře nějaké:  2 

Za knihu papíru:  4 

Za víno:  3 

Za hrušky:  1 

Za podvazky dáno:  3 

                                                 
66 SOLON, Ex Solonis Elegiis sententiae Graecae et Latine.  
(URL: http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00072/40/000724047.htm [adresa platná k 10. 5. 2009]). 
67 Petrus DASYPODIUS,  Dictionarium Latino-Germanicum  et vice versa Germanicolatinum, ex optimis 
Latinae linguae scriptoribus concinnatum. Cui accesserunt nomina locorum et amnium in Germania 
aliorumque multorum ut plantarum, herbarum, arborum, forensium, loquendi modi atque vocabula etc., 
[1599] (VD16 D 256). 
68 [?] Andreas CALAGIUS, Phrases vocesque optimae et selectissimae poëtarum authenticorum 
Latinorum: inprimis vero principis horum Virgilii, [1594] (VD16  ZV 17363). 
69 Paolo MANUZIO, [?] Epistolarum Pauli Manutii Libri XII., [1606] (VD17 12:646106L). 
70 [?] Jacob CEPORINUS [Wiesendanger], Compendium grammaticae Graecae, [1599] (VD16 W 2697). 
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 [říšské tolary] [groty] 

Chudému klasikovi, jemuž celá secunda dávala 

almužnu, dáno:  2 

Na hrušky a na pivo:  2 

Jakémusi doktorovi pražskému, když studoval 

v Lugdunu71 a jel skrze Brém,72 dána pocta od 

Čechů 2 štibichů vína rejnskýho; přišlo na osobu:  3 

Na opravení třeví dáno:  6 

Preceptori suo magistro Altenburgio pro privata 

institutione:  1  

Pradlí dáno za půl léta: 1  

Almužen za toho půl léta v kostele dáno:  5 

                                               Summa té stránky: 4 7 

              Summa těch všech outrat toho půl léta: 59 53 

Ta summa, když se odejme od těch 40 dukátů, 

kteříž učiní 66 říšských tolarů 36 ½ grotů, 

zůstane za mnou ještě: f 6 2 

 

106. 

A 3255/NěmčanskýD/5 g        [1616, s. d., Brémy]73 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 17,6 x 7,6 cm. 
 

[fol. 1r]  

Vydání peněz pozůstalých po odchodu B. Pavla Hronovského.74  

 říšský tolar krot 

Za šaty nové, plášť: 14  

Za střevíce nové:  36 

Za lázeň:  5 

                                                 
f  Na rejstřík navazuje  č. 101 (sign. A 3255/Hron/1), pozn. a. 

g Tento a následující rejstříky č. 107 a 108 (sign. A 3255/NěmčanskýD/6−7) jsou již psány a vykazovány 
Danielem Němčanským. 
71 Leiden; provincie Zuid Holand, Nizozemsko. 
72 Bremen; Německo. 
73 Rejstřík spolu s  č. 107 (sign. A 3255/NěmčanskýD/6)  podává vydání z období od 31. března do 29. září 
1616. 
74 Pavel HRONOVSKÝ opustil Brémy po Velikonocích (3. duben) 1616. Jedná se o pozůstatek z 66 tolarů 
38,5 gr. z rejstříku č. 101 (A 3255/Hron/1). Zbylá částka činila 31 tolaru 49,5 gr. brem. 
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 [říšský tolar] [krot] 

Za Examen catecheticum:75  3 

Za nůžky:  9 

Od přinešení psaní:  5 

Za vosk:  3 

Od oprávky střeví:  7 

Za nomenclator:76  8 

Za pár kamen:  9 

Za lázeň a pivo po lázni:  8 

Za sekryt:  12 

Za svíčky:  24 

Za pantle k střevím:  4 

Za víno na svátky veliko[noční]:  14 

Hospodářovi za stravu: 8  

Od svázání kněh, za jejichž materiji ještě dlužen 

zůstávám: 1 16 

Za víno na svatého Ducha:77  10 

Pradlí od praní šatův: 1  

Domino magistro Oldenburgio:78 1  

                           Summa: 28 tola[rů] a 8 krotů.   

 

107. 

A 3255/NěmčanskýD/6          [1616, s. d., Brémy] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 19,9 x 7,9 cm. 
 

[fol. 1r]   

Rejstřík vydání z těch 40 tolarů. říšský tolar krot 

Hospodářovi za stravu: 14  

Za lozument: 4 22 

                                                 
75 Matthias MARTINIUS, Examen catecheticum pro breves quaestiones et responsiones: Ut praeceptor 
catecheta discipulum ordine de universis doctrinae christianae capitibus sapienter interroget et 
catechumenus ex suo sensu fidei summam reddere queat, Bremen, Thomas de Villiers 1615 (VD17 
23:650718S). 
76 Neurčeno. 
77 Tj. 22. květen 1616. 
78 Heinrich OLDENBURG. 
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 [říšský tolar] [krot] 

Od oprávky střevíc:  7 

Za svíčky:  6 

Za střevíce nové:  36 

Za hřeben:  10 

Od lázně:  6 

Za koženné punčochy:  40 

Za kalamář:  7 

Za svíčky:  6 

Za víno:  14 

Za přenešení věci:  5 

Za krabici pro bílé šaty:  12 

Krejčímu od oprávek: 1  

Za Orationes Livii:79  26 

Za privatam collegium: 1  

Za dříví: 1 20 

Za knihu De unica Christi persona domini 

rectoris:80   30 

Za knížky in duodecimo quoque recto[ris]:  23 

Za papír domino Willio:81  28 

Za Analyses evangeliorum:82  12 

Pradlí od praní šatů: 1  

Za Lexicon Joan[ni] Scapulae:83 3  

                            Summa: 30 tolarů a 35 krotů.   

  

                                                 
79 Titus LIVIUS, Orationes ex Tito Livio selectae, [1596] (VD16  L 2150). 
80 Matthias MARTINIUS, Theologia de unica domini nostri Jesu Christi persona, [...]. Ex Scripturarum 
sanctarum apertis dictis [...], contra blasphemias, errores et calumnias haereticorum, imprimis  
Samosatenianorum, Socinianorum et Arianorum, etiam Ubiquitariorum, nominatim d. Balthasaris Mentzeri 
[...], Bremen, Thomas de Villiers 1615 (VD17 1:081666E). 
81 Johannes WILLIUS. 
82 [?] Conrad DIETERICH, Analysis logica evangeliorum dominicalium una cum observationibus et 
doctrinis e ss. Scripturae fundamentis, sanctorum patrum testimoniis et virorum doctorum sententiis, [cca. 
1611] (VD17 547:690751C). 
83 Johann SCAPULA, Lexicon Graeco-Latinum novum  in quo ex primitivorum et simplicium fontibus 
derivata atque composita ordine non minus naturali, quam alphabetico breviter et dilucide deducuntur, 
Basel, Sebastian Henricpetri 1615 (VD17 23:297564T). 
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Co se pak dotýče, pane otče, těch knich, o ni[ch]ž sem 

v prvnějším rejstříku psal,84 že jsem za ně dlužen, ještě sem 

jich nezaplatil, poněvadž mně peněz málo pozůstalo. 

 

 

108. 

A 3255/NěmčanskýD/7 h       [1617, s. d., Brémy]85 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 17 x 5,6 cm. 
 

[fol. 1r]  

Tento rejstřík jest poslán po Janovi Fruwainovi86 a obsahuje 

v sobě vydání od svatého Michala léta pominulého 1616 až do 

Velikonoci léta 1617.87 i 

 

 tolar krot 

Za stravu: 14  

Za lozument celého roku: 8  

Za dříví: 1 13 

Za svíčky:  28 

Za střevíce [nové]:  36 

Za lázeň [a pivo po lázni]:  6 

Za kabát k zimě: 4  

Stouhy k střevím:  5 

Na sloupek [preceptorovi a sobě]:  34 

Na pivo:  3 

Děvce od stlaní [lože]:  6 

Za víno:  8 

Za kalendář:  3 

Od oprávky střevíc:  6 

                                                 
h První část rejstříku, tj. od sv. Michala 1616 do Velikonoc 1617, je shodná s rejstříkem se sign. 
A 3255/NěmčanskýD/8, který zde pro jeho shodnost není editován. K tomu srov. č. 48 (sign. 
A 3251/NěmčanskýD/8). Na jednotlivé rozdíly mezi oběma rejstříky je upozorněno v textových 
poznámkách a doplňující či zpřesňující části jednotlivých položek vyskytující se u  needitovaného rejstříku 
byly doplněny v hranatých závorkách přímo v textu. 
i Rejstřík se sign. A 3255/NěmčanskýD/8 nese znění: Poznamenání peněz vydaných od svatého Michala 
roku minulého 1616 až do Velikonoci roku 1617. 
84 Viz  č. 106 (sign. A 3255/NěmčanskýD/5). 
85 Rejstřík je složen ze dvou částí a podává vydání od sv. Michala 1616 do sv. Michala 1617, viz pozn. h. 
86 Jan FRUWEIN. 
87 Tj. od 29. září 1616 do 26. března 1617. 
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 [tolar] [krot] 

Od obšití punčoch:  8 

Za pivo:  2 

Za lázeň a víno po lázni:  12 

Za punčochy: 1 28 

Za víno na svátky:  15 

Od holiče [a mytí hlavy]:  6 

Custodi [od topení]:  4 

Od oprávky punčoch:  8 

Za pantofle:  31 

Za svícen a puclicht:  14 

À collegio[privato]: 2  

Za klobuk: j 1    18  

Od přinešení psaní: k  8 

Pradlí [od praní]: 1  

Hospodyni zeleného čtvrtku:88        1 ½  l  

Za rukavice:  16 

Za [nové] střevíce:  36 

Na svátek svůj [k výplatě]: 1 38 

Domino rectori89 a privato collegio [qui me 

etiam in Graecis instituit]: 2  
  

Co jsem za knihy dal po odchodu B. Pavla Hronovského.90 m  

Biblia latina:91 2 14 

Horatii Poëmata:92  28 

                                                  Summa lateris: n 45 21 

                                                 
j U rejstříku se sign. A 3255/NěmčanskýD/8 je pod touto položkou vypočtena částka recta prvního folia, 
tedy celková suma první stránky − 36 tolarů 27 krotů.  
k V sign. A 3255/NěmčanskýD/8 je tato položka napsána před položkou za klobouk. 
l V sign.  A 3255/NěmčanskýD/8 uvedeno jen ½ tolaru. Dle přepočtu je správně částka ½ tolaru. 
m Znění v  sign.  A 3255/NěmčanskýD/8 je: Knihy, kteréž sem bral, když mi jich bylo potřebí. 
n V sign. A 3255/NěmčanskýD/8 není vypočtena žádná částka. Viz pozn. j). 
88 Tj. 23. březen 1617. 
89Matthias MARTINIUS. 
90 Pavel HRONOVSKÝ opustil Brémy po Velikonocích (3. duben) 1616. 
91 Neurčeno. 
92 Quintus HORATIUS Flaccus, Poemata quae exstant omnia argumentis et scholiis virorum doctiss. 
illustrata, cum indicatione diversarum lectionum partim e sex codicibus veteribus manuscriptis, partim ex 
opt. notae libris aliquot impressis, Leipzig, Henning Grosse 1616 (VD17 1:043563X). 
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[fol. 1v] tolar krot 

Nonni paraphrases in Joan[nem93 et domini 

Parei Musae fugitivae]:94      42 o 

[Johannis] Buxtorfi[i] Lexicon [Hebraicum]:95 1 22 

Examen [Matthiam Martinium] quarelarum 

Mentzeri:96  30 

Hesiodum [Opusculum97 et Colloquia Ludovici 

Vivis98]:      36 p 

Officia Ciceronis99 et Claii Prosodia:100  30 

Recto[ris] von Gottes Regierung101  q   26 

Historiae Romanae:102 r  18 

   

   

                                                 
o Suma za tuto položku v rejstříku  se sign. A 3255/NěmčanskýD/8 je  nezměněna. 
p Item. 
q U rejstříku se sign. A 3255/NěmčanskýD/8 je uveden přesnější název: Libellum Germanicum domini 
Martini von Gottes Regierung. 
r V sign. A 3255/NěmčanskýD/8 uveden název: Libellum historiarum Romanarum.  
93 NONNUS Panopolitanus, Paraphrasis evangelica secundum s. Ioannem, [1597] (VD16 N 1838). 
94 David PAREUS − Johann Philip PAREUS, Musae fugitivae. In adoptivis Parei filii accessit Georgii 
Thurii Pannonii, poeta cultissimi musa posthuma. Neustadt a. d. Hardt, Heinrich Starck 1615 (VD17 
14:642612W). 
95 Johann BUXTORF, Lexicon Hebraicum et Chaldaicum complectens omnes voces  tam primas, quam 
derivatas, quae in sacris Bibliis, Hebraea et ex parte Chaldaea lingua scriptis extant: Interpretationis fide, 
exemplorum biblicorum copia, locorum plurimorum difficilium ex variis Hebraeorum commentariis 
explicatione, Basel, Konrad von Waldkirch 1615 (VD17 547:652134A). 
96 Matthias MARTINIUS,  Examen querelarum et admonitionis Balthasaris Mentzeri quas partim 
praefatione in exegesin Augustanae confessionis, partim in Giessensi disputatione nuper egestit in 
Matthiam Martinium, qui hic causam veritatis et personae suae innocentiam contra illius calumnias et 
iniquitatem tuetur, Bremen, Thomas de Villiers 1615 (VD17 12:108860B). 
97 HESIODUS Ascraeus, Opuscula inscripta erga kai hemerai, sic recens nunc Latine reddita, ut versus 
versui respondeat una cum scholiis obscuriora aliquot loca illustrantibus, [1553] (VD16 H 2713). 
98 Juan Luis VIVES, Colloquia, sive exercitatio Latinae linguae. Joan. Thomae Freigii notis ex 
praestantissimis quibusque autoribus desumptis illustrata, Nürnberg, Simon Halbmaier, [po 1614] (VD17 
3:600050C). 
99 Marcus Tullius CICERO, De officiis libri III . Cato Maior, vel de senectute ad T. P. Atticum; Laelius, vel 
de amicitia ad eundem Atticum; Paradoxa stoicorum sex ad M. Brutum; Sommium Scipionis ex libro VI. 
de repub., Köln, Hermann Mylius 1617 (VD17 547:690737L). 
100 Johannes CLAJUS, Prosodiae Johannis Claii Herzbergensis libri tres. De cognoscenda syllabarum 
quantitate et carminum ratione apud Latinos, Graecos et Hebraeos, Wittemberg, Lorenz Säuberlich 
(dědicové) 1614 (VD17 23:279163R). 
101 Matthias MARTINIUS, Bericht von göttlicher Regierung aller Dingen und sonderlich des Menschen. 
Darauß zuersehen, wie man recht unterscheiden möge, was beides Gottesmajestat, die nimmer ein Ursach 
einiger Sünden wird gebühret und was aus armen Mensche zustehet [...], Bremen, Thomas de Villiers 1615 
(VD17 1:073689W). 
102 [?] EUTROPIUS, Historiae Romanae breviarium, libris decem res ab urbe condita usque ad annum 
eiusdem MCIX mirabili et compendio et ordine complectens, [1559] (VD16 ZV 5532). 
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 [tolar] [krot] 

Gramma[tica] Buxtorfi Hebraea[m]:103  48 

Garthium; [Garthii Lexicon Latinograecum]:104  42 

Posselium; [Calligraphia Posselii105 et Graeca 

prosodia106]: 1     35 s 

Controversias theologicas:107  38 

Trelcatii Locos commu[nes s. theologiae]:108  26 

Sleidanum [Historias]:109  34 

Sluteri Logicam:110  49 

Promtuarium historicum:111 1 28 

Libellus de vita philosopho[rum]:112  22 

   

                                                 
s V rejstříku se sign. A 3255/NěmčanskýD/8 suma nezměněna. 
103 Johann BUXTORF,  Epitome grammaticae Hebraeae. Breviter et methodice ad publicum scholarum 
usum proposita. Adjecta succincta de mutatione punctorum vocalium instructio et psalmorum aliquot 
Hebraicorum Latina interpretatio, ut prompta sit juventuti et ad manum posita lectionis et exercitationis 
materies, Basel, Konrad von Waldkirch 1613 (VD17 547:663630E). 
104 Balthasar GARTH, Lexicon Latinograecum. Kekalligraphemenon linguae Graece tyronibus facilimum, 
utillissimum et certissimum. E probatissimis theologis, oratoribus, philosophis, historicis et medicis magno 
labore summoque studio serie alphabetica concinnatum, Lübeck, Samuel Jauch 1617 (VD17 1:087529X). 
105 Johann POSSEL, Calligraphia oratoria linguae Graecae ad proprietatem, elegantiam et copiam Graeci 
sermonis parandam utilissima concinnata, Frankfurt a. M., Matthäus Becker 1615 (VD17 12:130015P). 
106 Neurčeno. 
107 [?] Leonhard HUTTER, Controversiae duae theologicae. 1. De verbo Deii scripto et non scripto; 2. De 
persona Christi Jesu Servatoris nostri unici. In disputatione XX. distributae [...] Wittenberg, Johann 
Gromann 1610. (VD17 3:307644H) / Wolfgang FRANZ, Controversia theologica de merito Christi contra 
Socinum directa, ad ordinem IX [...], Wittenberg, Johann Gromann 1612. (VD17 3:012841W) / Kaspar 
FINCK, Schediasmata sive controversiae theologicae et philosophicae, logicae, rhetoricae, grammaticae, 
poeticae, physicae et ethicae, oppositae M. Rodolphi Goclenii, inprimis Keckermanni, Piscatoris, 
Angelocratoris et multorum aliorum veterum tum recentiorum scriptis et erroneis opinionibus, Giessen, 
Nikolaus Hampl 1607 (VD17 23:270927Z). 
108 Luca TRELCATIUS, Scholastica et methodica locorum communium s. theologiae institutio, didactice 
et elenctice in epitome explicata:  In qua veritas locorum communium definitionis cuiusque loci per causas 
suas analysi asseritur [...], Hanau, Wilhelm Antonius 1610 (VD17 3:305166A). 
109 Johannes SLEIDANUS, Continuatio, das ist historische Beschreibung der fürnembsten Geschichten 
und Händel, so sich in Religions und andern politischen Sachen bey Regierung Weyland der 
allerdurchleuchtigsten Keyser Ferdinand deß Ersten, Maximiliani und Rudolphi der Andern, hochlöblicher 
Gedächtnuß, inn und ausserhalb deß römischen Reichs verlauffen und zugetragen haben [...] (VD17 
12:191104D; 3:312173Z; 3:311585P). 
110 Severin SCHLÜTER, [?] Anatomia logicae Rameae qua ipsa praecepta primum perspicue dissecantur, 
et explicantur [...], [1611] (VD17 23:286234Z). 
111 [?] Andreas HONDORF, Theatrum historicum, sive promptuarium illustrium exemplorum ad honeste, 
pie beateque vivendum cuiusvis generis et conditionis homines informantium, ex antiquis simul ac 
recentioribus sacrarum et prophanarum historiarum monumentis collectum [...], Frankfurt a. M., Johann 
Bringer 1616 (VD17 12:106388Q). 
112 Melchior ADAM Vitae Germanorum philosophorum: Qui seculo superiori et quod excurrit, 
philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt, Frankfurt a. M., Johann Lancelot 1615 (VD17 
23:248386Y). 
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 [tolar] [krot] 

Epistolae Erasmi [Roterodami]:113  18 

Chartam [quam] à [domino] Willio114 [accepi]: t  46 

                                                   Summa indicis: 59 6 

   

Druhý rejstřík od Velikonoci až do Michala léta 1617.115  

   

Za nové šaty: 12  

Za převrácení starých, podčívku a jiné věci: 3  

Za lázeň pouštění a pivo:  20 

Od oprávky střeví:  8 

Od obšití punčoch:  10 

Za plátno na punčochy:  28 

Za černidlo, vařil sem sobě:  15 

Za stravu: 18  

Od lozumentu: 4  

Pradlí od praní: 1  

A privato collegio: 2 ½  

Za plátno na košile a šití: 3 28 

Na obojky: 1 15 

Za podvazky, stouhy:  12 

Za Lexicon Syriacum,116 Gram[matica]117:  2 ½  

Za víno:  8 

Za šmuk:  19 

   

   

                                                 
t Pod touto položkou je v sign. A 3255/NěmčanskýD/8 vypočtena částka versa prvního folia, tedy celková 
suma druhé stránky − 22 tolarů a 35 krotů. 
113 Desiderius ERASMUS Roterodamus, blíže neurčeno. 
114 Johannes WILLIUS. 
115 Tj. od 26. března 1617 do 29. září 1617. 
116 [?] Christoph CRINESIUS, [...] Hoc est, Lexicon Syriacum e Novo Testamento et rituali Severi, 
patriarchae quondam Alexandrini  Syro collectum, tribus linguis cardinalibus expositum atque in illustri 
Wittebergensium academia tredecim disputationibus propositum, Wittenberg, Johann Gormann 1612 
(VD17 1:071328Z). 
117  Neurčeno. 
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 [tolar] [krot] 

Za pivo:  4 

Za papír:  16 

Za víno:  10 

                                                  Summa indicis: 48118 28 

  

V prvních dvouch <počet> jsem počet udělal 58 tolarů a 43 

krotů,119 nyní pak 107 [tolarů].120 Všeho 166 tolarů a 22 

kroty121 a dlužen zůstávám 90 tolarů a ještě něco více. 

