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Oponentský posudek diplomové práce 

Ludmila Mouralová zvolila za téma své práce jedno z nejproslulejších, ale též 
nejméně probádaných bohemik uložených v zahraničí, proslulý „Codex Gigas" (dále 
uvádím jako CG), obří rukopis patrně z první třetiny třináctého století, vzniklý ve 
východočeských Podlažicích a dnes chloubu Královské švédské knihovny ve 
Stockholmu. Hned v úvodu konstatujme, že se její úsilí setkalo se zdarem. 

Práce je rozdělena ve tři hlavní části. V první z nich nás autorka seznamuje 
s dějinami podlažického ústavu do jeho zániku v husitských válkách roku 1421. 
Následuje pasáž věnovaná samému CG a jeho povaze. Svůj text uzavírá Mouralová 
obšírným pojednáním o nekrologiu CG a jeho historickém významu. Věnuje se přitom 
zvláště identifikovatelným osobnostem v něm zaneseným, jejich časovému určení a 
oblastem působnosti. Práci uzavírá kandidátka stručným pojednáním o poznatcích, jež 
lze vytěžit ze studia nekrologia CG pro nejstarší dějiny benediktinského domu 
podlažického. 

V dalším textu posudku si dovolím vyjádřit se stručně к některým autorčiným 
zjištěním či konstatováním. 

Ludmila Mouralová závisí v textu práce silně na nyní dostupné literatuře. 
Publikované práce sestavila a prostudovala velmi svědomitě a pečlivě včetně 
nejnovějších příspěvků a nemůže si přirozeně počínat jinak; právě tato skutečnost však 
velmi jasně ukazuje, jak naléhavě potřebujeme nové zpracování celé problematiky raně 
středověkého církevního života v Čechách, a to zvláště Čechách východních. 

Tak na stranách 9-10 reprodukuje autorka názory dnes již klasické literatury o 
původu podlažického konventu z Břevnova, Opatovic či Litomyšle, zatímco v dalším 
textu své práce (na str. 61-62, 64, 102 a 122) poukazuje oprávněně na údaje zanesené 
v nekrologiu CG a ukazující celkem jednoznačně na břevnovský původ jeho předlohy a 
tím s velkou pravděpodobností i na mateřský dům konventu podlažického. „Vyhnání 
benediktinů z Litomyšle" (zde str. 9, 12) představuje oblíbené klišé klasické literatury, 
dnes však vyžaduje tato představa kritické zhodnocení. Myšlenka o existenci 
benediktinského konventu v Litomyšli se opírá o textové údaje svodné listiny potvrzující 
majetek tamní premonstrátské kanonie z konce 12. století1. V tomto textuje předchůdce 
premonstrátského ústavu nazýván „locus", což naprosto neumožňuje typové zařazení 
této záhadné instituce. Listina pouze označuje knížete Břetislava II. za zakladatele a 
Soběslava 1. za jejího pěstitele (věnoval jí další statky). Jinak nemáme o případné 
existenci benediktinského domu v Litomyšli doklady pražádné a tak nelze dost dobře s 
myšlenkou jeho případné existence pracovat. Osobně se domnívám, že litomyšlskou 
předpremonstrátskou instituci ši je nejlogičtější představovat jako velkofarnostní kostel, 
sloužící jak potřebám (arci nečetné) v kraji usedlé populace, tak zejména cestujících, 
ubírajících se tudy po Trstenické stezce oběma směry. 

1 CDB I : 399, str. 412-415. 
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Na stranách 10-11 se autorka vyslovuje kvalifikovaně i к výsledkům 

archeologického výzkumu podlažického klášteřiště. Ocenit je nepochybně třeba i sličně 
provedené barevné tabulky v závěru práce, dokládající uváděné skutečnosti. Zde 
dokreslují ráz a postavení benediktinského domu také další starožitnosti v místě 
nalezené, arci v některých případech ze starších období a bez nálezových okolností, 
které vešly ve známost díky úsilí kolegy Jana Frolíka z Archeologického ústavu AV ČR. 
Povšimněme si zde především emailovaného křížku limožského původu, dokládajícího 
styky podlažických benediktinů na západ2, ale též závěsných křížků (enkolpií) a jiných 
předmětů byzantského původu odtud vzešlých3. 

Jinak je ovšem tato pasáž zpracována velmi bedlivě; výrok „šedesát kop grošů 
zlatých" na str. 27 je patrně lapsus calami (buď kopy grošů nebo rýnské zlaté). 

Pochybnosti nevzbuzuje ani druhá část v práce, v níž se autorka zabývá 
rukopisem CG. Jsem potěšen, že zde mohu vznést pouze drobnější doplňkové 
připomínky. Vyobrazení „židovského učence" na fol. 118b se patrně vztahuje к Josefu 
Flaviovi, jehož spisy právě na tomto foliu začínají, jak autorka sama konstatuje na str. 
45. Opravit je třeba údaje o spisu Isagoge Johanicii na str. 46: jde o výbor ze spisů 
řeckých lékařů Hippokrata a Galéna, přeložený patrně v Bagdádu v 9. století z řečtiny 
do arabštiny. Překladatel se jmenoval Hunajn ibn Ischák, a do latiny byl tento spis 
převeden v 11. století v jihoitalském Salernu péčí proslulého filologa jménem 
Constantinus Africanus4. 