 

 

                                                 
118 Dle přepočtu (kurz 1:55) by měla být celková suma 50 tolarů a 28 gr. brem. 
119 Viz č. 106 a 107 (sign A 3255/NěmčanskýD/5−6). 
120 Dále pak 109 tolarů 34 gr. brem. 
121 Celková částka je následně 168 tolarů a 22 gr. brem. 
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Jan STADIUS 

109. 

A 3255/Stadius/1              [1611], 26. srpen[!], [Herborn] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 33,4 x 20,3 cm. 
 

[fol. 1r]   

Rejstřík útraty v Herborně.1   

Na cestě z Boleslavě2 až do Margpurku:3 10 tolarů  

V Margpurce pár punčoch jsem koupil za: 1 tolar  

Item depositorovi: 1 tolar  

Tu hned od zapsání v Margpurce:4 1 tolar  

Item v Herborně rektorovi:5 1 tolar  

V Herborně 23 neděle byl jsem, na tejden 

tolar udělá spolu  [: 21, to šidíc:]: a 23 tolary 

 

Šaty jsem sobě dal dělati nový, stojí:  11 tolarů  

[:To zbohata však šel v dobrých; já v to za ně takové 

v zimě i v lítě chodil:] b 

 

Za ten čas, co jsem byl v Herborně od 

losumentu: 2 ½ tolaru 

 

Pradlí od praní: 1 tolar  

Pár punčoch: ½ tolaru  

5. Septembris vyšel jsem z Herborny do 

Frankfurtu,6 na cestě utratil jsem: 2 tolary 

 

V Frankfurtě byl jsem 11 dní, tu jsem utratil 

v hospodě: 3 tolary 

 

   

                                                 
a Poznámka na levém okraji rejstříku psána rukou Matouše Konečného. Konečného výpočet týdnů vychází 
z uvedeného data sepsání rejstříku, které pravděpodobně nesprávné. 
b Poznámka Matouše Konečného na okraji rejstříku. 
1 Herborn; Hesensko, Německo. 
2 Mladá Boleslav. 
3 Marburg an der Lahn; Hesensko, Německo. 
4 Není známo, kdy byl Jan Stadius zapsán v Marburku. J. V. Šimáka ho ve svých seznamech studentů 
neuvádí. Srov. J. V. ŠIMÁK, Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých univerzitách, s. 122. Je 
možné, že se Stadius přihlásil pouze na marburské pedagogium. 
5 Jan Stadius byl zapsán do matriky herbornské akademie 30. března 1611 společně s dalšími bratrskými 
studenty – Matoušem Titem, Janem Litomilem, Janem Amosem Komenským a Janem Salmonem. 
6 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
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Opět navracejíc se, byl jsem v Herborně 8 

dní, čekajíc na nějakou příležitost; za stravu 

dal jsem: 1 tolar 

 

Vyšel jsem z Herborny sám do Brému,7 na té 

cestě byl jsem 18 dní, utratil jsem:8 6 <5> tolarů 

 

                                                             Summa: 64 říšských tolarů  

   

Na to jsem přijal, když jsem šel: 30 tolarů  

Potom v Frankfurtě při mesu: 20 tolarů  

Zůstal jsem dlužen v Herborně: 10 tolarů  

Kteréž zaplaceny jsou těmi penězi, jakž byly 

poslány skrze Reutera:9 10 tolarů 

 

Item od Apolly10 vypůjčil jsem v Frankfurtě: 4 tolary  

                                                             Summa: 74 [tolarů]  

   

Co jsem pak na střevíce, obojky, na knihy, papír a jiné drobné věci, na 

něž se velmi mnoho utratí vydal. Item co profesorovi, k němuž jsem 

privatim chodíval, to všecko z otcových peněz jsem dával, jemuž také 

podle možnosti počet učiním. 26. Augusti[!].  

T. R. obsequentissimus filius 

                                                                       Johannes Stadius Bohemus. 

 

[fol. 1v]  

Rejstřík útraty v Herborně  anno MDCXI.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Bremen, Německo. 
8 Srov. č. 50 (A 3251/Stadius/4). 
9 Joan Ulrich REUTER. 
10 Jan APOLLO. 
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110. 

A 3255/Stadius/2           [1612, s. d., Brémy] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 34 x 20,7 cm. 
 

   

[fol. 1r]   

Rejstřík útraty v Brémě.11   

Jsem v Brémě dnes, jenž jest 26. den Augusti, 

právě 47 sedm[!] nedělí.12 Za tejden od 

hospody, jídla, praní po tolaru příjde: 47 tolarů 

 

Za dříví: 2 tolary  

Panu rektorovi od zapsání13 dal B. Jan14 

<tolar>: 1 tolar 

 

Když jsem byl uveden do školy, magistru 

Williovi: 15 ½  tolaru 

 

Dal mi Bratr Jan dělati kabát, stojí: 5 ½ tolaru  

Tři páry střevíce, pár za tři kopštíky, <uděl>  

do tolaru půl pátá kopštíku, udělá: 2 tolary 

 

Co jsem vzal knihy k potřebě v škole, jichž 

rejstřík ještě od něho nemám, poněvadž jsem 

mu nezaplatil všecko. Než summa i za [pa]pír, 

co jsem ho vypsal a od něho bral: 9 tolarů 

 

                                                             Summa: 67 říšských tolarů  

   

Na to přijal jsem po panu Philemonovi16 6. 

Maji: 20 tolarů 

 

A po panu Salmonovi17 26. Maji: 10 [tolarů]  

   

                                                 
11 Bremen; Německo. 
12 Tj. 26. srpen 1612. Uvážíme-li, že Jan Stadius byl na brémské pedagogiu zapsán 19./29. listopadu 1611, 
počet nedělí není správný a v tom případě by byl 40 týdnů, nebo datum připadá cca na 14. října 1612. 
13 Viz pozn. výše. 
14  Jan VETTER. 
15 Johannes WILLIUS. 
16 Jan PHILEMON. 
17 Jan SALMON. 
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[:Item 3. <Octobris> Novembris po měšťa-

nech bremenských:]  [:30 tolarů:] c 

 

                                                             Summa: <30> 60 [tolarů] d  

[:A tak vydání vedle tohoto i druhého rejstříku,18 co sem jemu 

odeslal, summa jest 130 tolarů.:]e 

  

   

Z toho jsem dal za stravu: 22 tolary  

Apollovi,19 co jsem vypůjčil v Frankfurtě, 20 

navrátil jsem: 4 tolary 

 

Bratru Janovi, co dal za dříví: 2 tolary  

Punčochy za: 1 tolar  

Panu preceptorovi magistru Oldenburgovi21 

k veselí: 1 tolar 

 

Od otce dostal jsem deset dukátů.22 Z těch jsem dva dal knihaři, tři B. 

Janovi. Za ostatek zjednal jsem sobě 3 nový košile a pět obojků. 

 

Tuae Reverentiae obedientissimus filius   

                                             Johannes Stadius.   

[fol. 1v]   

Index elocatae pecuniae <parti> Bremae partim 1611, partim vero 1612.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
c  „Item  3. Novembris ... 30 tolarů“ je psáno rukou Matouše Konečného. Jan Stadius vydává počet z těchto 
30. tolarů dále v rejstříku č. 111 (sign. A 3255/Stadius/3). 
d Suma 30 tolarů je škrtnuta rukou Matouše Konečného a dopsána částka 60 tolarů. V celkovém součtu  
pak viz pozn. c)  a následná poznámka e). 
e Psáno rukou Matouše Konečného ve spodní části rejstříku. 
18 Viz rejstřík č. 111 (sign. A 3255/Stadius/3). 
19 Jan  APOLLO. 
20 Frankfurt am Main; Hesensko, Německo. 
21 Heinrich OLDENBURG. 
22 Přepočet dukátu na tolary byl proveden na základě přepočtu v rejstříku Daniela Němčanského č. 105 
(sign. A 3255/NěmčanskýD/4), tj. 1 dukát = 1,666 tolaru. K tomu srov. E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ et 
al., Numismatické příspěvky ke studiu dějin cen a mezd, s. 92, 95 (při přepočtu 1 dukátu na krejcary v kurzu 
1:140 a následně krejcarů na tolary v kurzu 1:84 dostaneme tentýž poměr k tolaru). 
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111. 

A 3255/Stadius/3           1612, 10. prosinec, Brémy 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 22,7 x 19,7 cm. 
 

[fol. 1r]   

Rejstřík vydání .   

21. Novembris dostal jsem třidtzeti tolarů.23 Vydáno z toho.  

Za stravu ještě: 15 tolarů  

Knihaři za knihy do školy: 7 tolarů  

Bratru Janovi,24 co byl za mně prvnější zimu 

vydal, o čemž jsem v prvnějším rejstříku psal: 6 tolarů 

 

Pradlí od praní za půl léta: 1 tolar  

Pár prostých punčoch za: 1 tolar  

                                                             Summa: 30 tolarů širokých  

   

Bremae25 dabam 10. Decembris anno 1612.   

                                            Johannes Stadius.   

   

[fol. 1v]   

Index elocatae peccuniae Bremae anno MDCXII.  

 

                                                 
23 V č. 109 (sign. A 3255/Stadius/1) je uvedeno datum 3. listopadu. 
24 Jan VETTER. 
25 Bremen; Německo. 
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STUDENT 

112. 

A 3255/student/1 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 10,4 x 6,2 cm. 
 

[fol. 1r]  

Přijal sem od pana otce 55 tolarů. Z nich sem vydal 

v 33 nedělí.  

 tolary groty 

Na cestě: 15  

Za 16 nedělí za stravu: 17  

Za knihy a od vázání jích: 5 30 

Za sukno na plášť a krejčímu, nebo sem měl 

votřený a vetchý i potrhaný prvnější svůj: 5 24 

Za materii na rukávy i krejčímu: 1 12 

Panu rektorovi od zapsání in album studi-

osorum a od collegium disputatorium: 2  

Za dvoje střevíce a pantofle a za dvoje 

punčochy vázaný: 4 24 

Pradlí za půl léta: 1  

Študentu, který mně nětco ukázal židovsky a 

řecky: 1  

Hospodyni a děvečkám podle obyčeje na 

jarmark:  24 

Za víno, časem na uzený maso a slaniny: 1  

                                                             Summa: 54   4 [groty] asi 3 krejcary1 

 

                                                 
1 Rejstřík je počítán v kurzu tolaru a groše 1:55. 
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STUDENTI BYTOMSKÉHO GYMNÁZIA 

(Jan Abdon, Tomáš Cedar, Jiří Graff, Řehoř Graff) 

 

Jan ABDON 

113. 

A 3255/Abdon/1             [1617, s. d., Bytom n. O.] 
 

Originál, autograf na dvou foliích o rozměrech 20 x 8,2 cm. 
 

[fol. 1r]   

Anno Domini 1617 accepi à R. D. patre 56 Joachimicos quorum 

rationem hîc reddo.1 

 

Na cestě i s poslem: 2 kopy  

Na hospodě za tejden: 20 českých  

Houni k st[ř]íhání: 40 grošů českých  

Od zapsání panu rektorovi:2 6 grošů českých  

Pedelovi: 2 česká  

Od stolu za 29 neděl: 7 kop a 6 českých 
  

Knížky pro publická i privátní študia potřebné.  

Theologia Keckermanni:3 15 českých  

Ursini Cathechesis:4 30 českých  

I[d]ea contionum Sculteti:5 30 českých  

Rhetorica ecclesiastica Keckerm[anni]:6 11 českých  

Horatii Poemata:7 10 českých  

   

                                                 
1 Srov. č. 68 (sign. A 3251/Abdon/10). 
2 Jelikož matrika bytomského gymnázia není zachována, nevíme, kdy byli jednotliví studenti zapsáni. 
3 Bartholomäus KECKERMANN, Systema ss. theologiae, tribus libris adornatum. Methodum ac 
dispositionem operis tabula praefixa adumbrat, Hanau, Peter Antonius 1615 (VD17 23:645983D). 
4 Zacharias URSINUS, Corpus doctrinae orthodoxe sive catecheticarum explicationum. D. Davidis Parei 
opera extrema recognitum, nunc autem emendatius et auctius cum indice triplici uno capitum sive locorum 
theologiae, altero rerum et verborum, tertio locorum Scriptuae explicatorum adiuncta sunt, Heidelberg, 
Johann Lancelot 1612 (VD17 12:123728R). 
5 Abraham SCULTETUS, Idea concionum dominicalium ad populum Heidelbergensem habitarum 
confecta, Hanau, Andreas Wechel 1614  (VD17 23:636542Z). 
6 Barholomäus KECKERMANN, Rhetoricae ecclesiasticae, sive artis formandi et habendi conciones 
sacras, Libri duo. Methodice adornati per praecepta et explicationes, Hanau, Wilhelm Antonius 1606 
(VD17 14:676388Y). 
7 Quintus HORATIUS Flaccus, Poemata quae exstant omnia argumentis et scholiis virorum doctiss. 
illustrata, cum indicatione diversarum lectionum partim e sex codicibus veteribus manuscriptis, partim ex 
opt. notae libris aliquot impressis, Leipzig, Henning Grosse 1616 (VD17 1:043563X). 
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Loci communes Trelcatii:8 8 českých  

Epistolae Manutii:9 10 českých  

Orationes Remondi:10 12 českých  

Logica Keckermanni:11 10 českých  

Theatrum schol[asticum] Alstedii:12 12 českých   

Buchleri de conscrib[endis] epist[olis]:13 8 českých  

Na Lexicon Scapulae14 sme se složili tři, dal 

každý: 2 kopy 

 

Žalmy německy:15 8 českých  

Summa:     16 širokých tolarů a 22 českých 
   

[fol. 1v]   

Klobouk: 24 českých  

Punčochy letní: 12 českých  

Střevíce troje po 15 českých, facit: 1 tolar tvrdý a 15 českých 

2 košile: 40 českých  

Švadlí od obojku: 10 českých  

   

                                                 
8 Luca TRELCATIUS, Scholastica et methodica locorum communium s. theologiae institutio, didactice et 
elenctice in epitome explicata:  In qua veritas locorum communium definitionis cuiusque loci per causas 
suas analysi asseritur [...], Hanau, Wilhelm Antonius 1610 (VD17 3:305166A). 
9 Paolo MANUZIO, Epistolarum Pauli Manutii libri XII., Leipzig, Bartholomäus Voigt 1615 (VD17 
3:301207G). 
10 [?]François RÉMOND, Orationes XII., Ingolstadt, Andreas Angermaier 1607 (VD17 12:659562G). 
11 Bartholomäus KECKERMANN, [?] Systema logicae minus. Succincto praeceptorum compendio tribus 
libris. [...] Nunc extrema cura recognitum et exemplis e vetustate Latina et Cicerone, prasertim magna 
parte sententiosis illustratum [...]; Gymnasio Dantiscano et aliis scholis, in quibus aristotelicae doctrina 
formula cum Melanchthonia perspicuitate atque aliorum logicorum utilibus inventis coniungitur, Hanau,  
Wilhelm Antonius (dědicové) 1612 (VD17 1:064879B). / Gymnasium logicum, id est De usu et 
exercitatione logicae artis absolutiori et pleniori libri III. , Hanau, Wilhelm Antonius 1608 (VD17 
1:064806H). 
12 Johann Heinrich ALSTED, Theatrum scholasticum: In quo consiliarius philosophicus proponit et 
exponit. I. Systema et gymnasium mnemonicum, de perfectione memoriae et reminiscentiae; II. 
Gymnasium logicum, de perfectione judicii ubi diserit de ratione; III. Systema et gymnasium oratorium, de 
perfectione linguae et methodo eloquentiae, Herborn, Christoph Corvinus 1610 (VD17 23:245850X). 
13Johann BUCHLER, Thesaurus conscribendarum epistolarum novus et utilissimus ex variis optimisque 
auctoribus desumptus, praeceptis quidem paucis comprehensus, exemplis vero plurimis e M.T. Ciceronis 
libris illustratus et nunc primum editus, Köln, Bernhard Wolter 1616 (VD17 12:645817H). 
14 Johann SCAPULA, Lexicon Graeco-Latinum novum in quo ex primitivorum et simplicium fontibus 
derivata atque composita ordine non minus naturali, quam alphabetico breviter et dilucide deducuntur, 
Basel, Sebastian Henricpetri 1615 (VD17 23:297564T). 
15 Ambrosius LOBWASSER, Psalmen Davids. Nach franczösischer Melodei und Reimen Art in teutsche 
Reimen verstendlich und deutlich gebracht [...], Herborn, Christoph Corvinus 1615 (VD17 12:121788W). 
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Dvoje plátenný punčochy: 9 českých  

Od peřiny k přikrývání se: 20 českých  

Panu pedagogiarchovi16 za priv[átní lekci]: 1 široký tolar  

Od světnice za 3 čtvrti léta: 3 kopy  

Od praní: 1 kopa 12 českých 

Lázeň:  11 českých  

[Od] papíru: 24 českých  

Pargameny, 5 archů: 20 českých  

Na dříví první zimu: 40 českých  

[Od] svíček: 18 českých  

Letos [na] dříví: 1 kopa  

[Od] svíček: 12 českých  

Šaty: 10 kop  

Kožíšek: 3 kopy  

Punčochy na zimu: 16 českých  

Rukavice: 8 českých  

U správy: 2 českých  

U posluhování: 2 česká  

Poslům na pivo: 12 českých  

Summa: 27 širokých tolarů17  

[fol. 2r]   

[Od] oprávky šatů, střevíc, item černidlo a 

jiné drobnější potřeby: 3 kopy 12 českých 

Pivo: 1 kopa 15 českých 

Víno: 24 českých  

Summa všeho: 48 tolarů širokých a 19 českých18 
 

 

 

 

 

                                                 
16 Adam LIEBIG. 
17 Celková částka 27 tolarů je zaokrouhlena. Dle výpočtu celková suma činí 26 tolarů a 19 gr. čes. Vše je 
počítáno kurzem 1 kopa = 24 gr. čes.; 1 tolar = 30 gr. čes. 
18 Celková náklady všeho při přihlédnutí k výše zmíněné poznámce jsou 48 tolarů 8 gr. čes. 
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114. 

A 3255/Abdon/2             [1618, s. d., Bytom n. O.] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 19,9 x 8,4 cm. 
 

   

[fol. 1r]   

Johannes Abdon.   

Registrum reliquae peccuniae suntque 18 taleri. Quorum 8 pertinent 

ad annum 1617, 10 autem ad annum 1618.19 

 

   

Per unum semestre.   
   

Od pokoje: 2 tolary  

Od prání: 1 tolar  

Za dříví: 2 tolary 12 českých  

Za svíčky: 20 českých  

Za papír: 22 českých  

Od lázně: 10 českých  

2 páry střevíc: 1 tolar  

Od oprávky pláště: 16 českých  

Od peřiny:  1 tolar  

Od oprávky punčoch, střevíc i na jiné 

drobnější potřeby: 2 tolary a 9 českých 

 

Na pivo: 16 českých  

Na víno: 12 českých  

Poslům na pivo: 14 českých  

Impresorovi od Carmi[na] domino Petro 

Tito:20 8 českých 

 

   

                                                 
19 8 tolarů patří ke zbytku sumy z 56 tolarů vydaných v předchozím rejstříku, viz č. 113 (sign. 
A 3255/Abdon/1). 10 tolarů bylo pak Abdonovi posláno Matoušem Konečným koncem prosince 1617, viz 
č.  94 (sign. A  3252/3). 
20 Jan Abdon byl autorem jednoho z 13 příspěvků bytomských studentů vytištěných k  úmrtí jejich učitele 
Petra Tita ml. († 6. 1. 1618) ve sborníčku Funus indicitivum viri reverendi atque excell. dn. M. Petri Titi 
Bethaniens. ecclesiae doctoris gymnasii item profess. primari, piis lessis ex officio honoratum a studiosis 
rei literariae in eodem gymnasio Bethaniae, Bytom Odrzański, Johann Dörffer [1618] (NK Praha, sign. 
46 G 442, přív. 32, fol. 3r−3v). Srov. č. 69 (sign. A 3251/Abdon/11); č. 88 (A 3251/GraffR/11). 
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[Od] intimaci: 4 českých  

Od oraci:21 2 tolary 12 českých  

Rhetorica Keckerm[anni]:22 1 tolar  

Knihaři: 20 českých  

Slámy do lože: 4 českých  

Summa všeho: 18 tolarů23  

                                                 
21 Srov. č. 120 (sign. A 3255/GraffJ/3), pozn. 18; č. 69 (sign. A 3251/Abdon/11), č. 70 (sign. 
A 3251/Abdon/12) 
22 Bartholomäus KECKERMANN, Systema rhetoricae in quo artis praecepta plene et methodice traduntur 
et tota simul ratio studii eloquentiae tam quoad epistolas et colloquia familiaria, quam quoad orationes 
conformatur modusque ostenditur et oratores dextre legendi et resolvendi; denique et locos communes 
oratorios concinnandi, Hanau, Wilhelm Antonius (dědicové) 1612 (VD17 14:053674V). 
23 Celková částka 18 tolarů je zaokrouhlena. Dle výpočtu (při kurzu tolaru a groše 1:30) činí celková suma 
17 tolarů 29 gr. čes. 
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Tomáš CEDAR 

115. 

A 3255/Cedar/1                      1617, [s. d.], Bytom n. O.1 
 

Originál, autograf na čtyřech foliích o rozměrech 20,4 x 8,4 cm. 
 

[fol. 1r]   

Registrum I. Příjmů a vydání peněz mně na studium v Betanii2 

odvedených od otce milého B. Matouše Konečného3 etc. 

 

Přijato v středu po 23. neděli po Velikonoc[ích]4 mně a Jiříkovi 

Graffovi5 na cestu 4 kopy. 

 

Z nichž vydáno. krejcary  

V středu v Mimoni6 za chléb k obědu: 3  

           Za pivo: 2  

Též ve středu v Jablonný7 k večeři za chléb: 2  

           Za pivo: 3  

Ve čtvrtek za pivo teplý: 2  

           Za oběd v Žitavě: 8 9  

           Za chléb: 2  

           Za pivo:  3  

V Ostrnyt9 za chléb k večeři: 3  

           Za pivo: 4  
   

[fol. 1v]   krejcary  

           Pálenýho ku pomázání noh Graffovi. 1  

            Od noclehu: 2  

V Görlici10 za chléb k obědu: 3  

                                 Za kord: 28 argentů.   

                                                 
1 Rejstřík byl odeslán spolu s dopisem  se sign. A 3251/Cedar/9. 
2 Bytom Odrzański; vojvodství Lubuské, Polsko. 
3 Matouš KONEČNÝ. 
4 Středa po 23. neděli po Velikonocích vychází na 14. září 1616, avšak jde o zjevný omyl a míněna je 
středa po 23. neděli po sv. Trojici, tedy 9. listopad 1616. V tento den Tomáš Cedar s Jiřím Graffem  
podepsali i slib, viz č. 5 (sign. A 3257/4; 3257/1), a vyšli na cestu. 
5 Jiří GRAFF. 
6 Mimoň; okr. Česká Lípa. 
7 Jablonné v Podještědí; okr. Česká Lípa. 
8 Zittau; Sasko, Německo. 
9 Ostritz; Sasko, Německo.  
10 Görlitz; Sasko, Německo / Zgorzelec; vojvodství Dolnoslezské, Polsko. 
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 [krejcary]  

V Bemz11 za chléb k večeři: 3  

            Za pivo: 4  

            Za pálený ku pomazání noh: 1  

V sobotu za chléb k obědu v hamru dáno: 3  

            Za pivo: 3  

V Sagen12 k večeři za chléb: 2  

            Za večeři: 10  

V neděli 24.13 v Neustatu14 za chléb k obědu: 3  

             Za jídlo: 13  

             Za pivo: 4  

Za večeři a za oběd v pondělí na hospodě 

v Beuten15 zaplatil pan Ledčanský.16  

 

Na pivo kočímu a služebníkům od vezení 

filců: 8 

 

Za dčbánky do komunitety: 3  

Za dvě lžičky: 2  

V pondělí za večeři: 14  

Za pivo: 4  

V úterý za pivo: 3  

Přidáno k koupení do lozumentu; štětky, 

křesádka: 15 

 

Kuchařce na jarmark: 6  

Děvečce: 1  

Papíru za: 6  

                      Graffovi sem odvedl 15 argentů.   

                                                             Summa:  4 kopy 17  

   

                                                 
11 Pieńsk; vojvodství Dolnoslezské, Polsko. 
12 śagań; vojvodství Lubuské, Polsko. 
13 Tj. 24. neděle po sv. Trojici, 13. listopad 1616. 
14 Nowe Miasteczko; vojvodství Lubuské, Polsko.  
15 Bytom Odrzański; vojvodství Lubuské, Polsko. 
16 Jan LEDČANSKÝ z Popic. 
17 Dle výpočtu činí poměr tolaru a krejcaru 1:84 a s tímto poměrem je počítáno i v ostatních rejstřících. 
Celková suma je tedy (při kurzu tolaru a čes. groše 1:30) 3,2 tolary. 
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[fol. 2r]   

Přijato.   

Nejprve v pondělí po 24. neděli po svaté Trojici18 odvedeno skrz 

pana Ledčanskýho 20 tvrdých tolarů. Podruhý 20. Marti[i]19  

Potaušovi20 posláno 5 tolarů též tvrdých. 

 

Summa 25 [tolarů tvrdých].   

Z těch vydáno. 

český groše 

argenty 

 

Na huni: 40  

Na dříví: 60  

Na papír: 5  

[Item]: 3  

[Item]: 4  

[Item]: 4  

[Item]: 4  

Od zapsání mezi studenty: 6  
   

Za knihy.   

Locos com[munes] Bucani.21  Mat[erie]: 

                                                 For[ma]:  

17 

4 

 

Orationes Mureti.22  Mat[erie]: 

                                  For[ma]: 

17 

4 

 

Prosodiam Smetii.23  Mat[erie]: 

                                   For[ma]: 

15 

6 

 

   

                                                 
18 Tj. 14. listopad 1616. 
19 Tj. 20. březen 1617. 
20 POTOUŠ, jméno nebylo identifikováno. 
21 Guillaume BUCANUS, Institutiones theologicae. Seu locorum communium christianae religionis ex Dei 
verbo et praestantissimorum theologorum orthodoxo consensu expositorum analysis: Ad leges methodi 
didascalicae; quaestionibus et responsionibus conformata atque in usum ministerii sacri candidatorum, qui 
se ad examen doctrinae subeundum parant, accomodata, Bern, Jean le Preux 1605 (VD17 75:656754P). 
22 Marc-Antoine MURET, [?] Orationes, in gratiam studiosorum juvenum separtim excusae, 1619  (VD17 
3:007619V). / Orationum volumina duo, adiunximus etiam Caroli Sigonii oratoris disertissimi Orationes 
VII, Mainz, Johann Volmar 1615 (VD17 12:646343Z). 
23 Heinrich SMETIUS, Prosodiae Henrici Smeth, quae syllabarum positione et diphthongis carentium, 
quantitates, sola vetterum poetarum auctoritate adductis exemplis demonstrat, Frankfurt a. M., Nikolaus 
Hoffman 1615 (VD17 12:129460R). 
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[fol. 2v]  argenty  

Epistolas P[auli] Manutii.24 Mat[erie]: 

                                             For[ma]: 

7 

3 

 

Compend[ium] log[icae] Keck[e]r[manni].25          

                                              Mat[erie]: 

                                              For[ma]: 

 

2 

2 

 

Za diarium: 3  

Za Lobwasserovy žalmy:26 

(quotidie enim pars psalmi quavis mensa 

sublata cantari solet.) 

16  

Od svázání exempláře thesi[um]:27 

(Quod R. T. submiseram.) 

3  

Na svíčky: 4  

[Item]: 4  

[Item]: 4  

Na kalamář 2  

Na repozitorium: 4  

Od půjčení dřevěnného lože: 5  

Za slámu do něho: 3  

Pradlí zavdáno: 12  

Na punčochy zimní: 14  

Na klobouk: 22  

Na punčochy letní: 8  

Na menší potřeby: 2  

Za nový střevíce: 15  

[Item]: 15  

   

                                                 
24 Paolo MANUZIO, Epistolarum Pauli Manutii libri XII., Leipzig, Bartholomäus Voigt 1615 (VD17 
3:301207G). 
25 Bartholomäus KECKERMANN, Systema logicae minus. Succincto praeceptorum compendio tribus 
libris. [...] Nunc extrema cura recognitum et exemplis e vetustate Latina et Cicerone, prasertim magna 
parte sententiosis illustratum [...]; Gymnasio Dantiscano et aliis scholis, in quibus aristotelicae doctrina 
formula cum Melanchthonia perspicuitate atque aliorum logicorum utilibus inventis coniungitur, Hanau,  
Wilhelm Antonius (dědicové) 1612 (VD17 1:064879B). 
26 Ambrosius LOBWASSER, Psalmen Davids. Nach franczösischer Melodei und Reimen Art in teutsche 
Reimen verstendlich und deutlich gebracht [...], Herborn, Christoph Corvinus 1615 (VD17 12:121788W). 
27 Snad se jedná o jeho vlastní teze k disputaci. 
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 [argenty]  

Za barchan na rukávy: 11  

Za knoflíky: 2  
   

[fol. 3r]   

Za plátno a podšívku: 4  

Krejčímu: 9  

Švadlí od obojku: 8  

Plátna na dva páry punčoch za: 9  

Od šití jich: 2  

Od oprávky střevíců: 3  

[Item]: 5  

Od oprávky kabátu: 2  

[Item]: 1  

Od oprávky dvou párů punčoch: 2  

Za lůžko: 5  

Od truhlice: 6  

Za [v]osk pečetní: 3  

Poslům vydáno: 2  

[Item]: 2  

[Item]: 2  

Za pivo pomalu: 30  
  

(Non enim praesertim tempore aestivo fieri potest ut sim[us] contenti 

portione quae unicuivis ad mensam promt solet, quandoquidem 

mensura haec neque sextarium Pragensem28 continet. Praeterea 

crucigero ferè haust[us] cervisiae nuperrîme ob tritici caritatem 

prostabat.) 

 

  

[fol. 3v]  argenty  

Od lázně a holení: 15  

Od privátní lekci domino Vechnero:29 15  

Pro praesidio in disput[atione]: 30  

                                                 
28 Praha. 
29 Georg VECHNER. 



 317 

(Faciendum enim putavi quotum ad me 

inposterum tum reliquos Bohemos instituendos 

facilior et promtior reddatur.)  

 

 [argenty]  

Impresorovi od 70 exemplářů thesium:30 24  

[Item]: 24  

[Item]: 24  

[Item]: 24  

[Item]: 12  

Tovaryši na pivo: 1  

Kuchaři o Vánocích za 6 neděl dáno: 24  

[Item]: 12  

Po druhý za 13 neděl o Velikonoci:31 24  

[Item]: 24  

[Item]: 24  

[Item]: 6  

Summa vydání 24 tolarů tvrdých a 10 argentů.32  

Restat 20 argenteos.   
  

[fol. 4r]  

Malui in ratione hac reddenda argenteos grossos ponere, nam hic 

diversum à nostro numerandi modu[m] observant. 

 

Sexagena comprehendit 24 arg[enteos].   

Quas igitur par est grates ago quod Tua pridem exstitit in musas 

dextra benigna meas. Et me rursus, uti decet, hoc Tibi spondeo mens 

haec. Promta Tuis placitis, quod mea semper erit. Omnibus obnixè 

conabor viribus ut non Te possit meriti poenituisse Tui. 

 

                                                 
30 20. května 1617 Tomáš Cedar odpovídal na disputační teze za předsednictví Georga Vechnera o podstatě 
a významu teologie. Περὶ τη̃ς ὖγαινώσης καὶ κατ̉ εὐσέβειαν διδασκαλίας, h. e. De theologia 
sacrosancta in genere, ut et de peculiari in pietatis professione instituto dissertatio auspicalis, de qua Deo 
opt. max. bene salutariterque vortente in illustri Schönaichiano, quod est Bethaniae ad Oderam, publica 
λταλεζει dispicietur sub praesidiario ἀπολογισμῶ Georgii Vechneri Freist. Siles. S. S. theologiae ibidem 
professoris ordin. responsuro Thoma Cedare Byschitzky Bohemo. Ad 20. Maji instituetur disputatio horis 
matutinis, Bytom Odrzański, Johann Dörffer [1617] (NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 11). Srov. č. 73 (sign. 
A 3251/Cedar/8). 
31 Tj. 26. březen 1617. 
32 Rejstřík je počítán v kurzu tolaru a čes. groše 1:30. 



 318 

Tu studiis post hac etiam (prout esse putâris musarum antistes) perge 

favere meis. Tu succurre meis pater ò dulcissime musis. Atq[ue] illis 

facilem porrige quaeso manum. Cujus et in laudem cedunt haec 

omnia, rursus Te multa augebit prosperitate Deus. Quem Tibi 

nestoreos placidè ut sinatire becembres[!] adjiciatq[ue] Tibi 

commoda multa precor. 

Dabam Beth[aniae] Elysior[um] Nonis Aug[usti] anno 1617. 

                                                                               Thomas Cedar m. p. 

 

 

 

116. 

A 3255/Cedar/2          [1617, s. d., Bytom n. O.]33 
 

Originál, autograf na dvou foliích o rozměrech 19,6 x 8 cm. 
 

[fol. 1r]  

Rejstřík II. Anno Domini 1617 přijato peněz 19. Septembris 15 tolarů 

tvrdých. Item 9. Octobris 10 tolarů též tvrdých. 

 

Z nichž vydáno.   

Od pokoje za půl léta: 2 tolary tvrdé  

Od půjčení peřiny: 1 tolar tvrdý  

Pradlí za rok: 1 tolar tvrdý 10 argentů 

Za Examen theol[ogici] Pelargi:34 4 argenty  

Za Antitheses Pelargi:35 4 argenty  

Za odpověď na Antithes[es]:36 4 argenty  

Za Synopsin historiarum:37 6 argentů  

                                                 
33 Rejstřík byl zaslán spolu s dopisem č. 75 (sign. A 3251/Cedar/14) z 10. prosince 1617. 
34 Friedrich BALDUIN, Examen compendii theologici recens correcti a D. Christophoro Pelargo etc. In 
quo calvinismum palam profitetur: Studio veritatis et monendae juventutis gratia institutum, ac 
disputationis ordinariae loco publice propositum in inclyta academia Wittebergensi [...], Wittenberg, Paul 
Helwig 1617 (VD17 3:011809B). 
35 Christoph PELARGUS, Antitheses apologeticae d. Christophori Pelargi professoris in academia 
Marchica [...] et decani facultatis theologiae. Oppositae thesibus censoriis vel Examini Friderici Balduini 
d. professoris Witembergici etc. [...], Frankfurt a. O., Johann Thieme 1617 (VD17 23:632151K). 
36 Friedrich BALDUIN, Responsio d. Friderici Balduini professoris in academia Wittebergensi [...] et 
senioris facultatis theologicae. Ad Antitheses apologeticas Christophori Pelargi d. professoris 
Francofurtici etc. [...], Wittenberg, Paul Helwig [1617] (VD17 23:245249B). 
37 Philipp GLASER, Historiae universalis synopsis theoretica et practica, hoc est Philipp Glaserii, jur. 
doct. in academia Argentinens. quondam professoris Narratio compendiosa praecipuarum historiarum 
mundi ab O. C. usque ad annum Christi MDCI nova editione in quator libris digesta [...], opera et studio 
Casparis Dornavii, Görlitz, Hans Rambau 1615 (VD17 23:247932P). 
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Za Parallelam poet[arum] et oratorum anti-

qu[orum] Melidei:38 1 argent 

 

Za pargamen: 2 argenty  

Za Plutarchi Instit[utione] liberor[um]:39 3 argenty  

Za Gymnasium amoris Chr[istophori]:40 2 argenty  

Za Orationes funebres Heneli:41 2 argenty  

Za papír na Locos com[munes] theologicos:42 12 argentů  

Hospodáři jarmarku za: 3 argenty  
   

[fol. 1v]    

Za Phrases Manutii:43 8 argentů  

Knihaři od vázání:   

      Formul[ae] ling[uae] lat[inae] Doleti:44 7 argentů  

      Epitomes ling[uae] graec[ae] Mart[inii]:45 7 argentů  

Krejčímu od oprávky kabátu: 6 argentů  

              [od] 2 párů punčoch: 3 argenty  

Při zprávě: 2 argenty  

Při posluhování: 2 argenty  

Na papír: 4 argenty  

Od lázně a holení: 6 argentů  

Panu Libigiovi46 od privátních lekcí: 1 tolar tvrdý  

Na pivo: 8 argentů  

Na víno: 12 argentů  

                                                 
38 Jonas MELIDEUS, Parallela oratorum poetarumque veterum et hodiernor. In illustri Schönaichiano 
auspicii et boni omnis ergo adumbrata, Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1617 (BU Wrocław, sign. 
426424). 
39 PLUTARCHUS, Opusculum de liberorum institutione. Item Isocratis orationes tres, I. Ad Demonicum; 
II. Ad Nicoclem; III. Nicocles, Graecae et Latine, [1614] (VD17 14:696010G). 
40 Christof Georg von BERG, Gymnasium amoris veri – honesti a Deo per illum ad illum, sacrum 
memoriae quondam conjugis suavissimae Hedwigis a Bergk, Bytom Odrzański, Johann Dörffer [1617] 
(BU Wrocław, sign. 538751; VD17 14:053385T). 
41 Neurčeno. 
42 Item. 
43 Aldo MANUZIO, Purae, elegantes et copiosae Latinae linguae phrases. [...], [1613] (VD17 3:301205S). 
44 Étienne DOLET, Phrases et formulae linguae Latinae elegantiores, Straßburg, Josias Rihel (dědicové) 
1610 (VD17 32:652428R). 
45 Matthias MARTINIUS, Graece linguae fundamenta. Quae sunt tanquam epitome lexici et etymologici 
Graeci, Bremen, Thomas de Villiers 1618 (VD17 39:143621P). 
46 Adam LIEBIG. 
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Na přízi a na niti: 1 argent  

Sukno na stůl: 12 argentů  

Za pás: 5 argentů  

Za rukavice: 12 argentů  

Punčochy za: 1 tolar tvrdý  

Střevíce: 18 argentů  
   

[fol. 2r]   

Na kabát barchanový, galioty a župan 

soukenný s podšívkami a jinými drobnějšími 

věcmi: 10 tolarů tvrdých 

 

Kožešníkovi: 1 tolar tvrdý 10 argentů 

Krejčímu: 1 tolar tvrdý 10 argentů 

Tovaryšům na pivo: 2 argenty47  

   

Vypůjčeno 13 argentů, vydáno z nich.   

Na svíčky: 7 argentů  

Ševci od oprávky 2 párů střevíců: 6 argentů  

 

 

117. 

A 3255/Cedar/3           [1618, s. d. Bytom n. O.] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 14,5 x 7,5 cm. 
 

[fol. 1r]   

Rejstřík III.  Z 10 tolarů tvrdých.   

Dluhů zaplaceno: 13 argentů  

Na dříví a otýpky: 3 tolary  

Knihaři od vázání kněh: 16 argentů  

Od pokoje za čtvrt léta: 1 tvrdý tolar  

Od praní za čtvrt léta: 15 argentů  

Od půjčení peřiny za půl léta: 20 argentů  

   

                                                 
47 Vydaná suma z 25 tolarů činí celkem (podle kurzu tolaru a groše 1:30) 24 tolarů a 8 gr. čes.  
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Přidáno na Diction[arium] Scapulae:48 1 tvrdý tolar  

Za dva páry střevíců: 1 tvrdý tolar  

Na zpravení pláště: 10 argentů  

Drukaři od veršů tištění na pohřeb domini 

magistri Titi49 přidáno: 6 argentů 

 

Na papír: 5 argentů  

Poslům pomalu: 8 argentů  

Na lázeň a holení: 6 argentů  

Na svíčky: 7 argentů  

Na punčochy zimní: 20 argentů  

Na [v]osk pečetní: 2 argenty  

Na ingoust: 2 argenty  

Na písky:  1 argent  

Na niti a jehly: 1 argent  

Od oprávky střevíců: 3 argenty  

Na pivo: 3 argenty50  

   

                                              Thomae Cedaris.   

 

                                                 
48 Johann SCAPULA, Lexicon Graeco-Latinum novum  in quo ex primitivorum et simplicium fontibus 
derivata atque composita ordine non minus naturali, quam alphabetico breviter et dilucide deducuntur, 
Basel, Sebastian Henricpetri 1615 (VD17 23:297564T). 
49 Tomáš Cedar byl autorem jednoho z 13 příspěvků bytomských studentů vytištěných k úmrtí jejich 
učitele Petra Tita ml. († 6. 1. 1618) ve sborníčku Funus indicitivum viri reverendi atque excell. dn. M. Petri 
Titi Bethaniens. ecclesiae doctoris gymnasii item profess. primari, piis lessis ex officio honoratum a 
studiosis rei literariae in eodem gymnasio Bethaniae, Bytom Odrzański, Johann Dörffer [1618] (NK Praha, 
sign. 46 G 442, přív. 32, fol. 3r− 4v). 
50 Celková vydáná částka (při kurzu tolaru a groše 1:30) činí 10 tolarů 18 gr. čes. 
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Jiří GRAFF 

118. 

A 3255/GraffJ/1           [1617, s. d., Bytom n. O.]1 
 

Originál, autograf na dvou foliích o rozměrech 18,5 x 8 cm. 
 

[fol. 1r]   

Rejstřík příjmů a vydání.   

Přijato od pana Dornavia2 v 24. neděli po svaté Trojici3 20 širokých 

tolarů a potom 1. Maji4 6. 

 

Vydání.   