Pozornost vzbuzuje závěrečná část CG, a to penitenciál na hnědě podbarvených 
fol. 286b-288b, za nímž původně následovala dnes vyříznutá folia se zápisem Řehole sv. 
Benedikta (před fol. 305b) a závěrečný kalendář s nekrologiem (fol. 305b-31 la). V tomto 
směru získávají relevanci pozorování Erica Palazza, znalce dějin liturgických knih 
středověké Evropy5, týkající se prvních denních kněžských hodinek známých jako 
Prima6. Prima se totiž v raném středověku sloužila podle dvou různých tradic. Oběma 
byla společná četba z Řehole sv. Benedikta. Podle jedné však následovala četba 
z martyrologia o světci či světici, jejichž svátek se onen den slavil, a připomínka 
zesnulých dobrodinců ústavu, kdežto druhá pokračovala veřejnou zpovědí mnichů a 
organizačními pokyny pro příslušný den. Zdá se, že skladba CG nasvědčuje prostoupení 
obou tradic, že však, aby mohl být penitenciál, obsahující i proslulou kresbu ďábla, 

Jan FROLÍK, Archeologické nálezy: Chrudimsko k-t, Chrudim: Okresní muzeum Chrudim 1984, str. 17, č. A 
3250. 
3 Jan FROLÍK, Chrudimsko v raném středověku - Vývoj osídlení a jeho proměny, Hradec Králové: Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové 1995, str. 71 a obr. tamtéž, str. 79 obr. 41 : 2, 5 a 6, str. 92-93 s. v. Podlažice 
3. 
4 К textu viz nověji JORDAN, Mark D., Medicine as science in the early commentaries on Johannitius, in: 
Tradition, 43, 1987, str. 121-145; JORDAN, Mark D., The Construction of a Philosophical Medicine - Exegesis 
and Argument in Salemitan Teaching on the Soul, in: Osiris, 6, 1990, str. 42-61; NEWTON, Fancis, Constantine 
the African and Monte Cassino: New Elements and the text of the Isagoge, in: BURNETT, Charles, JACQUART, 
Danielle (edd.), Constantine the African and 'A1Î ibn 'Abbâs al-Madjûsî: The Pantegni and Related Texts, 
Leiden / New York / Köln, 1994, str. 16-47; JACQUART, Danielle, A l'aube de la renaissance médicale des xic-xiie 

siècles: L"Isagoge Johannitii' et son traducteur, in: Bibliothèque de L'École des Chartes, 144, 1986, str. 209-240 ; 
WEISSER, Ursula, Noch einmal zur Isagoge des Johannicius: Die Herkunft des lateinischen Lehrtextes, in: 
SudArch, 70 / 2, 1986, str. 229-235. Za laskavé odkazy vděčím své učené kolegyni Raphaele Veit (Universität 
Tübingen, Německo). 
5 Eric PALAZZO, Historie des livres liturgiques: Le Moyen Age, des origines au XIIIe siècle, Paris: Editions 
Beauchesne 1993. 
6 PALAZZO 1993 (pozn. 5), str. 174-179. 
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nalezen i zběžným prolistováním rukopisu (často asi i při nedostatečném osvětlení), byly 
jeho stránky podbarveny hnědě. To se vztahovalo i na Řeholi, nacházející se 
bezprostředně za penitenciálem. Uvedené skutečnosti nasvědčují závěru, že CG byl 
určen instituci sloužící kněžské hodinky podle Benediktovy řehole (matutinum či vigilie, 
Laudes, Prima, Tercie, Septa, Nona, nešpory a kompletorium), a dále posilují 
argumenty pro jeho přiřčení řeholnímu ústavu. 

Na autorčině místě bych byl opatrnější v používání termínu „obyčejní lidé" (str. 
57 a dále). Jde o pasus často užívaný Antonínem Friedlem a meziválečnou literaturou, 
skutečnost, že tyto osoby byly v nekrologiu zapsány, však svědčí spíše o jejich 
mimořádném, respektive elitním postavení. Do nekrologií se ve středověku zapisovaly 
osoby, které řeholním institucím prokazatelně prospěly, aby jim tak řeholníci splatili 
věčnou modlitbou a připomínáním jejich památky za účelem zlepšení podmínek 
posmrtného života mecenášů a mecenášek. Konání bohoslužeb za zesnulé dobrodince 
církevních ústavů bylo dokonce právně vynutitelné, a osoby do nekrologií zapsané 
musely tak mít nejen jisté právní postavení, ale především povědomí o něm7. 