Na dříví: 3 zlaté  

Na huni: 2 zlaté  

Od zapsání in matriculam: 6 argentů  

Za Locos communes Bucani:5 17 argentů  

Od svázání: 4 argenty  

Od svázání Dialecticae Rami:6 3 argenty  

Od svázání Analyseos Martinii in euangelia:7 6 argentů  

Za zákonek: 30 argentů  

Za oraci panu Dornavii: 24 argentů  

Na papír: 6 argentů  

Po druhý [na papír]: 6 argentů  

Po třetí [na papír]: 8 argentů  

Na svíčky: 5 argentů  

Po druhý [na svíčky]: 4 argenty  

Po třetí [na svíčky]: 4 argenty  

                                                 
1 Rejstřík byl patrně zaslán spolu s dopisem Jiřího Graffa ze 4. srpna 1617. Srov. sign. A 3251/GraffJ/7. 
2 Caspar DORNAVIUS. 
3 Tj. 13. listopad 1616. Jedná se o datum, kdy Jiří Graff s Tomášem Cedarem přišli do Bytomi n. O. 
4 Tj. 1. květen 1617. Tohoto data přijal rovněž 6 tolarů jeho bratr Řehoř Graff, viz č. 121 (sign. 
A 3255/GraffR/1). 
5 Guillaume BUCANUS, Institutiones theologicae. Seu locorum communium christianae religionis ex Dei 
verbo et praestantissimorum theologorum orthodoxo consensu expositorum analysis: Ad leges methodi 
didascalicae; quaestionibus et responsionibus conformata atque in usum ministerii sacri candidatorum, qui 
se ad examen doctrinae subeundum parant, accomodata, Bern, Jean le Preux 1605 (VD17 75:656754P). 
6 Petrus RAMUS, Dialecticae libri duo, recens in usum scholarum hac forma distincitus et emendatius 
excusi, [1612] (VD17 547:651624S). 
7 Matthias MARTINIUS, Analysis popularis, cum indicio doctrinarum, in evangelia et epistolas quae 
diebus dominicis et Deo festis ad ecclesiam, anniversariis vicibus explicari solent, Bremen, Thomas de 
Villiers 1616 (VD17 3:006342R). 
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Po čtvrtý [na svíčky]: 4 argenty  

Za punčochy v zimě: 12 argentů  

Za plátno na košili: 16 argentů  

Za dčbán k nošení vody: 1 argent  

Krejčímu od oprávky kabátu, galiot a punčoch: 6 argentů  
   

[fol. 1v]   

Od dvou peřin v zimě: 16 argentů  

Pradlí zavdáno: 12 argentů  

Po druhé [pradlí]: 24 argentů  

Od stolu kuchaři: 33 argentů  

Po druhý [kuchaři]: 3 tolary a 6 argentů  

Panu Vechnerovi8 za privátní lekci půl tolaru širokého.  

Za pár střevíců: 16 argentů  

Za druhý pár: 16 argentů  

Od oprávky střevíc: 4 argenty  

Poslu z Boleslavě9 na pivo: 1 argent  

Po druhé též: 1 argent  

Od lázně rozdílným časem: 15 argentů  

Za pivo: 30 argentů  

Na drobné věci rozdílným časem ut na stuhy, 

podvazky, písky, kalamář, galles: 15 argentů 

 

                                                                Summa: 18 tolarů širokých10  

  

[fol. 2r]  

Zůstává jich 8, z nichž platiti musím následující týden od pokoje 4 

tolary a kuchaři od Velikonoci11 5 tolarů. 

 

Za peřinu: 1 tolar  

 

 

                                                 
8 Georg VECHNER. 
9 Mladá Boleslav. 
10 Dle přepočtu (při poměru 1 tolar = 30 gr. čes.; 1 tolar = 84 krejcarů  a 1 zlatý = 60 krejcarů) je celková 
suma 18 tolarů 23 gr. čes. 
11 Tj. od 26. března 1617. 
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119. 

A 3255/GraffJ/2             [1618, s. d., Bytom n. O.] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 16,5 x 9,9 cm. 
 

[fol. 1r]   

Rejstřík vydání mého z tolarů 15.12   

Poslu rozdílným časem na pivo: 4 argenty a 1 krejcar  

Za štambuch: 16 argentů  

Rektorovi za privátní lekci: 1 Joachimicum  

Za dříví: 1 tolar  

Za otýpky: 12 krejcarů  

Od přivezení jich: 7 krejcarů  

Za peřinu: 1 Joachimicum  

Od opravení střevíc: 3 argenty  

Za podvazky: 4 argenty  

Za papír pěkný: 8 argentů  

Knihaři: 4 argenty  

Papíru prostého: 4 argenty a 8 haléřů 

Za svíčky: 8 argentů  

Za lázeň rozdílným časem: 6 argentů  

Za rukavice: 10 argentů  

Za tabulky: 4 argenty  

Od oprávky střeví: 2 argenty  

Na drobné věci  jako vosk, niti, černidlo: 8 argentů  

Za Lexicon Scapulae:13 2 tolary  

Za štětku: 2 argenty  
   

[fol. 1v]   

Od praní: 12 argentů  

Za pokoj od čtvrti léta: 2 tolary  

   

                                                 
12 Je pravděpodobné, že částku 15 tolarů přijal Jiří Graff stejně jako jeho bratr Řehoř 9. října 1617, srov. č. 
121 (sign. A 3255/GraffR/1) 
13 Johann SCAPULA, Lexicon Graeco-Latinum novum  in quo ex primitivorum et simplicium fontibus 
derivata atque composita ordine non minus naturali, quam alphabetico breviter et dilucide deducuntur, 
Basel, Sebastian Henricpetri 1615 (VD17 23:297564T). 
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Za Adagia Roterodami:14 18 argentů  

Kuchaři od stolu: 5 tolarů  

Že pak každou středu a pátek míváme ryby a 

častokráte vepřové maso, z té příčiny sem dal: 

 

         Na víno: 12 argentů  

         Na pivo: 12 argentů  

Jeden pak, pane otče, tolar byl toliko 

šedesátník,15 totiž 24 česká,16 aniž sem ho 

mohl jináče vydati. 

 

                                                          Summa:17   

 

 

120. 

A 3255/GraffJ/3 a              [1618, 29. červen, Bytom n. O.] 
 

Originál, autograf na dvou foliích o rozměrech 19,6 x 9,4 cm. 
 

[fol. 1r]   

Přijal sem 10 širokých tolarů.   

Vydání.   

Kuchaři: 3 tolary  

Drukaři, že nám oraci vytiskl:18 3 tolary  

Za pokoj hospodáři: 2 tolary  

   

                                                 
a Tento rejstřík byl zaslán spolu s dopisem č. 81 (sign. A 3251/GraffJ/17) datovaným 29. června [1618] 
v Bytomi n. O. 
14 Desiderius ERASMUS Roterodamus, Adagiorum d. Erasmi Roterodami epitome. Ex novissima 
Chiliadum recognitione excerpta et quod diligens lector facile videbit, multis in locis jam quam ante 
diligentius emendata, [1616] (VD17 547:697674P).  
15 Tj. šedesáti krejcar, neboli zlatý (floren). 
16 Srov. P. VOREL, „Groše české“ a „groše míšenské“ jako početní jednotky, s. 63, pozn. 15. Jelikož se 
jedná o starý převod, nelze s ním pro naše účely počítat, srov. E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ et al., 
Numismatické příspěvky ke studiu dějin cen a mezd, s. 86. 
17 Celková částka není uvedena. Dle výpočtu (při kurzu 1 tolar = 30 gr. čes.; 1 tolar = 84 krejcarů; 1 gr. čes. 
= 14 haleřů) činí 24 tolarů 24,72 gr. čes. 
18 Jedná o soubor orací − Quadrigae Emanuelis, hoc est adventus D. N. J. Christi quadruplex in carnem, ad 
passionem, ad judicium, in corda fidelium totidiem orationibus, ductu CL. V. D. N. J. Melidei orat. et poes. 
profess. publ. adumbratus et in illustris Bethanei auditorio maiori exhibitus a Joh. Abdone Dannoviceno 
Moravo, Gregoro Graf Arnoviens. Boh., Thoma Cedare Byschiczeno Bohemo, Georgio Graf Arnoviens. 
Boh. 11. Cal. Januarii anno 1618, Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1618 − jenž Jiří Graff vydal spolu se 
svým bratrem Řehořem, Janem Abdonem a Tomášem Cedarem. Jiří Graff přispěl řečí: Oratio IV. de 
spirituali D. N. J. C. in corda piorum adventu (NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 4). Srov. RHB I, s. 23; 
č. 89 (sign. A 3251/GraffR/12). 
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Za praní: 1 tolar  

Za dva páry střeví: 1 tolar  

Za punčochy harasové: 16 argentů  

Domino Melideo19 pro privata lectione: Joachimicum  

Na pivo: 12 argentů  

Za barchan k opravování šatů: 6 argentů  

Od opravení [šatů]: 2 argenty  

Od lázně a holiče: 4 argenty  

Za papír: 4 argenty  

                                                             Summa: 10 širokých tolarů 20  

 

                                                 
19 Jonas MELIDEUS. 
20 Dle výpočtu je celková částka (při kurzu tolaru a groše 1:30) 12 tolarů a 14 grošů. 
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Řehoř GRAFF 

121. 

A 3255/GraffR/1        [1617, 11. prosinec, Bytom n. O.]1 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 19,2 x 8,3 cm. 
 

 [fol. 1r]   

Rejstřík příjmu a vydání.   

Přijato:  28. Januarii        15 tolarů širokých2   

              1. Maji               6  tolarů širokých   

             9. Octobris3        15 tolarů širokých   

Z nich vydáno.   

Od zapsání in matriculam: 6 argentů  

Pedelovi: 2 argentů  

Od stravy v hospodě: 20 argentů  

Za houně: 2 tolary široké  

Za fůru drev: 8 argentů  

Za Orat[iones] Passeratii4 a Compend[ium] 

Logic[ae] Kecker[manni]:5 12 argentů 

 

Za pár střeví: 16 argentů  

Za rukavice zimní:  10 argentů  

Za punčochy:  16 argentů  

Za štětku: 4 argenty  

Knihaři od vázání: 10 argentů  

Krejčímu od oprávky: 18 argentů  

Punčocháři: 5 argentů  

   

                                                 
1 Srov. č. 87 (sign. A 3251/GraffR/10). 
2 Srov. č. 85 (sign. A 3251/GraffR/6). 
3 Všechna data náleží k roku 1617. 
4 Jean PASSERAT, Orationes et praefationes. Quibus non solum omnium fere Ciceronis orationum, Plauti 
comoediarum, Horatii et aliorum poetarum lucubrationum argumentae continentur, sed et priscae 
gentilitatis ritus sacri, nuptiales aliis explicantur. [...], Frankfurt a. M., Wolfgang Richter 1612 (VD17 
23:282777H). 
5 Bartholomäus KECKERMANN, Systema logicae minus. Succincto praeceptorum compendio tribus 
libris. [...] Nunc extrema cura recognitum et exemplis e vetustate Latina et Cicerone, prasertim magna 
parte sententiosis illustratum [...]; Gymnasio Dantiscano et aliis scholis, in quibus aristotelicae doctrina 
formula cum Melanchthonia perspicuitate atque aliorum logicorum utilibus inventis coniungitur, Hanau,  
Wilhelm Antonius (dědicové) 1612  (VD17 1:064879B). 
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Od barvení klobouku: 4 argenty  

Za pár střeví: 16 argentů  

Od opravování jich: 6 argentů  

Item: 5 argentů  

Za podvazky a stouhy do střeví: 4 argenty  

Za niti a jehly: 4 argenty  

Za hřeben a za mýdlo: 6 argentů  
   

[fol. 1v]   

Za písky: 2 argenty  

Od oprávky 2 kabátů: 6 argentů  

[Od] knopflíků: 3 argenty  

[Od] vosku pečetního: 4 argenty  

Poslům na pivo: 6 argentů  

Od lázně: 16 argentů  

Od půjčení truhly: 6 argentů  

Za tabuly: 2 argenty  

Za sloupek: 6 argentů  

Za papír: 1 tolar široký 16 argentů 

Za svíčky: 1 široký tolar  

Za Distionarium[!] Scapulae:6 1 široký [tolar] 18 argentů 

Od peřiny: 1 široký tolar  

Za dříví: 24 argentů  

Od přivezení [dříví]: 7 krejcarů   

Za otýpky: 8 argentů  

Rektorovi7 od lekci privátní: 1 široký tolar  

Pradlí: 2 tolary  

Od pokoje: 5 tolarů  

Kuchaři: 9 tolary prostý 18 argentů 

   

                                                 
6 Johann SCAPULA, Lexicon Graeco-Latinum novum  in quo ex primitivorum et simplicium fontibus 
derivata atque composita ordine non minus naturali, quam alphabetico breviter et dilucide deducuntur, 
Basel, Sebastian Henricpetri 1615 (VD17 23:297564T). 
7 Caspar DORNAVIUS. 
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Za pivo: 2 tolary široké  

Za víno: 24 argentů  

Za drobné potřeby: 1 široký tolar  

                                                             Summa: 34 široký tolary8  

                                                          Zůstávají: 2 [široké tolary]  

 

 

122. 

A 3255/GraffR/2             [1618, s. d., Bytom n. O.] 
 

Originál, autograf na jednom foliu o rozměrech 19 x 13,1 cm.  
 

[fol. 1r]   

Rejstřík dluhů.   

Kuchaři od adventu počítajíc:9  6 kop  

Od pokoje od svatého Michala:10 4 kopy  

Pradlí od téhož času: 1 kopa 12 argentů 

Od lože za půl léta: 1 kopa  

Ševci za střevíce a pantofle: 1 kopa 6 argentů 

Drukaři od tištění oraci:11 3 kopy  

Za lekci privátní za ½ léta: Joachimicum  

Za punčochy na léto: 1 kopa  

Za dříví a svíčky: 1 kopa12  

 

                                                 
8 Dle přepočtu činí celková částka (při kurzu tolaru a groše 1:30; tolaru a krejcaru 1:84) 37 tolarů 3,5 gr. 
čes. 
9 Tj. od 3. prosince 1617. 
10 Tj. od 29. září 1617. 
11 Viz č. 120 (sign. A 3255/GraffJ/3) pozn. 18. Řehoř Graff pronesl řeč: Oratio II. de adventu Christi ad 
passionem, recitata. Srov. č. 89 (sign. A 3251/GraffR/12); RHB I, s. 23. 
12 Po vypočtení (při kurzu tolaru a groše 1:30, kopy a groše 1:24) je celková částka 16 tolarů. 
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VI.5  Slovníček pojmů733 
 

Album studiosorum – matrika studentů 

Apateka – lékárna 

Bal papíru – též balík, finální distribuční jednotka ručního papíru obsahující 10 rysů 

neboli 200 knih papíru, sumárně tedy 5000 archů neklíženého knihtiskového papíru či 4800 

archů klíženého psacího papíru 

Barchan – také barchet, silná teplá tkanina s keprovou vazbou. Rozlišovalo se několik 

druhů barchanu podle surovin, z kterého byl vyroben (bavlněný, polobavlněný, lněný) a dle 

způsobu výroby (česaný, nečesaný). 

Barvíř – holič; lazebník, ranhojič 

Bibliopol – knihkupec  

Classis – třída na pedagogiu  

Collegium disputatorium – viz disputace 

Collegium privatum – soukromé vyučování; zpoplatněné lekce vyučované částečně ve 

škole, částečně v bytech profesorů, pro něž bylo toto vyučování nezanedbatelným zdrojem 

příjmů. 

Commensales – spolustolovníci 

Custod – viz Kustos 

Czeighaus – Zeughaus, zbrojnice 

Čtvrt – jedna čtvrtina; čtvrtý díl 

Děvka – služka, služebná 

Depositor – zvláštní úředník nebo starší student určený pro přijímání nováčků do 

studentského sboru 

Disputace – slavnostní diskuze konaná před celou akademickou obcí, jíž předsedal 

profesor, který studenta k disputování vyzval, a student mu „odpovídal.“ Za vlastní autory 

disputací byli a jsou běžně pokládáni „předsedající“ profesoři. 

Dorf, dorpf  – rašelina, jež se používala k topení  

Drukař – tiskař  

                                                 
733 K zpracování slovníčku pojmů byly použity tyto příručky: OSN, I−XVIII; Jaromír BĚLIČ – Adolf KAMIŠ 
– Karel KUČERA, Malý staročeský slovník, Praha 1978; Vokabulář webový, webové hnízdo k poznání 
historické češtiny, URL: http://vokabular.ujc.cas.cz [adresa platná k 20. 9. 2008]; Příruční slovník jazyka 
českého, elektronická verze a naskenovaný lístkový archiv, URL: http://bara.ujc.cas.cz/psjc [adresa platná 
k 20. 9. 2008]; Boleslav LUTONSKÝ, Lexikon genealoga, Praha 2003; Petr VOIT, Encyklopedie knihy, Praha 
2006; Gustav HOFMANN, Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické 
soustavy, Plzeň – Sušice 1984; František ROUBÍK et al., Slovníček archivní terminologie, Praha 1954.  
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Fakolet – též facalit (it. fazzoleto), kapesník 

Fechtschul – škola šermu 

Filce – rance studentů (jejich zavazadla) 

Forma – zde ve významu svázání materií v knihu 

Galioty – kalhoty 

Galles – duběnky používané k výrobě inkoustu 

Haras – lehká (jemná) vlněná tkanina nazývaná podle města Arrasu ve Francii 

Hedbaví – hedvábí 

Honorarium – dobrovolný příspěvek za nějakou službu 

Houně – hrubá soukenná látka 

Huně – viz houně 

Chirograf – vlastnoručně psaná písemnost 

Intimace – úřední oznámení, veřejné sdělení, ohlášení 

Introit  – na začátku; při vstupu 

Jarmark – (výroční) trh; dáti jarmarku – dát dárek z trhu 

Kalihoty – viz galioty 

Klasik – žák, který navštěvoval některou ze tříd pedagogia (classicus) 

Kniha papíru – distribuční jednotka ručního papíru udávaná počtem nesložených nebo 

jednou přeložených archů. Kniha se skládala z 24 archů klíženého psacího papíru nebo 25 

archů neklíženého knihtiskového papíru. 20 knih tvořilo rys papíru. 

Komuniteta – společenství, pospolitost 

Kondice – mimoškolní (soukromé) vyučování žáků za plat, služba  

Kopštík – Kopfstück; mince, v jejímž obrazu byla hlava vladaře. Brémský kopštík 

obsahoval 12 grotů a tolar se skládal ze 4,5 kopštíku.734 

Křečný (plátno) − hrubé; režné 

Kundšaft – potvrzení; osvědčení, vysvědčení (cechovní) 

Kustos – školní sluha na pedagogiu, k jehož úkolům náleželo např. trestání žáků nebo 

seřizování školních hodin. Jeho plat pocházel z příspěvků žáků. 

Kvart – viz quart 

Lékařství – lék  

Libra – jednotka hmotnosti; vzhledem k regionálním odlišnostem nelze přesně stanovit 

její poměr ke kilogramu (tento poměr se obecně pohyboval okolo ½ kg za libru) 

                                                 
734 Friedrich SCHRÖTTER, Wörterbuch der Münzkunde, Berlin – Leipzig 1930, s. 318. 
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Linka – vizuálně dekorační prostředek v knihách vyskytující se v různých stylových 

proměnách od počátku knihtisku až do současnosti. Podélně či svisle otištěné linky měly 

dělící funkci nebo také sloužily k rámování knižního dekoru a ilustrací. Tiskaři si je 

nakupovali v písmolijnách. 

Loket – stará délková míra na rozmanité zboží, zejména na tkaniny (český = 59,27 cm; 

saský = 56,64 cm; pruský = 66,69 cm; plátenní obyčejný = 85,612 cm; etc.) 

Lozument – ubytování v cizím domě, přechodné ubytování 

Mai 8 – tímto je označen formát knihy, tedy větší osmerka (maior 8°) 

Materie – již vytištěné archy papíru (vztahující se ke knihtisku); materiál 

Matrice – mosazná forma sloužící k odlévání liter 

Mensa gratuita – poskytování stravy studentům v rámci stipendia nebo nadace (zde 

např. nadání Georga von Schönaicha pro bytomské pedagogium a gymnázium) 

Mes – trh, veletrh; zvl. trhy konané v Lipsku nebo Frankfurtu nad Mohanem v jarních a 

podzimních termínech, při nichž studenti obvykle dostávali peníze a korespondenci 

z domova nebo ji naopak odesílali. 

Míle – délková míra pro větší vzdálenosti; vzhledem k regionálním odlišnostem nelze 

přesně určit, o kterou se jedná (např. česká míle měřila 11,249 km; pruská  7,533 km) 

Návěští – zpráva, oznámení 

Obojek – límec, krejzlík 

Orace – slavnostní řeč, proslov 

Ort – označení pro čtvrtý díl měr, vah a mincí. Označení pochází od čtyřhranných peněz 

křížem rozdělených na čtyři orty (rohy). 

Pachole – čeledín, pomocník, mladý sluha 

Páj – bavlněná tkaná látka používaná zvl. na  podšívky (podšívkové sukno) 

Pálený – pálenka obsahující alkohol 

Pantle – pentle; stuhy, ozdobný úzký pruh látky   

Pargamen – pergamen, suchá čistá odtučněná zvířecí kůže hladce obroušená, 

nakřídovaná a takto upravená ke psaní 

Pedagogiarcha – správce pedagogia, který však byl podřízen rektorovi gymnázia a 

zpravidla byl také profesorem na gymnáziu 

Pedel – školní sluha na gymnáziu, který sloužil potřebám rektora a profesorů. Jednou 

z jeho povinností bylo např. ohlašovat konání disputací nebo orací, otvírat a zavírat 

posluchárny, uklízet je. Jeho plat se skládal z příspěvků profesorů a studentů. 

Počívka – podšívka  
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Postpapír – dopisní, poštovní papír 

Praeceptor (preceptor) – vyučující na pedagogiu; domácí (soukromý) učitel  

Pradlí − pradlena 

Puclicht – kratiknot, nůžky na knot 

Quart – kvart, čtvrtka, jednotka objemu pro nápoje (např. víno a pivo), vzhledem 

k regionálním odlišnostem nelze přesně stanovit jeho míru 

Repozitorium – podstavec s přihrádkami na úschovu knih a dokumentů; úschovna, 

skladiště 

Rynek – náměstí  

Rys papíru – distribuční jednotka ručního papíru obsahující 500 archů neklíženého 

knihtiskového papíru nebo 480 archů klíženého psacího papíru. 

Rystkomora – Rüstkammer, zbrojnice 

Sekryt – osobní pečeť 

Sextarius – jednotka objemu; obsahovala 0,547 litru 

Schreibpapír – druh papíru uzpůsobený povrchovým klížením a hlazením k psaní 

perem 

Sloupek – svinutá, tenká vosková svíčka 

Stibich – jednotka objemu 

Střeví – střevíce  

Superintendent – vyšší duchovní hodnostář v evangelické církvi 

Šatka – rouška, šátek; kus plátna 

Šifař – loďař, lodník, plavec 

Šmuk – ozdoba na šatu zvl. na pokrývce hlavy, šperk 

Trunk, truňk – pití, zapití, doušek  

Třeví – střevíce 

Tzalhaus – Zahlhaus; starší označení pro Pfandhaus, zastavárna735 

Vexl – směna peněz 

Závdavek – záloha; peněžitá částka odevzdaná zpravidla předem k zajištění splnění 

určitého ujednání 

Zuchthaus – káznice 

                                                 
735 Termín převzat z: Gerhard MERK, Zahlhaus (heslo), in: Börsenlexicon, URL: 
http://www.direktbroker.de/unser-service/boersenlexikon.html [adresa platná k 6. 11. 2008]. 
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VI.6  Seznam monogramů 

 

C. M.  - [?] 

D. N. CH.  - Daniel Nemczanius Chrasticensis [Chrást] 

D. V.   - Daniel Vetterus 

D. V. L.  - Daniel Vetterus Leucopolites [Hranice na Moravě] 

I. A. D.  - Johannes Abdon Dannovicenus [Horní Dunajovice] 

I. A. L.  - Johannes Aetius Landeskronensis [Lanškroun] 

I. A. S.  - Johannes Accius [?] 

I. C. Z L.  - Jan Činvic z Libína [původem z Hradce Králové] 

I. F. [?].  - [?]  

I. G.   - [Johannes Graff (?) – snad otec Jiřího a Řehoře Graffů] 

I. L. G.   - Johannes Laubmannus Glacensis [Kladsko] 

I. L. S.  - Johannes Lanecius Straznicensis [Strážnice] 

[I.] P. [?]  - Johannes Parvulus 

I. T. S. A.  - [?]  

I. V. L.   - Johannes Vetterus Leucopolites [Hranice na Moravě] 

I. W. S. Z. O.  - Jan [et] Vratislav Sixt z Ottersdorfu [?] 

M. C. I. H.  - Matthias Cyrus iunior Horazdovicensis [Horažďovice] 

M. K.   - Matouš Konečný 

N. A. S.   - Nicolaus Achior Straznicensis [Strážnice] 

P. F.   - Paulus Fabricius 

P. H. T.   - Paulus Hronovius Tynensis  [Týn nad Vltavou]   

T. C. B.  - Thomas Cedar Byschicenus [Byšice] 
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VI.7 Rozpis zkratek v edici nerozepsaných 

 

A. D.   - Anno Domini 

B.   - Bratr 

B. V.    - Bene vale 

C. T.   - Clementia Tua 

D. N. J. CH.  - Dominus noster Jesus Christus 

D. P.  - dominus pater 

D. T. O. M    - Deus ter optimus maximus 

D. T. O.   - viz D. T. O. M.  

E. T.  - Excelentia Tua 

E. V.   - Excelentia Vestra 

fol.   - folio 

F. R. T.   - filius Reverentiae Tuae 

L. P.   - léta Páně 

m. p.   - manu propria  

N. B.   - Nota bene 

P. R.   - pater reverende 

P. S.   - Post scripta 

P. T.  - paternitas Tua 

r.   - recto 

R. D.   - reverendus dominus 

R. D. P.   - reverendus dominus pater 

R. D. T    - Reverentiae dignitas Tuae 

R. P.  - reverendus pater 

R. T. D.   - Reverentiae Tuae dignitas 

R. T. F.  - Reverentiae Tuae filius 

R. T.  - Reverentia Tua 

R. V.  - Reverentia Vestra 

s. a.  - sine anno 

s. d.   - sine dato 

S. D. P.  - salutem dico plurimam 
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s. l.   - sine loco 

S. P. D.  - salutem plurimam dico 

S. P.  - salutem plurimam 

sst    - široký tolar 

T. D.  - Tua dignitas 

T. E.   - Tua Excelentia 

T. O. M.   - viz D. T. O. M. 

T. P.   - Tua paternitas 

T. R.  - Tua Reverentia 

T. R. D.  - Tuae Reverentiae dignitas 

T. R. D. F.  - Tuae Reverentiae dignitatis filius 

T. R. O. F.  - Tuae Reverentiae observantissimus filius 

v.   - verso 

V. R.   - Vestrae Reverentiae 

V. T.   - Venerantiae Tuae 

 



 337 

VII. Záv ěr 

 

Bratrský správce nebyl pouhým knězem, ale i učitelem a nositelem názorového 

uvědomění,736 proto Bratří kladli velký důraz na péči o kněžský dorost. Základními kameny 

Jednoty byly řád a kázeň, tudíž senioři vždy nelibě nesli jakékoliv vykročení z těchto 

pořádků, jak dosvědčují mnohé příklady z dekretů i korespondence z truhliček. Kněžský 

dorost – učedníci a jáhnové, jakožto čeleď jednotlivých duchovních správců − byl 

vzděláván v bratrských domech, tedy  v sídlech většinou zkušenějších kněží Jednoty 

bratrské, a na vyšší úrovni pak u jednotlivých biskupů. Průběh této výchovy částečně 

upravoval církevní řád Jednoty. Za knězova návodu se mládenci vzdělávali ve znalosti 

Písma, jazyků, četli různé spisy a konali drobné, postupně i důležitější bohoslužebné úkony. 

Jaké znalosti byly mládencům předávány, záleželo také na vědomostech a zkušenostech 

učícího kněze. Bratrští správcové se měli o své svěřence slušně starat a zaopatřit jim 

potřebné věci, ale ne vždy tomu tak bylo.737 Naopak mládenci jim měli prokazovat svou 

povolnost, svědomitost a pilnost.  

Obecně se Bratří pro kněze spokojovali s výchovou, kterou jim mohli poskytnout 

vlastními silami. Nechtěli-li se však omezit pouze na svůj „vlastní“ svět, byli i vnějšími 

okolnostmi donuceni rozšířit své obzory, s čímž šla ruku v ruce potřeba vyššího vzdělání, 

aby bratrští kněží obstáli v soutěži s luterány, reformovanými i jezuity.738 Ovšem než 

Jednota uznala skutečnou potřebu vyššího studia, třebaže základní vzdělání jako takové 

nezavrhovala, uplynula od jejího počátku přece jen velká řádka let. Hlavní zlom nastal poté, 

co byli po výzvě pomezánského biskupa Pavla Sperata vysláni na studia Jan Blahoslav a 

Jan Rokyta. Předchozí liknavost bratrských vůdců kritizoval v roce 1631 Jan Amos 

Komenský v „Otázkách některých o Jednotě bratří českých:“ „Z ůstávaly jim v světle víry 

věci některé zatemnělé (až jiní podali svíce), a tím, což měli, ne tak mocně vládnouti mohli. 

Ježto kdyby uměním jazyků statečně byli zásobeni, byli by mohli rovně tak mocně celé 

církve a krajiny reformovati jako Luther, Zwinglius, Calvin a jiní a sám před tím Hus. Ale 

nedostatek v tom trpěvše (ačkoli jinak muži dary vnitřními velikými, osvícením, pobožností, 

horlivostí vysoce obdaření) nikdy čacky nějak na světlo nesměli, a potaženi byvše někdy 

                                                 
736 A. MOLNÁR, Českobratrská výchova, s. 21. 
737 Srov. AMK, sign. A 3251/Apollo/8 „Nebo když jsem byl u B. Crucigera [v Ivančicích], dobrý a svaté 
paměti, více než 2 léta, žádných šatů, kněh, a což potřebí bylo, nedal, tak podobně i B. Bartoloměj Němčanský 
[v Mladé Boleslavi], u něhož jsem byl přes 3 léta. Až Vy, pane otče, ten jste byli šťastný patron, nebo byvši 
u Vás přes 4 léta, šaty jedny darovali, a což bylo zapotřebí, vždycky ste mně fedrovali, začež Vám já ještě 
hrubě děkuji; nyní pak žádný, ani B. Cyrus [v Praze] v Pánu odpočívající.“ 
738 R. ŘÍČAN, Dějiny Jednoty, s. 330. 
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někteří před mistry pražské neb před vrchnosti některé, odolávati nemohli, více na 

osvědčení nežli ku přesvědčení nepřátelům byvše. [...] Odtud také (z nedostatku škol 

a cvičení se v jazycích) měli jsme od nerozumného lidu posměchy a vytýkání tkalcovstvím, 

ševcovstvím atd. [...] Protož jsme potom (i Lutherovými ostrými napomenáními i samou 

nuznou potřebou dohnáni byvše) škol chytiti se musili: a rozkvetli jsme hned trochu lépe za 

Br. Blahoslava, Steffana, Eneasa atd. Tu zajisté Jednota nejvíce na světlo šla a sborové 

rostli. [...] Což vidouce otcové, že k vzrůstu slouží, vysílali své mládence do cizích větších 

škol a akademií s velikou prací a nákladem, ze kterýchž potom obyčejně sloupové Jednoty 

bráni, tak že všelijak to platné jest, že Bůh prostředkům, když se jich pobožně užívá, žehná, 

až i liternímu umění.“ 739  

Z jakého důvodu byli bratrští mládenci vysíláni do „cizích větších škol a akademií?“ 

V českých zemích neexistovalo z náboženských důvodů příhodné učiliště, na které by 

Jednota mohla posílat svůj kněžský dorost, neboť pražské vysoké učení po vydání Dekretu 

kutnohorského v roce 1409 postupně pokleslo na konfesně uzavřenou utrakvistickou 

univerzitu.740 Ani Bratří si nevytvořili obdobný typ školy, který by byl co do formy 

srovnatelný se zahraničními gymnasii illustrii, ačkoliv korespondence z truhliček odhalila, 

že o zřízení takovéto instituce bylo přinejmenším v roce 1617 uvažováno.741 Nutno však 

podotknout, že vždy nemalou roli sehrály finance. Jednota sama rozhodně nebyla schopná 

vydržovat ze svého vlastního měšce takovou školu, a tudíž by se musela spoléhat na 

šlechtické ochránce. Ovšem připomeňme jen, jak dopadl mecenát moravských šlechticů v 

případě ivančického gymnázia a povolání Esroma Rüdingera. Po prvotním závazku pánů 

šlechticů pokrývat náklady na provoz školy jej tito posléze dodržovali jen velmi liknavě 

nebo vůbec, takže školu patrně nadále vydržovala Jednota sama.742 Sám Komenský byl 

nejednou zarmoucen, že Jednota neměla dostatek vyšších latinských škol a také do „Kšaftu 

umírající Jednoty bratrské“ (1650) přidal trpkou poznámku: „Ale s vámi, o vy moji, jak 

z polského, tak z českého a moravského národu, nyní na to přišlo, že ani sebe, ani kněží 

svých, ani lidu v řádu držeti neumíte, ba ani těch mladých svých, s nimiž abyste sami práci 

neměli, poslali jste je a ještě posíláte do škol cizích, aby vám je vypulerovali. A ti, co než 

divočinu, v obyčejích cizost, v krojích potvorství, v mozku mudrlantství, a jiné vše jinak než 

Kristova a předků milých sprostnost vyhledávali, s sebou přinášejíce, dělají jak dělají, až 
                                                 
739 F. J. ZOUBEK, Vychování a vyučování, s. 178-179. 
740 Srov. Michal SVATOŠ (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy I., 1347/48−1622, Praha 1995, s. 205-245; 
J. PÁNEK, Das Reisen als dynamisierender Faktor, s. 138. 
741 Srov. pozn. 207. 
742 Srov. A. MOLNÁR, Českobratrská výchova, s. 21; A. KRATOCHVÍL, Bratrská šlechtická škola; 
J. CVRČEK, Bratrská škola v Ivančicích.  
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všecko z původu svého vypáchlo, a k sobě podoby málo co má.“743 Za předchůdce 

Komenského poznámky bychom mohli považovat dopis Jana Lanecia ze sklonku srpna 

1617, v němž s nepříliš klidnou myslí spravoval Matouše Konečného o rozmařilosti 

a utrácení studentů pobývajících v Německu, kteří si tomu tak navykli, že i po návratu 

domů se chovají stejně, a „protož žerou, pijí, mlsí a sami se o život připravují.“ 744 

Je zřejmé, že Bratřím nešlo o dosažení akademických titulů, nýbrž o zisk všeobecného 

vzdělání pro výkon jejich povolání, ať už nejprve jako učitelů na školách nebo jako 

duchovních. A jak už se zmínil Komenský, představovali tito mládenci bratrskou elitu. 

Bývalí zahraniční studenti byli nezřídka voleni na přední místa v Jednotě a stávali se 

biskupy. V druhém desetiletí 17. století dle korespondence z truhliček směřovaly kroky 

bratrských mládenců do Herbornu, po roce 1610 do Brém a následně od roku 1616 do 

Bytomi nad Odrou. Lze konstatovat, že jak brémské, tak bytomské gymnázium mělo ve 

sledované době srovnatelnou úroveň, obě vycházela ze stejného modelu „semi-university,“ 

jejíž vzorem byla herbornská akademie, a obě se nacházela v plném rozkvětu. Jedním 

z určujících faktorů pro vysílání mládenců bratrskými staršími na tamní místa byla 

přítomnost dvou význačných učenců – Matthiase Martinia v Brémách a Caspara Dornavia 

v Bytomi n. O., s nimiž sami senioři Jednoty udržovali písemný styk i využívali jejich 

služeb. 

Obsah dvou mladoboleslavských truhliček, které přináší unikátní prameny z prvních 

dvou dekád 17. století, bezesporu podstatnou měrou rozšiřuje naše znalosti o tehdejším 

životě Jednoty bratrské pro období, pro něž nemáme téměř žádného materiálu, a alespoň 

z části umožňuje zaplnit dosud prázdná místa v dosavadní historiografii. V biskupské 

korespondenci nalezneme různé zprávy o vnitřních záležitostech bratrských sborů i jejich 

správě, o dosazování správců do jednotlivých lokalit, vydávání a tištění spisů Matouše 

Konečného, písní a rejstříků k nim, tak i o jejich korekturách a výměně názorů, jak by měly 

být upraveny. Dále o rozmlouvání kněží nebo starších s určitými šlechtici, o konání 

společných setkání a vzájemných návštěvách biskupů, o jáhenských, případně kněžských 

ordinacích, dozvíme se o úmrtí některých členů Jednoty, tak i o zdravotním stavu seniorů a 

jejich rodinných záležitostech. V neposlední řadě z ní – především z korespondence 

přerovského seniora Jana Lanecia − vyzískáme informace ke studiu kněžského dorostu na 

                                                 
743 In: [Vincenc PASEKA (nakl.)] Život blahoslavené paměti Jana Amosa Komenského, biskupa církve 
českobratrské, k němuž připojen jest tékož Kšaft umírající matky jednoty bratrské, kterýmž v národu svém 
obzvláštnosti své dokonávajíc svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje, Praha 1865, 
s. 58. 
744 Srov. pozn. 409. 
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zahraničních učilištích, jak se studenti chovali, co prováděli za „šibalství,“ nač si stěžovali 

či jak byli dále na svých studiích zaopatřeni. Nejvíce sdělení se týká mládenců pobývajících 

v Brémách, zprávy o bytomských studentech jsou minimální. 

A jak tedy můžeme hodnotit samotný soubor studentských písemností? Bezpochyby i 

zde se jedná o unikátní doklady, které vesměs tvoří kompaktní celek navzájem na sebe 

navazující, případně se doplňující. Sliby budoucích studentů představují jakýsi revers, bez 

jehož podepsání se mládenci nemohli vypravit do svých nových působišť. A pokud 

mládenec takové své prohlášení, které ho zavazovalo k poslušnému návratu do bratrské 

domácnosti, nepodepsal přímo před cestou, byl zřejmě povinen ho napsat i poté.745 Ačkoliv 

z několika málo řádek v dekretu z roku 1594 poprvé víme, že se mládenci k takovému 

závazku připovídali,746 přece jen teprve v truhličkách nalézáme jejich úplné znění. Zdá se 

však, že i sami studenti si byli vědomi učiněného slibu a zpytovali své svědomí, když se 

proti němu provinili747 či když se chtěli vyvázat z bratrské čelednosti.748 

Výpovědní hodnota dopisů z pera bratrských mládenců by se mohla jevit jako 

ambivalentní. Na straně jedné je lze hodnotit jako nepříliš informačně bohaté, neboť mnoho 

z nich má charakter pouhého ohlášení se Matoušovi Konečnému s projevy vděčnosti, 

prosbami o zaslání finančních a jiných prostředků i o zachování otcovské péče, nebo se 

z nich dovíme toliko, že dotyčný svědomitě studuje či slibuje se odvděčit za prokázaná 

dobrodiní pilným studiem a horlivostí, ovšem bez bližších podrobností. Za zcela běžné 

rčení – kromě vzdávání díků, proseb o zaslání peněz a zmírnění jejich nouze – lze označit: 

„Nového nic není, co bych Vám psal. Bylo by to totiž nošení sov do Athén a přilévání vody 

do oceánu.“749 Či obdobně: „Nyní mně nic jiného není, co bych psal.“750  

Na straně druhé, podíváme-li se do korespondence detailněji, odkryjí nám některá psaní 

pohled do všedních dnů studentů, tedy na to, co je trápilo, nebo naopak co jim udělalo 

                                                 
745 Tento případ nastal u Jana Stadia, který se na svá studia vypravil snad někdy koncem února 1611. Jeho slib 
je však datován 20. červencem 1611, tedy za jeho pobytu v Herbornu. On sám se přiznává, že ho nesepsal při 
svém odchodu, jak bylo slušno. Srov. AMK, sign. A 3251/Stadius/2 „Chirographum quod attinet, sciat velim 
reverendus dominus pater me id moris planè ignorasse sub discessum, ubi et alia aequè necessaria non 
expedivi ut par erat. Hâc vice id mitto et confido recte esse positum, sin minus cupio è doceri, quo stilo 
oporteat hac talia concipere.“ Dalším ukazatelem je i samotné znění slibu. Srov. AMK, sign. A 3257/2 „Já 
Jan Stadius známo činím tímto listem, že poněvadž Bratří starší Jednoty bratrské mně na mou snažnou žádost 
do Němec na studium odpustili, mně i pomoc učinili a činiti chtějí,...“  
746 Viz pozn. 410. 
747 Srov. A 3251/GraffR/10 „Nam agnovi inde multam et magnam inertiam stoliditatem atq[ue] insanitatem 
meam magnumq[ue] crimen admissum tum contra memet ipsum et spo[n]sionem factam R. T., tum et erga 
ipsam Tuam R[everentiam] clementiam, benignitatem et paternitatem Tuam.“ 
748 Viz pozn. 414. 
749 AMK, sign. A 3251/Stadius/2 „Nova non est quod ad Vos perscribam. Hoc enim foret noctuas portare 
Athenas et oceano addere aquam.“ 
750 AMK, sign. A 3251/Apollo/1 „Nihil est mihi nunc aliud quod scribam.“ 
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radost, o co se zajímali, co vše absolvovali během svého studia ve škole i během celého 

pobytu, jaké úkoly či povinnosti jim (především těm starším) byly od seniorů svěřovány. 

Z tohoto pohledu je možno na korespondenci nahlížet jako na reflexi jejich studentského 

života a sebereflexi vlastních studijních pokroků či problémů.  

Účetní rejstříky rovněž podávají zajímavý pohled do života studentů, ukazují totiž, za 

co vše vynakládali jim svěřené peníze určené na živobytí, a přinášejí i nový materiál 

numismatické povahy, neboť jsou především hodnotným pramenem k dějinám cen a mezd. 

Jejich celkový rozbor prozradil, jaké položky souhrnně představovaly největší výdaje 

v rozpočtu bratrských mládenců. Také díky dvěma účetním rejstříkům bylo možno sestavit 

itinerář putování budoucích studentů, a to jak do Brém, tak do Bytomi n. O. Nakonec lze 

poukázat i na řadu knih zaznamenaných v rejstřících, jichž si mládenci kupovali ke svému 

studiu. 

Jistě vyvstává otázka, co nového přinášejí truhličky k osobě Jana Amose Komenského 

a jeho studiu. Tu a tam se mihne jeho jméno v korespondenci Jana Lanecia, v níž se 

dovídáme, že částečně studoval na své patrimonium a poté byl patrně podporován 

z korbony Jednoty751 nebo že mu bylo během studia dáno napomenutí pro přílišnou 

filozofii 752 či mu byl Matoušem Konečným odeslán nějaký dar, kterého si zasloužil.753 

Matouš Konečný mu měl také oznámit, aby se odebral z Herbornu na studium do 

Heidelberku,754 kde se poté cvičil v německých kázáních u Abrahama Sculteta755 a odkud 

měl být ke sv. Duchu 1614 odvolán domů, neboť „počíná býti valetudinarius.“756 Doklad 

o jeho prospěchu nacházíme v osvědčení herbornských profesorů757 a na jednom z dopisů 

Jana Stadia shledáváme s největší pravděpodobností jeho pečeť s monogramem (I. A. N.) 

ze studentských let (1611).758 

Zajímavé, ale o to více náročnější, by bylo sledování dalších osudů těchto bratrských 

mládenců, jako to učinili ve svých pracech Otakar Odložilík nebo Luděk Rejchrt, což by 

však více spadalo do dějin pobělohorské emigrace. Některé ze studentů z truhliček vidíme 

i po roce 1620 pobývat na německých univerzitách, ovšem již ne jako nezkušené mladíky, 

                                                 
751 AMK, sign. A 3251/Lanecký/27 (4. září 1613). 
752 AMK, sign. A 3251/Lanecký/24 (1. duben 1613). 
753 AMK, sign. A 3251/Lanecký/30 (2. února 1614). 
754 AMK, sign. A 3251/Lanecký/23 (30. leden 1613). 
755 AMK, sign. A 3251/Lanecký/49. 
756 AMK, sign. A 3251/Lanecký/30 (2. února 1614). 
757 AMK, sign. A 3258/osvědčení Herborn. 
758 AMK, sign. A 3258/Stadius/1. 
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nýbrž především jakožto preceptory šlechtických dítek (Jan Abdon, Matěj Cyrus ml., 

Daniel Vetter). 

V předkládané edici písemností studentů jsou vydány všechny sliby a účetní rejstříky. 

Korespondence (160 dopisů) bratrských mládenců je editována pouze z větší poloviny, a to 

z důvodu nereálnosti jejího úplného dokončení vzhledem k časovým možnostem, jazykové 

vybavenosti autorky i pro jiné nemálé obtíže, které bylo nutno během práce vyřešit. Listy 

mládenců pobývajících v Brémách již byly editovány kromě dvou studentů veskrze 

všechny. Dopisy odesílané studenty z Bytomi n. O. jsou vydány převážně v ukázkách 

s ohledem na jejich informační hodnotu.759 Ediční zpřístupnění celého souboru 

studentských písemností by se mělo uskutečnit v horizontu dvou let i v knižní podobě, 

neboť takto je definován hlavní výstup grantového projektu GA UK 46909 „Studenti 

Jednoty bratrské na počátku 17. století,“ jehož řešitelkou je autorka této práce. 

Z celého obsahu truhliček nebyla doposud věnována žádná pozornost písemnostem 

pedagogů – Matthiase Martinia,760 Caspara Dornavia,761 Johanna Willia,762 Joana Ulricha 

Reutera,763 Caspara Wassera764 a Jana Jakuba Grynaea.765 Tyto se rovněž stanou 

předmětem edičního zpřístupnění zmíněného grantového projektu. 

Nepředpokládám však, že by přesnější editací zbylých dopisů studentů došlo 

k výraznějšímu rozšíření či doplnění předchozího textu nebo ke zjištění jiných závažnějších 

informací. Korespondence pedagogů by mohla přinést některé nové údaje, zvl. např. 

hodnocení prospěchu studentů či přesnější zprávy o jejich studijních výsledcích. Ovšem je 

velmi pravděpodobné, že také obsahuje jiné záležitosti řešené se seniory Jednoty. 

Takto se celá práce zařadí po bok szegedské edice levočských studentů jako jeden 

z dalších příspěvků k poznání života studentů v raném novověku. 

                                                 
759 Z korespondence studentů nebyly dosud editovány tyto signatury: AMK, A 3251/Abdon/3, 5, 7-9, 13; 
A 3251/Cedar/2-5, 7, 9, 11-13, 15-20; A 3251/GraffJ/1-2, 4-5, 7-8,10-11, 13-16; A 3251/GraffR/4-5, 7-8, 14; 
A 3251/Mitis/1; A 3251/Theophilus/1, 3-4; A 3251/Cyrus M ml./1-2; A 3251/Stadius/1-3, 5-13; 
A 3258/Stadius/1; A 3251/VetterJ/2-5, 9-11; A 3251/Philemon/1, 3, 8-15. 
760 AMK, sign. A 3251/Martinius/1−15. 
761 AMK, sign. A 3251/Dornavius/1−9. 
762 AMK, sign. A 3251/Willius/1−2. 
763 AMK, sign. A 3251/Reuter/1−3. 
764 AMK, sign. A 3251/Wasser/1−4. 
765 AMK, sign. A 3251/Grynaeus/1−2. 



 343 

VIII.  Seznam použitých pramenů a literatury 
 

VIII.1  Prameny nevydané 

 

Muzeum Mladoboleslavska Mladá Boleslav 

Archiv Matouše Konečného (dále uváděno dle signatur) 

Korespondence 

A 3251/Abdon/1−13 
A 3251/Apollo/1−8 
A 3251/Benátský/1 
A 3251/Berbisdorf/3 
A 3251/Cedar/1−21 
A 3251/Cruciger/1−12 
A 3251/Cyrus M ml./1−3 
A 3251/Cyrus/1−69 
A 3251/Činvic/1 
A 3251/Draconus/1−2 
A 3251/Erastus/1−12 
A 3251/Gertich/1−17 
A 3251/GraffJ/1−17 
A 3251/GraffR/1−14 
A 3251/Hartman/1−2 
A 3251/Hron/1−2 
A 3251/Lanecký/1−73 
A 3251/Laubmann/1−18 
A 3251/Mitis/1 

A 3251/NěmčanskýD/1−9 
A 3251/zPašiněvsi/1 
A 3251/Philemon/1−15 
A 3251/z Rokyc/1 
A 3251/Solín/1 
A 3251/Stadius/1−13 
A 3251/Strážnický/1 
A 3251/Theophilus/1−4 
A 3251/Titus/1 
A 3251/Třebíčský/1−13 
A 3251/VetterD/1−2 
A 3251/VetterJ/1−11 
A 3251/Žerotín/3 
A 3252/3 
A 3258/Erastus/1 
A 3258/Lanecký/1−2 
A 3258/osvědčení Herborn 
A 3258/Parvulus/1 
A 3258/Stadius/1 

 
Sliby studentů 

A 3257/1−11 
 

Účetní rejstříky studentů 

A 3255/Abdon/1−2 
A 3255/Apollo/1−2 
A 3255/Cedar/1−3 
A 3255/GraffJ/1−3 
A 3255/GraffŘ/1−2 
A 3255/Hron/1 
A 3255/Laubmann/1−4 
A 3255/NěmčanskýD/1−8 
A 3255/Stadius/1−3 
A 3255/Student/1 



 
A 3256/Itinerarium 
A 3256/Catalogus_librorum 
 
A 3254/HHRadiště/O_1613 
A 3254/Krchleby/O_1612 
A 3254/Krchleby/O_1617 
A 3254/Praha/O_1607 
 

Moravský zemský archiv Brno 

G 450, František Hrubý, prof. PhDr., ka. 34, i. č. 120, 122, 123.  
 

G 11, Sbírka rukopisů Františkova musea, i. č. 328, sign. 314 (opis deníku Karla st.         
ze Žerotína). 
 

G 11, Sbírka rukopisů Františkova musea, i. č. 819, sign. 721 (Bürgerstift Iglau). 
 
Archiwum państwowe Poznań 

Akta Braci Czeskich (1507) 1557−−−−1817 (1961) 

URL: http://www.wbc.poznan.pl/publication/34865 [adresa platná k 5. 7. 2009]. 
 

Sign. 46 (Osvědčení Matthiase Martinia o studiu Jana Irenaea na brémském gymnáziu). 
 

Sign. 47 (Liber fundationum et donationum in Bohemia). 
 
Evangelická teologická fakulta UK Praha 

Pozůstalost Otakara Odložilíka, neuspořádáno.766 
 

VIII.2  Prameny vydané 

 
ACHELIS Otto - BÖRTZLER Adolf (Hgg.), Die Matrikel des Gymnasium illustre zu 
Bremen 1610−1810, Bremen 1968 (Bremisches Jahrbuch, 2. Reihe, 3. Band). 
 
BEDNÁŘ František (ed.), Jana Blahoslava Naučení mládencům, Praha 1947. 
 
BIDLO Jaroslav (ed.), Akty Jednoty bratrské, sv. I., Brno 1915; sv. II., Brno 1923. 
 
BLAHOSLAV Jan, Pochodeň zažžená. Ed. Pavel Váša, Praha 1949. 
 
DVORSKÝ František (ed.), Paměti o školách českých. Listář školství českého v Čechách 
a na Moravě od l. 1598 do 1616 s doklady staršími i pozdější doby, Praha 1886. 
 
FIEDLER Joseph (Hg.), Todtenbuch der Geistlichkeit der böhmischen Brüder, Fontes 
Rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-quellen, Erste Abtheilung, Scriptores, 
Bd. 5, část 2., Wien 1863. 
 
GINDELY Antonín (ed.), Dekrety Jednoty bratrské, Praha 1865. 

                                                 
766 Za její zpřístupnění děkuji Otovi Halamovi Th.D. 



 345 

 
GINDELY Antonín (Hg.), Quellen zur Geschichte der böhmischen Brüder vornehmlich 
ihren Zusammenhang mit Deutschland betreffend. Fontes Rerum Austriacarum, Bd. 19, 
Wien 1859. 
 
HORÁK Bohuslav (ed.), Daniel Vetter a jeho "Islandia," Brno 1931. 
 
HRUBÝ František (ed.), Etudiants Tchèques aux écoles protestantes de l’Europe 
occidentale à la fin du 16e et au début du 17e siècle, Brno 1970. 
 
KAŠPAR Ludvík B. (ed.), Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie 
o původu a činech Bratří Českých kniha osmá, jenž jest o obyčejích a řádech, kterýchž 
mezi sebou užívají, pro potřebu církve Boží obzvláště vydaná v Lešně polském od Jana 
Amosa Komenského léta Páně 1649, Praha 1869. 
 
KATONA Tünde − LATZKOVITS Miklós (edd.), Löcsei stipendiánsok és literátusok. 
Külföldi tanulmányutak dokumentumai 1550−1699, Szeged 1990 (Fontes Rerum 
Scholasticarum II/1). 
 
KOLBE Konrad (Hg.), Stiftungsurkunde der Schule und des Gymnasiums zu Beuthen an 
der Oder aus dem Jahre 1616, Mitteilungen für Erziehungs- und Schulgeschichte 3, 1893, 
s. 209-268. 
 
KROFTA Kamil (ed.), Doktor Václav Mitmánek panu tatíkovi milému. Listy z let 
1533−1553, Praha 1931. 
 
REJCHRTOVÁ Noemi – MOLNÁR Amedeo (edd.), Jan Amos Komenský. O sobě, Praha 
1987. 
 
ROTT Dariusz (ed.), Daniel Vetter i jego „Opisanie Wyspy Islandyji.“ Studium z dziejów 
staropolskiego podróçzopisarstwa, Katowice 1993. 
 
SIPAYŁŁO Maria (ed.), Akta synodów róŜnowierczych w Polsce, Tom. IV. 
(Wielkopolska 1569−1632), Warszawa 1997. 
 
SLAVÍK František A. (ed.), Br. Jana Blahoslava Vady kazatelův a Filipika proti 
nepřátelům vyššího vzdělání v Jednotě bratrské, Praha 1906. 
 
SPURNÝ František − ZEMEK Metoděj (edd.), Listiny českých bratří v Poznani 
(1507−1616), Jižní Morava 1983. Vlastivědný sborník 19, sv. 22, 1983, s. 139-191. 
 
VÁVRA A. (ed.), Řád církevní Jednoty Bratří českých, Praha 1897. 
 
VOJTĚCHOVSKÝ Zdeněk (ed.), Církevní řád Jednoty Bratří českých, vysvětlivkami 
doprovodil Rudolf Říčan, Praha 1945. 
 
VORMBAUM Reinhold (Hg.), Die evangelischen Schulordnungen des sechszehnten 
Jahrhunderts, Gütersloh 1860. 
 



 346 

VORMBAUM Reinhold (Hg.), Die evangelischen Schulordnungen des siebzehnten 
Jahrhunderts, Gütersloh 1863. 
 
ZEDLER Gottfried − SOMMER Hans (Hgg.), Die Matrikel der Hohen Schule und des 
Paedagogiums zu Herborn, Wiesbaden 1908. 
 
VIII.3  Literatura  

 
Allgemeine   Deutsche  Biographie,   URL:   http://www.deutsche-
biographie.de/~ndb/adb_index.html [adresa platná k 5. 8. 2009]. 
 
BÁLENT Boris, Knihovna českobratrského gymnázia v Ivančicích 1567−1620, Ivančice 
− Martin 1968. 
 
BALL Hermann, Das Schulwesen der böhmischen Brüder, Berlin 1898. 
 
BAREŠ František, Dějiny mladoboleslavského školství, Mladá Boleslav 1888. 
 
BAREŠ František, Paměti města Ml. Boleslavě, Mladá Boleslav 1922. 
 
BARYCZ Henryk, Schönaichianum w Bytomiu Odrzańskim i jego polskie koneksje, in: Týž, 
Śląnsk w polskiej kulturze umysłowej, Katowice 1979, s. 229-253. 
 
BAUCH Gustav, Valentin Trozendorf und die Golberger Schule, Berlin 1921 
(Monumenta Germaniae Paedagogica Bd. 57). 
 
BEČKOVÁ Marta, Význam Slezska pro bratrskou pobělohorskou emigraci, in: Lenka 
Bobková − Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny 
české ve 14.−17. století. Korunní země v dějinách českého státu 4, Praha 2009, s. 655-
667. 
 
BEDNÁŘ František, Obsahová stránka katechismů bratrských, in: Zásady Jednoty 
českých Bratří. Sborník prací Dr. Ferd. Hrejsy, Dr. Fr. Bednáře, Dr. J. L. Hromádky, 
Praha 1930, s. 110-141. 
 
BEDNÁŘ František, Požadavky Jednoty bratrské na bohoslovecký dorost. Naučení 
mládencům, Reformační sborník 6, 1937, s. 115-121. 
 
BĚLIČ Jaromír − KAMIŠ Adolf − KUČERA Karel, Malý staročeský slovník, Praha 1978. 
 
BIDLO Jaroslav, Jednota bratrská v prvním vyhnanství (1548−1561), Praha 1900. 
 
BIDLO Jaroslav, Jednota bratrská v prvním vyhnanství, část III. (1572−1586), Praha 
1909. 
 
BÍLEK Tomáš V., Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, část první, Praha 1882; část 
duhá, Praha 1883. 
 



 347 

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (Traugott Bautz Verlag), URL: 
http://www.kirchenlexikon.de/ [adresa platná k 5. 8. 2009]. 
 
von BIPPEN Wilhelm, Heinrich Oldenburg, der Secretär der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften in London, und seine Vorfahren, BJb 15, 1889, s. 118-140. 
 
BLÁHA Zdenek, Osobnosti královehradeckých kancionálů. Erby a podobizny mecenášů 
a tvůrců iluminovaných církevních zpěvníků ze šestnáctého a počátku sedmnáctého 
století, Hradec Králové 2005. 
 
BLAHOSLAV Jan [?], Naučení mládencům k službě Kristu a církvi jeho se oddávajícím v 
Jednotě bratrské, Kralice 1609, knihovna ETF UK, sign. 1 T 32. 
 
BLÁHOVÁ Marie, Historická chronologie, Praha 2001. 
 
BLAŽKOVÁ Edita, Blahoslavova Akta Jednoty bratrské, disertace na FF UK, Praha 
1960. 
 
BRANDL Vincenc, Domy bratrské, ČMM 14, 1882, s. 150-175. 
 
BURDA Bogumila, Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie 
wczesnonowoŜytnym (1526-1740), Zielona Góra 2007. 
 
CACH Josef, Výchova a vzdělání v českých dějinách I. K problematice podílu školských a 
mimoškolských institucí a názorů na výchovu a vzdělání na stavu kultury a vzdělanosti, 
Praha 1988. 
 
CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ Anna, Úkoly a výchova kněží, služebníků Páně v Jednotě 
bratrské, Úzká rada Jednoty v Turnově, s. d. (strojopis v knihovně ETF UK). 
 
CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ Anna, Výchova a vzdělání v Jednotě bratrské, JB 33, 1956, s. 
103-104. 
 
CVRČEK Josef, Bratrská škola v Ivančicích, ČMM 31, 1907, s. 193-203, 313-325. 
 
CVRČEK Josef, Studenti bratrští v cizině, ČMKČ 83, 1909, s. 211-215, 401-406. 
 
ČAPKOVÁ Dagmar, Pojetí vzdělání v díle Jana Blahoslava, in: Bimka Svatopluk - Floss 
Pavel (edd.), Jan Blahoslav předchůdce J. A. Komenského 1571−1971. Sborník studií k 
čtyřstému výročí úmrtí Jana Blahoslava, Uherský Brod 1972, s. 101-113. 
 
DAŇKOVÁ Mirjam, Bratrské tisky ivančické a kralické (1564−1619), Sborník 
Národního musea v Praze, sv. V − A − Historický č. 1, Praha 1951. 
 
DEVÁTÁ Markéta, Studenti z Čech a Moravy na francouzských a italských universitách 
v letech 1570−1620, diplomová práce na Katedře českých a slovenských dějin FF UK, 
Praha 1992. 
 
DIENWIEBEL Herbert, Ueber den Stadtbrand vom Jahre 1694, Anzeiger der Städte 
Beuthen und Neustädtel, 2. Beilage für „Heimatgeschichte“ am 24. Dezember 1938, in: 



 348 

Adolf Schiller, Geschichte der Stadt Beuthen, Bezirk Liegnitz. Im Auftrage der 
Stadtverwaltung unter Benutzung amtlicher und privater Quellen, 1936, rukopis dostupný 
na URL:  http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=9499 [adresa platná k 23. 1. 2009], 
vloženo jako příloha za s. 480. 
 
DWORZACZKOWA Jolanta, Szkoła w Lesznie do 1656 roku. Nauczyciele i programy, 
Leszno 2003. 
 
EHRENPREIS Stefan, Reformed education in early modern Europe. A survey, in: Wim 
Janse − Barbara Pitkin (edd.), The Formation of Clerical and Confessional Identities in 
Early Modern Europe (Dutch Review of Church History 85, 2005), Leiden − Boston 
2006, s. 39-51. 
 
ELSMANN Thomas, Danziger akademisches Schriftum im Umfeld des Bremer 
Gymnasium illustre, Hospitium ecclesiae 19, 1993, s. 101-116. 
 
ELSMANN Thomas, Das Bremer Gymnasium Illustre und seine Vorläufer in ihrer 
Bedeutung für den Ramismus in Deutschland, in: F. Akkerman − A. J. Vanderjagt − A. H. 
van der Laan (edd.), Northern Humanisms in European Context, 1469−1625. From the 
„Adwert Academy“ to Ubbo Emmius, Leiden 1999, s. 101-116. 
 
ELSMANN Thomas, Humanismus, Schule, Buchdruck und Antikenrezeption. 
Anmerkungen zur Bremer Entwicklung bis 1648, in: Klaus Garber − Stefan Anders − 
Thomas Elsmann (Hgg.), Stadt und Literatur im deutschen Sprachraum der Frühen 
Neuzeit, Bd. I., Tübingen 1998, s. 203-238. 
 
ELSMANN Thomas, Reformierte Stadt und humanistische Schule. Nathan Chytraeus in 
Bremen (1593−1598), in: Thomas Elsmann − Hanno Lietz − Sabine Pettke (Hgg.), 
Nathan Chytraeus 1543−1598. Ein Humanist in Rostock und Bremen, Bremen 1991, 
s. 71-93. 
 
ELSMANN Thomas, The influence of Ramism on the Academies of Bremen and Danzig. 
A comparison, in: Mordechai Feingold − Joseph S. Freedman − Wolfgang Rother (edd.), 
The Influence of Petrus Ramus. Stuches in Sixteenth and Seventeenth century Philosophy 
and Sciences, Basel 2001, s. 54-67. 
 
ENTHOLT Hermann, Das Gymnasium in Bremen und seine Lehrer, in: Festschrift zur 
Vierhundertjahrfeier des Alten Gymnasiums zu Bremen 1528−1928, Bremen 1928,      
s. 9-29. 
 
ENTHOLT Hermann, Dr. Alfred Schmidtmayer, BJb 37, 1937, s. 323-325. 
 
ENTHOLT Hermann, Geschichte des Bremer Gymnasiums bis zur Mitte des 18. 
Jahrhunderts, Bremen 1899. 
 
FECHNER Jörg-Ulrich, Der Lehr- und Lektüreplan des Schönaichianums in Beuthen als 
bildungsgeschichtliche Voraussetzung der Literatur, in: Albrecht Schöne (Hg.), Stadt − 
Schule − Universität − Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert. Vorlagen 



 349 

und Diskussionen eines Barock-Symposions der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1974 
in Wolfenbüttel, München 1976, s. 324-334. 
 
FIALOVÁ Vlasta, Učebnice z tajné tiskárny na kralické tvrzi, Z kralické tvrze 1, 1967, 
s. 15-19. 
 
FORST Vladimír (ed.), Lexikon české literatury, sv. II/2 (K−L), Praha 1993. 
 
FRIEDENSBURG Ferdinand, Johann Christian Kundmann, in: Friedrich Andreae (Hg.), 
Schlesische Lebensbilder, Bd. III. Schlesier des 17. bis 19. Jahrhunderts, Breslau 1928, 
s. 149-154. 
 
FUKALA Radek, Slezská reformace, Slezský sborník 98/4, 2000, s. 241-263. 
 
Funus indictivum viri reverendi atque excell. Dn. M. Petri Titi, Bethaniensis ecclesiae 
doctoris gymnasii item professoris primarii, piis lessis ex officio honoratum a studiosis 
rei literariae eodem gymnasio, Bytom Odrzański, Johann Dörffer [1618], NK Praha, sign. 
46 G 442, přív. 32. 
 
GÖßNER Andreas, Die Studenten an der Universität Wittenberg. Studien zur 
Kulturgeschichte des studentischen Alltags und zum Stipendienwesen in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts, Leipzig 2003. 
 
GRUNDMANN Günther,  Die Lebensbilder der Herren von Schoenaich auf Schloss 
Carolath, JSFWUB 6, 1961, s. 229-330. 
 
GRUNDMANN Günther, Georg Freiherr von Schönaich, in: Friedrich Andreae (Hg.), 
Schlesische Lebensbilder, Bd. 4, Schlesier des 16. bis 19. Jahrhunderts, Breslau 1931, 
s. 68-74. 
 
HÁJEK Viktor, Kázeň v Jednotě bratrské, Brno 1934. 
 
HALAMA Jindřich, Sociální učení Českých Bratří, Brno 2003. 
 
HAMMERSTEIN Notker − BUCK August (Hgg.), Handbuch der deutschen 
Bildungsgeschichte. Band I. 15. bis 17. Jahrhundert. Von der Renaissance und der 
Reformation bis zum Ende der Glaubenkämpfe, München 1996. 
 
HAMMERSTEIN Notker (Hg.), Bildung und Wissenschaft vom 15. bis zum 17. 
Jahrhundert, München 2003. 
 
HAMMERSTEIN Notker, Schule, Hochschule und Res publica litteraria, in: Sebastian 
Neumeister − Conrad Wiedemann (Hgg.), Res Publica Litteraria. Die Institutionen der 
Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1987,  s. 93-110. 
 
HAMMERSTEIN Notker, Universitätsgeschichte im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation am Ende der Renaissance, in: Ulrich Muhlack - Gerrit Walther (Hgg.), 
Res publica litteraria. Ausgewählte Aufsätze zur früneuzeitlichen Bildungs-, 
Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, Berlin 2000, s. 327-340. 
 



 350 

HANUŠ Ignác, „Bericht über das jüngst in Genf erchienene Buch,“ Sitzungsberichte der 
königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1862 (Januar − Juni), 
Historische Section am 23 Juni 1862, s. 99-103. 
 
HAVELKA Emanuel, Blahoslav předchůdcem Komenského, Praha 1924. 
 
HEJNIC Josef, Čeští studenti ve vyhláškách vitenberské university v 16. století, SK 7, 
1972, s. 39-45. 
 
HEJNIC Josef, K humanistické poezii Matěje Cyra mladšího, Zprávy Jednoty klasických 
filologů 6/3, 1964, s. 161-166. 
 
HEJNIC Josef, O památníku Bohuslava Jafeta, SK 4, 1969, s. 57-65. 
 
HERING Daniel Heinrich, Geschichte des ehemaligen berühmten Gymnasiums zu 
Beuthen an der Oder, Erste − Fünfte Nachlese, mit welcher zu dem öffentlichen Examen 
und den dabey anzustellenden Redübungen in der Königlichen Friedrichs-Schule auf den 
...  eingeladen wird, I−V, Breslau 1784−1789, BU Wrocław, sign. 441230. 
 
HLOUŠEK M., O starobratrské škole, JB 29, 1952, s. 107-109. 
 
HOF Ulrich Im, Die Entstehung der reformierten Hohen Schule Zürich (1525) − Bern 
(1528) − Lausanne (1537) − Genf (1559), in: Peter Baumgart − Notker Hammerstein 
(Hgg.), Beiträge zur Problemen deutscher Universitätsgründungen der frühen Neuzeit, 
Liechtenstein 1978, s. 243-262. 
 
HOFMANN Gustav, Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení 
metrické soustavy, Plzeň - Sušice 1984. 
 
HOLINKOVÁ Jiřina, Městská škola na Moravě v předbělohorském období. Příspěvek ke 
kulturním dějinám Moravy, Praha 1967. 
 
HOLINKOVÁ Jiřina, Moravské předbělohorské školství, in: Hýbl František (ed.) Morava 
na prahu nové doby. Sborník příspěvků z konference konané 22.−23. června 1994 
u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov 1995,     
s. 153-158. 
 
HOLÝ Martin, Silesia fere academica. Vergebliche Bemühungen um die Gründung einer 
Universität in Schlesien im 16. und 17. Jahrhundert und ihre Folgen, AUC−HUCP 49, 
2009, suplement 1 (v tisku). 
 
HOLÝ Martin, Výchova a vzdělání české a moravské šlechty (1500−1620), disertační 
práce na Ústavu českých dějin FF UK, Praha 2008. 
 
HOLÝ Martin, Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první třetině 17. 
století, FHB 21, Praha 2005, s. 111-210. 
 
HOLÝ Martin, Význam vedlejších zemí České koruny pro vzdělání české a moravské 
šlechty v předbělohorské době, in: Luděk Březina − Jana Konvičná − Jan Zdichynec 



 351 

(edd.), Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. 
Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 413-425. 
 
HOTSON Howard, Commonplace Learning. Ramism and its German Ramifications 
1543−1630, Oxford 2007. 
 
HOTSON Howard, Johann Heinrich Alsted’s Relations with Silesia, Bohemia and 
Moravia: Patronage, Piety and Pansophia, ACom 12, 1997, s. 13-35. 
 
HRDINA Karel, Čechové na gymnasiu ve Zhořelci, in: Přátelé čsl. starožitností svému 
učiteli. K šedesátinám univ. prof. Dra. J. V. Šimáka. Příloha Časopisu Společnosti přátel 
starožitností čsl. v Praze 38/2−3, 1930, s. 85-98. 
 
HRDINA Karel, Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, Věstník české 
akademie věd a umění 28-29, 1919−1920, s. 32-66. 
 
HREJSA Ferdinand, Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny, Praha 1912. 
 
HREJSA Ferdinand, Sborové Jednoty bratrské, Praha 1935. 
 
HRUBANT Jaroslav G., Památník Jana Opsimata z let 1598−1620, ČMM 40, 1816, 
s. 123-130. 
 
HRUBÝ František, Filip du Plessis-Mornay a Karel Žerotín v letech 1611−1614 (Morava 
v zrcadle hugenotského zpravodaje), in: Od pravěku k dnešku II. Sborník prací z dějin 
československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře, Praha 1930, s. 39-69. 
 
HÜBEL Ignaz, Beziehungen Mährens zu den deutschen Universitäten im 16. 
Jahrhundert, Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und 
Schlesiens, 29, 1927, s. 157-198; ZVGMS 30, 1928 (příloha), s. 1-40. 
 
HÝBL František (ed.), Jednota bratrská 1457−2007, Přerov 2007. 
 
HÝBL František − VOŽDA Gustav (edd.), Moravské bratrské školství a jeho protějšky v 
16. až 18. století. Sborník materiálů z kolokvia, které se konalo ve dnech 28. a 29. 
listopadu 1973, Přerov 1979. 
 
CHYBA Karel, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860, 
[Praha] 1966. 
 
IKEN Johann Friedrich, Bremen und die Synode zu Dordrecht, BJb 10, 1878, s. 11-83. 
 
IKEN Johann Friedrich, Das bremische Gymnasium Illustre im 17. Jahrhundert, BJb 12, 
1883, s. 1-34. 
 
IKEN Johann Friedrich, Die bremische Schule von der Reformation bis zur Mitte des 18. 
Jahrhunderts, Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und 
Schulgeschichte 6, 1896, s. 247-271. 
 



 352 

IKEN Johann Friedrich, Die Entwicklung der bremischen Kirchenverfassung im 16. und 
17. Jahrhundert, BJb 15, 1889, s. 1-29. 
 
IKEN Johann Friedrich, Die Wirksamkeit des Christoph Pezelius in Bremen 1580−1604, 
BJb 9, 1877, s. 1-54. 
 
JANÁČEK Josef, Rudolfínské drahotní řády (Příspěvek k dějinám cenové revoluce 
v Čechách), Rozpravy Československé akademie věd 67, sešit 4, 1957. 
 
JANSE Wim, Grenzeloos gereformeerd. Theologie aan het Bremer Gymnasium Illustre 
(1528−1810). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder 
hoogleraar op de leerstoel Geschiedenis der Reformatie vanwege de gelijknamige 
Stichting bij de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam op 
4. juni 2004, Amsterdam [s. d.]. 
 
JANSE Wim, Grenzenlos reformiert. Theologie am Bremer Gymnasium Illustre 
(1528−1812), in: Wim Janse − Barbara Pitkin (edd.), The Formation of Clerical and 
Confessional Identities in Early Modern Europe (Dutch Review of Church History 85, 
2005), Leiden − Boston 2006, s. 89-114. 
 
JANSE Wim, Reformed Theological Education at the Bremen Gymnasium Illustre, in: 
Herman J. Selderhuis − Markus Wriedt (Hgg.), Bildung und Konfession. 
Theologenausbildung im Zeitalter der Konfessionalisierung, Tübingen 2006, s. 31-50. 
 
JECH Jaromír, E. Rüdinger’s Work at the Fraternity School in Moravia, in: Reinhard 
Golz − Wolfgang Mayrhofer (edd.), Luther and Melanchton in the Educational Thought 
of Central and Eastern Europe, Münster 1998 (Texte zur Theorie und Geschichte der 
Bildung 10), s. 110-113. 
 
JESSE Wilhelm, Bremens neuere Münzgeschichte, BJb 38, 1939, s. 158-206. 
 
JIREČEK Josef, Dr. Václav Mitmánek z Uherského Brodu, ČMM 5, 1873, s. 101-127. 
 
JIREČEK Josef, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku, sv. I (A−L), 
Praha 1875; sv. II (M−Ž), Praha 1876. 
 
JUST Jiří, Bibliografie k dějinám Jednoty bratrské (verze druhá, XI. 2002), URL: 
http://www.etf.cuni.cz/kat-cd/biblgr-jb-just.htm [adresa platná k 9. 7. 2009]. 
 
JUST Jiří, Neue Quellen zur Geschichte der Brüderunität in der Zeit vor der Schlacht am 
Weißen Berg. Der Fund des Archivs von Matouš Konečný in Mladá Boleslav, ACom 22, 
2008 (v tisku). 
 
JUST Jiří, Zwischen Ignoranz und Faszination. Der Wandel in der Haltung der 
Brüderunität zur höheren Bildung als Reflex auf den Wandel der Universität vom 
mittelalterlichen studium generale zur konfessionellen Lehranstalt, AUC−HUCP 49, 
2009, suplement 1 (v tisku). 
 
KÁBRT Jan − KUCHARSKÝ Pavel et al., Latinsko-český slovník, Praha 2000. 



 353 

 
KLOPSCH Christian David, Geschichte des berühmten schönaichischen Gymnasiums zu 
Beuthen an der Oder, aus den Urkunden des Fürstlich-Carolatischen Archivs und den 
besten darüber vorhandenen Schriften gesammelt, Groβ-Glogau 1818. 
 
Knihopis Digital Database, URL: http://www.knihopis.org/ [adresa platná k 4. 8. 2009]. 
 
KOHLER Alfred, Bildung und Konfession. Zum Studium der Studenten aus den 
habsburgischen Ländern an Hochschulen im Reich (1560−1620), in: Grete Klingenstein − 
Heinrich Lutz − Gerald Stourzh (Hgg.), Bildung, Politik und Gesellschaft. Studien zur 
Geschichte des europäischen Bildungswesen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Wien 
1978, s. 64-123. 
 
KOCH Ernst, Böhmische Edelleute auf dem Görlitzer Gymnasium und Rektor Dornavius, 
NLM 93, 1917, s. 1-48. 
 
KORCZ Władysław, „Schönaichianum“ − gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim, in: 
Zbigniew Mazur (ed.), Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych, Poznań 1997 (Ziemie Zachodnie − Studia i Materiały 18), s. 117-
126. 
 
KORTHAASE Werner, Philipp Melanchton, praeceptor Germaniae, and his influence on 
theories of education in Bohemia and Moravia, in: Reinhard Golz − Wolfgang Mayrhofer 
(edd.), Luther and Melanchton in the Educational Thought of Central and Eastern Europe, 
Münster 1998 (Texte zur Theorie und Geschichte der Bildung Bd. 10), s. 77-101. 
 
KOSTLÁN Antonín − HADRAVOVÁ Alena, Carmina propemptica in honorem 
Johannis Opsimathis. Herbornská pocta pro moravského učence z roku 1607, 
AUC−HUCP 47/1−2, 2007, s. 117-159. 
 
KRATOCHVÍL Augustin, Bratrská šlechtická škola (gymnasium) v Ivančicích, (zvláštní 
otisk z Dějepisu města Ivančic), Ivančice 1905. 
 
KROFTA Kamil, O bratrském dějepisectví, Praha 1946. 
 
KROFTA Kamil, Václav Mitmánek a Bratří, ČMKČ 91, 1917, s. 2-20, 143-156.  
 
KUNDMANN Johann Christian, Academiae et scholae Germaniae, praecipue ducatus 
Silesiae cum bibliothecis, in nummis oder Die hohen und niedern Schulen Teutschlandes, 
insonderheit des Hertzogthums Schlesiens mit ihren Bücher-Vorräthen in Müntzen, 
Breslau 1741, BU Wrocław, sign. 416449. 
 
KYBALOVÁ Ludmila, Dějiny odívání. Renesance (15. a 16. století), Praha 1996. 
 
LEVÝ František, Přerovská českobratrská církev. Kulturně-historický příspěvek 
k dějinám města Přerova, Přerov 1909. 
 
LIEBIG Adam, Legum et annuarum operarum illustris scholae Schönaichianae, quae est 
Bethaniae ad Viadrum nova recensio, Legnica, Nicolaus Sartorius 1614, BU Wrocław, 
sign. 446165. 



 354 

 
LUTHER Martin, An die Ratsherren aller Städte deustchen Landes, dass sie christlische 
Schulen aufrichten und halten sollen (1524), in: Kurt Aland (Hg.), Luther Deutsch. Die 
Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart, 5. Schriftauslegung, 
Göttingen 1983, s. 70-78. 
 
LUTONSKÝ Boleslav, Lexikon genealoga, Praha 2003. 
 
MAJCHRZAK Jerzy Piotr, Protestanckie gimnazjum „Schönaichianum-Carolatheum“ 
w Bytomiu Odrzańskim − jego ponadregionalny i ponadkonfesyjny program 
(1609−1629), Rocznik Lubuski 23/1, 1997, s. 91-96. 
 
MENČÍK Ferdinand, Studenti z Čech a Moravy ve Wittemberku od r. 1502 až do r. 1602, 
ČMKČ 71, 1897, s. 250-268. 
 
MENK Gerhard, Das Bildungwesen in den deutschen protestantischen Territorien der 
frühen Neuzeit, in: Heinz Schilling − Stefan Ehrenpreis (Hgg.), Erziehung und 
Schulwesen zwischen Konfessionalisierung und Säkularisierung. Forschungs-
perspektiven, europäische Fallbeispiele und Hilfsmittel, Münster − New York − Berlin 
2003, s. 55-100. 
 
MENK Gerhard, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit. Ein Beitrag zur 
Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitlalter der Gegenreformation, 
Wiesbaden 1981. 
 
MENK Gerhard, Die Hochschul- und Wissenschaftslandschaft zwischen Main und Weser 
in der frühen Neuzeit, in: Stefan Ehrenpreis − Ute Lotz-Heumann − Olaf Mörke − Luise 
Schorn-Schütte (Hgg.), Wege der Neuzeit. Festschrift für Heinz Schilling zum 65. 
Geburtstag, Berlin 2007, s. 585-619. 
 
MENK Gerhard, Die kalvinistischen Hochschulen und ihre Städte im konfessionellen 
Zeitalter, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Stadt und Universität, Köln − Weimar − Wien 1993, 
s. 83-106. 
 
MENK Gerhard, Kalvinismus und Pädagogik. Matthias Martinius (1572−1630) und der 
Einfluß der Herborner Hohe Schule auf Johann Amos Comenius, Nassauische Annalen 
91, 1980, s. 77-104. 
 
MENK Gerhard, Matthias Martinius (1572−1630) und seine Werke, Geschichtsblätter für 
Waldeck 76, 1988, s. 31-53. 
 
MENK Gerhard, Streiflichter aus dem Herborner Studentenleben am Anfang des 17. 
Jahrhunderts. Tagebücher, Autobiographien und Briefe als Quelle für die Geschichte der 
Hohen Schule, in: Joachim Wienecke (Hg.), Von der Hohen Schule zum theologischen 
Seminar Herborn 1584−1984, Herborn 1984, s. 38-53. 
 
MERTZ Georg, Das Schulwesen der deutschen Reformation im 16. Jahrhundert, 
Heidelberg 1902. 
 



 355 

MICROSOFT corporation, Microsoft Encarta Reference Library 2002; world atlas. 
 
MOLNÁR Amedeo, Boleslavští Bratří, Praha 1952. 
 
MOLNÁR Amedeo, Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956. 
 
MOLNÁR Amedeo, Das Erziehungswesen der Brüder, Communio viatorum 7, 1964, 
s. 161-171. 
 
MOLNÁR Amedeo, Dvě kazatelské učebnice bratrských mládenců, JB 33, 1956, s. 5-7. 
 
MOLNÁR Amedeo, O bratrské výchově vzhledem ke Komenskému, Pedagogika (Časopis 
pro pedagogické vědy) 7, 1957, s. 441-452. 
 
MOLNÁR Amedeo, Reformovaný svět a bratrská šlechta, KR 38, 1971, s. 140-142. 
 
MOLNÁR Amedeo, Rok 1559 v kalvínské reformaci, KR 26, 1959, s. 146-148. 
 
MOLNÁR Amedeo., Šimon B. Turnovský o výchově v bratrském domě, Kostnické jiskry 
42/15, 11. 4. 1954, s. 4. 
 
MÜHLING Andreas, Anmerkungen zur Theologenausbildung in Herborn, in: Wim Janse 
- Barbara Pitkin (edd.), The Formation of Clerical and Confessional Identities in Early 
Modern Europe (Dutch Review of Church History 85, 2005), Leiden − Boston 2006, s. 
71-87. 
 
MÜLLER Josef Th., Geschichte und Inhalt der Acta Unitatis Fratrum (Sogennante 
Lissaer Folianten), Zeitschrift für Brüdergeschichte 7, 1913, s. 66-112, 216-231; ZfB 9, 
1915, s. 26-79. 
 
MÜLLER Joseph [Th.], Die Deutschen Katechismen der Böhmischen Brüder. Kritische 
Textausgabe mit kirchen- und dogmengeschichtlichen Untersuchungen und einer 
Abhandlung über das Schulwesen der böhmischen Brüder, Berlin 1887 (Monumenta 
Germaniae Paedagogica 4). 
 
MÜLLER Joseph Th., Geschichte der böhmischen Brüder, Bd. II. (1528−1576); Bd. III. 
(Die polnische Unität 1548−1793; Die böhmisch-mährische Unität 1575−1781), Herrnhut 
1931. 
 
NACHTMANOVÁ Alena, Oděv a odívání v české společnosti na přelomu 16. a 17. 
století. Odívání šlechty a obyvatel měst v zrcadle vybraných pozůstalostních inventářů, 
diplomová práce na katedře PVHAS FF UK, Praha 1996. 
 
Neue   Deutsche    Biographie,   URL.    http://www.deutsche-
biographie.de/~ndb/adb_index.html [adresa platná k 5. 8. 2009]. 
 
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ Emanuela − MALÁ Alena − NEMEŠKAL Lubomír − 
JELÍNEK Zdeněk, Numismatické příspěvky ke studiu dějin cen a mezd údobí 1469−1615, 
in: Zápisky katedry československých dějin a archivního studia 6, Kolokvium o dějinách 
cen a mezd v 16. a 17. století, Praha 1962, s. 45-102. 



 356 

 
Normae orthographicae et orthotypicae Latinae, Academia Latinitati fovendae, Roma 
1990. 
 
ODLOŽILÍK Otakar (rec.), Schmidtmayer Alfred, Die Beziehungen der Bremer 
Gymnasium Illustre zu J. A. Comenius und den mährischen Brüdern, BJb 33, 1931, 
s. 305-347, in: ČMM 55, 1931, s. 583-588. 
 
ODLOŽILÍK Otakar, Daniel Vetter a jeho cesta na Island, ČMM 55, 1931, s. 75-94. 
 
ODLOŽILÍK Otakar, Jan Filiczki z Filic a jeho čeští přátelé, in: K dějinám 
československým v období humanismu. Sborník prací věnovaných Janu Bedřichu 
Novákovi k šedesátým narozeninám 1872−1932, Praha 1932, s. 431-442. 
 
ODLOŽILÍK Otakar, Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka, Philadelphia 
1964. 
 
Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM, Aion 1997 [Ottův slovník naučný 
I−XXVIII]. 
 
Oxford Latin Dictionary, Oxford 1968. 
 
[PASEKA Vincenc (nakl.)], Život blahoslavené paměti Jana Amosa Komenského, 
biskupa církve českobratrské, k němuž připojen jest tékož Kšaft umírající matky jednoty 
bratrské, kterýmž v národu svém obzvláštnosti své dokonávajíc svěřené sobě od Boha 
poklady mezi syny a dědice své rozděluje, Praha 1865. 
 
PALACKÝ František, Obyvatelstvo českých měst a školní vzdělání v 16. a na počátku 17. století, 
Československý časopis historický 18, 1970, s. 345-370. 
 
PÁNEK Jaroslav, Čeští cestovatelé v renesanční Evropě (Cestování jako činitel kulturní 
a politické integrace), Český časopis historický 88, 1990, s. 661-682. 
 
PÁNEK Jaroslav, Das Reisen als dynamisierender Faktor der frühneuzeitlichen 
böhmischen Gesellschaft, in: Hans Bernd Harder − Hans Rothe (Hgg.), Studien zum 
Humanismus in den böhmischen Ländern, Teil III. Die Bedeutung der humanistischen 
Topographien und Reisenbeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur 
Zeit Balbíns, Köln − Weimar − Wien 1993, s. 129-149. 
 
PAULSEN Friedrich, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen 
und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zum Gegenwart, erster Band, Leipzig 
1919. 
 
Piae lacrymae ad funus illustris et generosissimi heröis dn. Georgii Schönaich, lib. baron 
Bethan, Carolati, Amptizii, Milckaviae et Neneckersdorfii etc. [...] Die XXV. anni 
MDCXIX pie demortui postremi officii ergo XIII. Maii ann ejusdem ab illustris illustri 
ejus magnificentia constituti et dotati gymnasii professoribus et paedagogii 
praeceptoribus fusae, Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1619, BU Wrocław, 
sign. 426435. 
 



 357 

POLIŠENSKÝ Josef, Komenský, muž labyrintů a naděje, Praha 1996. 
 
POŠVÁŘ Jaroslav, Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (do počátku 20. století), 
Praha 1977. 
 
POŠVÁŘ Jaroslav, O převodu starých cen, Numismatické listy 14, 1959, č. 3−4,     
s. 106-108. 
 
PRAŽÁK Josef M − NOVOTNÝ František − SEDLÁČEK Josef, Latinsko-český slovník, 
Praha 1919. 
 
PRÜSER Friedrich, Bremen und die Universität Marburg im ersten Jahrhundert ihres 
Bestehens, BJb 31, 1928, s. 181-263. 
 
PRÜSER Friedrich, Das Bremer Gymnasium Illustre in seinem landschaftlichen und 
personellen Beziehungen. Erster Teil, BJb 45, 1957, s. 52-78. 
 
PRÜSER Friedrich, Das Bremer Gymnasium Illustre in seinem landschaftlichen und 
personellen Beziehungen. Zweiter Teil, Studenten aus dem Auslande. Der Westen: die 
Niederlande, die Britischen Inseln, Frankreich und die Schweiz, BJb 46, 1959, s. 134-155. 
 
PRÜSER Friedrich, Das Bremer Gymnasium Illustre in seinem landschaftlichen und 
personellen Beziehungen. Dritter Teil, Studenten aus dem Auslande. Der Osten: 
Böhmen/Mähren, Polen, Ungarn, Rußland, BJb 47, 1961, s. 64-98. 
 
Příruční slovník jazyka českého, elektronická verze a naskenovaný lístkový archiv, URL: 
http://bara.ujc.cas.cz/psjc [adresa platná k 20. 9. 2008]. 
 
Quadrigae Emanuelis, hoc est adventus D. N. J. Christi quadruplex in carnem, ad 
passionem, ad judicium, in corda fidelium totidiem orationibus, ductu CL. V. D. N. J. 
Melidei orat. et poes. profess. publ. adumbratus et in illustris Bethanei auditorio maiori 
exhibitus a Joh. Abdone Dannoviceno Moravo, Gregoro Graf Arnoviens. Boh., Thoma 
Cedare Byschiczeno Bohemo, Georgio Graf Arnoviens. Boh. 11. Cal. Januarii anno 1618, 
Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1618, NK Praha, sign. 46 G 442, přív. 4. 
 
REJCHRT Luděk, Bratrští studenti na reformovaných akademiích před Bílou horou, 
AUC−HUCP 13/1-2, 1973, s. 43-82. 
 
REJCHRT Luděk, Kalvinismus a bratrští studenti od poloviny 16. století do Bílé hory, 
disertační práce na KBEF UK, Praha 1972. 
 
REJCHRT Luděk, Vliv reformovaných akademií na politické myšlení bratrských studentů 
od poloviny 16. století do Bílé hory, disertační práce, [Praha, s. d.]. 
 
REJCHRTOVÁ Noemi, Amedeo Molnár historik a teolog „reformace,“ in: Petr Macek 
(ed.), Ročenka evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 1996−1999, Praha 
1999, s. 43-53; dostupné na URL: http://www.etf.cuni.cz/kat-cd/cd-am11.htm [adresa 
platná k 5. 7. 2009]. 
 



 358 

ROSPOND Stanisław, Słownik nazw geograficznych polski zachodniej i północnej, część 
II. niemiecko-polska, Wrocław − Warszawa 1951. 
 
ROUBÍK František et al., Slovníček archivní terminologie, Praha 1954. 
 
ROUBÍK František, Pravidla pro vydávání pramenů k novějším dějinám (16.−20. století), 
Archivní časopis 2, 1957, s. 59−65. 
 
RÜEGG Walter (Hg.), Geschichte der Universität in Europa, Band. II. Von der 
Reformation zur Französischen Revolution (1500−1800), München 1996. 
 
RYBA Bohumil, Pravidla pro transkripci latinských literárních rukopisných textů, URL: 
http://www.sendme.cz/trestik/pramenydejinces.htm [adresa platná k 5. 2. 2008]. 
 
RYBIČKA Antonín, Dobřenští z Dobřenic. Studie genealogická, Památky archeologické 
9, 1873, s. 431-444, 531-540. 
 
RYDL Karel, Regarding the „Educational Controversy between Martin Luther and the 
Bohemian Brother Lukas in 1523 − Comments about the first German-Czech Discussion 
about the Meaning of higher Education, in: Reinhard Golz − Wolfgang Mayrhofer (edd.), 
Luther and Melanchthon in the Educational Thought of Central and Easter Europe, 
Münster 1998, s. 102-106. 
 
ŘÍČAN Rudolf, Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957. 
 
ŘÍČAN Rudolf, František Bednář (ed.), Jana Blahoslava Naučení mládencům, Praha 
1947, in: ČMM 68, 1948, s. 166-169. 
 
ŘÍČAN Rudolf, Několik pohledů do českobratrského vyššího školství za mladých let Jana 
Amose Komenského, Acta Comeniana, Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose 
Komenského 21/2 1962, s. 114-151. 
 
SEDLÁČEK August, Hrady, zámky a tvrze království českého [CD-ROM], Jiří Čížek − 
ViGo agency 1998−2000 (první elektronické vydání).  
 
SEIDEL Robert, Späthumanismus in Schlesien. Caspar Dornau (1577−1631) Leben und 
Werk, Tübingen 1994. 
 
SEIFERT Arno, Das höhere Schulwesen. Universitäten und Gymnasien, in: Notker 
Hammerstein − August Buck (Hgg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band 
I. 15. bis 17. Jahrhundert. Von der Renaissance und der Reformation bis zum Ende der 
Glaubenkämpfe, München 1996, s. 197-374. 
 
SELDERHUIS Herman J. − WRIEDT Markus (Hgg.), Theologenausbildung im Zeitalter 
der Konfessionalisierung, Tübingen 2006. 
 
SELLMANN Adolf, Caspar Dornau, ein pädagogischer Neuerer im Anfang des 
siebzehnten Jahrhunderts, Pädagogisches Magazin, Heft 118, Langensalza 1898. 
 



 359 

SCHILLER Adolf, Geschichte der Stadt Beuthen, Bezirk Liegnitz. Im Auftrage der 
Stadtverwaltung unter Benutzung amtlicher und privater Quellen, 1936, rukopis dostupný 
na URL:  http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=9499 [adresa platná k 23. 1. 2009]. 
 
SCHILLING Heinz − EHRENPREIS Stefan (Hgg.), Erziehung und Schulwesen zwischen 
Konfessionalisierung und Säkularisierung. Forschungsperspektiven, europäische 
Fallbeispiele und Hilfsmittel, Münster − New York − Berlin 2003. 
 
SCHILLING Heinz − EHRENPREIS Stefan (Hgg.), Frühneuzeitliche Bildungsgeschichte 
der Reformierten in konfessionsvergleichender Perspektive. Schulwesen, Lesekultur und 
Wissenschaft, Berlin 2007. 
 
SCHINDLING Anton − ZIEGLER Walter (Hgg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter 
der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500−1650, 3. Der 
Nordwesten, Münster 1995. 
 
SCHINDLING Anton, Ein "deutsches Athen" am Main? Literatur in Frankfurt zwischen 
Späthumanismus und Pietismus, in: Klaus Garber − Stefan Anders − Thomas Elsmann 
(Hgg.), Stadt und Literatur im deutschen Sprachraum der Frühen Neuzeit, Bd. I., 
Tübingen 1998, s. 538-546. 
 
SCHINDLING Anton, Humanistische Hochschule und freie Reichsstadt. Gymnasium und 
Akademie in Strassburg 1538−1621, Wiesbaden 1977. 
 
SCHMIDTMAYER Alfred, Bremen als „Herberge der Kirche“ im 17. und 18. 
Jahrhundert, BJb 34, 1933, s. 103-117. 
 
SCHMIDTMAYER Alfred, Die Beziehungen der Bremer Gymnasium Illustre zu J. A. 
Comenius und den mährischen Brüdern, BJb 33, 1931, s. 305-347. 
 
SCHMIDTMAYER Alfred, Über das Schulwesen der Böhmischen Brüder, Zeitschrift für 
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 26, 1936, s. 56-71. 
 
SCHRÖTTER Friedrich, Wörterbuch der Münzkunde, Berlin − Leipzig 1930. 
 
SCHWABIKOVÁ Kateřina, Česká šlechta a univerzity německé jazykové oblasti v raném 
novověku (Čeští páni a rytíři, imatrikulovaní v letech 1550−1620 na univerzitách 
nynějšího Německa, Rakouska a Švýcarska), AUC−HUCP 46/1-2, 2006, s. 25-131. 
 
SCHWARZWÄLDER Herbert, Geschichte der Freien Hansestadt Bremen, Bd. 1, Von 
den Anfängen bis zur Franzosenzeit (1810), Hamburg 1989. 
 
SIEG Gustav, Die älteste Matrikel des Gymnasium Augustum zu Görlitz, NLM 106, 1930, 
s. 66-79. 
 
SILLER Max, „Lasset sie nur ein wenig leiden, wenn sie nicht gelt haben, so studieren 
sie desto vleissiger!“ Briefe von Leutschauer Studenten des 16. und 17. Jahrhunderts, 
Südostdeutsches Archiv 38-39, 1995−1996, s. 5-31. 
 



 360 

SITA Karel, Studenti z českých zemí na basilejské universitě v době reformace, 
Theologická příloha Křesťanské revue 21, 1954, s. 14-19. 
 
SKALSKÝ G., O převodech starých cen s hlediska numismatického, in: Od pravěku 
k dnešku. Sborník prací z dějin československých. K šedesátým narozeninám Josefa 
Pekaře, Praha 1930, s. 445-461. 
 
STEINER Martin, Ediční pravidla pro vydávání latinských spisů J. A. Komenského, 
LF 122/3-4, s. 232-240. 
 
STEMPEL Hermann-Adolf, Melanchthons pädagogisches Wirken, Bielefeld 1979. 
 
SVATOŠ Martin, Současná praxe ve vydávání raněnovověkých latinských textů a otázky 
z ní vyplývající, LF 122/3-4, s. 222-231. 
 
SVATOŠ Michal, Akademická peregrinace a cesty za vzděláním, in: Lenka Bobková − 
Michaela Neudertová (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 
1997, s. 241-249. 
 
SVATOŠ Michal (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy I., 1347/48−1622, Praha 1995. 
 
SVATOŠ Michal, Kališnická univerzita (1419−1556), in: Michal Svatoš (ed.), Dějiny 
Univerzity Karlovy I., 1347/48−1622, Praha 1995, s. 205-217. 
 
ŠAFRÁNEK Jan, Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů, sv. 1, 862−1848, Praha 1913, 
s. 53-64. 
 
ŠIMÁK Josef Vítězslav, Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách 
v XV.−XVIII. st., ČMKČ 79, 1905, s. 290-297, 419-424; ČMKČ 80, 1906, s. 118-123, 
300-305, 510-539. 
 
ŠŤOVÍČEK Ivan a kol., Zásady vydávání novověkých edic dokumentů ze 16.−20. století 
do současnosti, Praha 2002. 
 
TEPLÝ Bohuslav, Výchova v Jednotě za Bratra Lukáše, disertační práce na KBEF UK, 
Praha 1968. 
 
Theologische Realenzyklopädie, Bd. 7, Berlin − New York 1981. 
 
THOLUCK August, Das akademische Leben des siebzehnten Jahrhunderts mit 
besonderer Beziehung auf die protestantisch-theologischen Fakultäten Deutschlands, 
nach handschriftlichen Quellen. Erste Abtheilung, Die akademische Zustände, Halle 
1853. 
 
TRUHLÁŘ Antonín − HRDINA Karel − HEJNIC Josef − MARTÍNEK Jan, Rukověť 
humanistického básnictví v Čechách a na Moravě I − V, Praha 1966−1982. 
 
TRUHLÁŘ Antonín, Příspěvek k životopisu Jana Am. Komenského za pobytu jeho 
v Herborně r. 1612, České museum filologické 5, 1899, s. 301- 306. 



 361 

 
TUREK Adolf, Prameny k dějinám bratrského školství v době předbělohorské, in: 
František HÝBL − Gustav VOŽDA (edd.), Moravské bratrské školství a jeho protějšky 
v 16. až 18. století. Sborník materiálů z kolokvia, které se konalo ve dnech 28. a 29. 
listopadu 1973, Přerov 1979, s. 123-125. 
 
TUREK Adolf, Význam universitních matrik vydaných po r. 1935 pro studium dějin 
Jednoty, in: R. Říčan − A. Molnár − M. Flegl (edd.), Bratrský sborník. Soubor prací 
přednesených na symposiu konaném 26. a 27. září 1967 k pětistému výročí ustavení 
Jednoty bratrské, Praha 1967, s. 164-168. 
 
UHLÍŘOVÁ Jana, Bratrské školství v Čechách a na Moravě, Studia Comeniana et 
historica 34/ 71-72, 2004, s. 54-61. 
 
URBÁNEK Rudolf, Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy. 
Příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových, Brno 1923. 
 
URBÁNEK Rudolf, K Blahoslavově „Filipice proti misomusům,“  in: Václav Novotný − 
Rudolf Urbánek (edd.), Sborník Blahoslavův (1523−1923). K čtyřstému výročí jeho 
narozenin, Přerov 1923, s. 152-185. 
 
VÁVRA Josef, Štambuch Br. Matouše Tita, krajana a spolužáka Komenského 
v Herbornu 1611−2, ČMKČ 81, 1907, s. 64-69. 
 
VD16 − Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. 
Jahrhunderts, URL: http://www.vd16.de/ [adresa platná k 5.8. 2009]. 
 
VD17 − Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. 
Jahrhunderts, URL: http://www.vd17.de/ [adresa platná k 5.8. 2009]. 
 
VECHNER Georg, Indicium professionis Theologicae in illustri Schönaichiano ductu ac 
auspicio Dei opt. max., Bytom Odrzański, Johann Dörffer 1617, BU Wrocław, sign. 
426416. 
 
VINTR Josef, Zásady transkripce českých textů z barokní doby, LF 121/3-4, 1998, 
s. 341−346. 
 
VOIT Petr, Encyklopedie knihy, Praha 2006. 
 
Vokabulář webový, webové hnízdo k poznání historické češtiny, URL: 
http://vokabular.ujc.cas.cz [adresa platná k 20. 9. 2008]. 
 
VOLF Josef, Příspěvek k zakoupení tzv. ochranovských foliantů r. 1840 ochranovskou 
církví, ČMKČ 88, 1914, s. 404-412. 
 
VOREL Petr, „Groše české“ a „groše míšeňské“ jako početní jednotky 15. až 18. století, 
in: Eduard Šimek (ed.) Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové 
doby v našich zemích. Sborník příspěvků ze semináře numismatiků − Pardubice 22.−23. 
10. 1998, Praha 2002, s. 57-68. 



 362 

 
VOREL Petr, Od pražského groše ke koruně české. Průvodce dějinami peněz   českých 
zemích, Praha 2004. 
 
WECZERKA Hugo (Hg.), Handbuch der historischen Stätten. Schlesien, Stuttgart 2003. 
 
WĘNGIERSKY Andrzej, Systema historico-chronologicum, ecclesiarum Slavonicarum 
per provinicias varias, praecipue Poloniae, Bohemiae, Litvaniae, Russiae, Prussiae, 
Moraviae etc., Utrecht, Johannes van Waesberge 1652, Knihovna ETF UK, sign. 
1 M 232. 
 
WIEDEMANN Conrad, Diskusionbericht, Zur Vorlage Fechner (s. 324), in: Albrecht 
Schöne (Hg.), Stadt − Schule − Universität − Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. 
Jahrhundert. Vorlagen und Diskussionen eines Barock-Symposions der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 1974 in Wolfenbüttel, München 1976, s. 433-437. 
 
WINTER Zikmund, Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. 
století. Kulturně historický obraz, Praha 1901. 
 
WINTER Zikmund, Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. 
století, sv. 1, Praha 1895, s. 477-483. 
 
WOLLGAST Siegfried, Beuthen an der Oder, 1614−1628 Gymnasium oder Universität? 
ZbliŜenia Polska-Niemcy 3, 1998, s. 71-83. 
 
WOLLGAST Siegfried, Jurisprudenz am Gymnasium (bzw. an der Universität) Beuthen 
an der Oder (1614−1628), in: Gerhard Haney − Werner Maihofer − Gerhard Sprenger 
(Hgg.), Recht und Ideologie in historischer Perspektive. Festschrift für Hermann Klenner 
II, Freiburg − Berlin − München 1998. 
 
WOLLGAST Siegfried, Philosophie in Deutschland zwischen Reformation und 
Aufklärung 1550−1650, Berlin 1988. 
 
WOLLGAST Siegfried, Zum Schönaichianum in Beuthen an der Oder, JSFWUB 35, 
1994, s. 63-103. 
 
WOTSCHKE Theodor, Das Lissaer Gymnasium am Anfange des siebzehnen 
Jahrhunderts, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 21, 1906, 
s. 161-197. 
 
WUTKE Konrad (Hg.), Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, I. Die 
Kreise Grünberg und Freystadt, Breslau 1908 (Codex diplomaticus Silesiae, Bd. 24). 
 
ZEDLER Johann Heinrich, Grosses vollständiges Universallexicon aller Wissenschaften 
und Künste, URL: http://www.zedler-lexikon.de/ [adresa platná k 10. 5. 2009]. 
 
ZOUBEK František Jan, Bratrská škola v Ivančicích, Beseda učitelská 4, 1872,       
s. 217-218. 
 



 363 

ZOUBEK František Jan, Vychování a vyučování v Jednotě bratrské, Beseda učitelská 15, 
1883, s. 1-3, 33-36, 66-68, 77-79, 93-95, 121-123, 133-134, 165-167, 177-180. 