Mimořádně zajímavé informace se pojí к donátorům obmyslivším podlažický 
ústav církevními knihami (str. 66 a dále). Jde tu především o pana Štěpána, který dal 
„nocturnalem librum", a „comitem" Budislava, který věnoval „pallium et missale". 

Zvláště nokturnál je pomůckou v této rané době značně neobvyklou. Od 12. 
století totiž v latinské církvi dochází ke specializaci knih, určených к četbě při kněžských 
hodinkách, podle druhu četby znějící v jednotlivých nočních či denních dobách. 
Nokturnál obsahuje texty čtené při nočních hodinkách, „officio nocturno", konaných 
v noci mezi okamžikem procitnutí mnichů a officiem zvaným Laudes, slouženým 
v chóru klášterního kostela v době, kdy první paprsek vycházejícího slunce dopadne 
východním oknem na oltář. Noční hodinky zahrnovaly jedno až tři čtení, skládající se 
z žalmů, evangelijní četby, evangelijních básní a dalších textů. Nokturnál se v katalozích 
středověkých knihoven objevuje od 11. století, první zachované exempláře však 
pocházejí až ze století 12. a údaj CG tak dokládá jak určení kodexu pro církevní ústav 
sloužící kněžské hodinky, tak i napojení (východo)české církve oné doby na nejnovější 
evropské trendy v oblasti liturgie^. 

Stejně je tomu s údajem o misálu. Také tato bohoslužebná kniha, zahrnující 
veškeré texty potřebné к řádnému celebrování mše, zobecněla teprve od konce 11. 
století, kdy vytlačila z používání starší sakramentáře a „libelli missae"';. Podlažický dar 
tedy poukazuje rovněž na kontakt zdejšího církevního prostředí s recentním vývojem 
latinské křesťanské liturgie. Velmi rádi bychom věděli více o společenském postavení a 
života běhu obou dárců, skrovné údaje CG to však neumožňují. 

Vysoce je třeba ocenit neobyčejně pečlivou a pozornou práci autorčinu při 
určování vznešených osobností, zapsaných v nekrologiu CG (str. 68-103). Jakkoli je celý 
soubor pramenných údajů, který Mouralová shromáždila, nesmírně cenný, bezpečně tu 
lze identifikovat pouze dva nejvýznamnější Hrabišice, Hrabišeho samého a Slavka. Je 
otázka, zda to postačí к vyslovení závěru, že nekrologium CG vykazuje doklady 
orientace na hrabišické prostředí; dle mého názoru nic neprotiřečí konstatování, že 

7 K tomu např. O. G. OEXLE, Memoria und Memorialüberlieferung im früheren Mittelalter, 
„Frühmittelalterliche Studien" 10, 1976, str. 70-95. 
s PALAZZO 1993 (pozn. 5), str. 140-142 a 147 
9 Tamtéž, str. 124-127. 
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okruh osob zapsaných v nekrologiu CG ukazuje do prostředí pražského knížecího a 
královského dvora (což autorka sama podotýká na str. 87), a že se tedy může jednat o 
otisk břevnovského archetypu nekrologických zápisů. 

Za svou osobu bych protestoval proti obratu „dobová diskriminace ženského 
pokolení" (str. 88). Nekrolog CG se svými 413 ženskými jméney představuje vůbec 
nej větší vzorek ženských jmen v české kultuře doby románské. V tom ohledu se s ním 
nemůže měřit žádný jiný soupis zesnulých příznivců kláštera z této doby. Právě tato 
skutečnost vyznačuje autora nekrologických zápisků CG jako osobu (či osoby) rozhodně 
nekonvenční, s nesmlouvavě křesťanským stanoviskem, trvajícím na zanesení všech 
jmen klášterních dobrodinců a dobrodinkyní do „knihy věčného života" bez ohledu na 
jejich věk, pohlaví či zastávaný úřad. 

Něco málo к hypotéze o založení podlažického domu již před rokem 1159 (str. 
119-120). Úvaha, že úmrtní rok opata Fridricha může vyznačovat dobu již existujícího 
kláštera, nepostrádá sice atraktivity, po mém soudu však není logicky bezvadná. Je zcela 
zřejmé, že opat Fridrich zemřel při návratu z Uher, tedy někde na trase Trstenické 
stezky. Dále lze pokládat za prokázané, že u jeho úmrtního lůžka setrval duchovní, 
jemuž Fridrich svěřil svá poslední rozhodnutí včetně přání nechat ctít památku své 
matky zápisem do nekrologia řeholní instituce. Více však stěží můžeme konstatovat. Zda 
se zápis o tom ocitl v nekrologiu břevnovském, nebo v předloze nekrologia CG, zřejmé 
není a sotva kdy bude. Neobstojí ani tvrzení, že zápisy jmen osob zesnulých před 
založením kláštera lze doložit pouze pro kategorie dux a episcopus. Vzpomeňme, že se to 
týká pouze osob zapsaných s epitety, a že o drtivé většině jmen zapsaných bez přídomků 
se vyslovit prostě nemůžeme. Tento argument tedy postrádá logickou závažnost. 

Je mi potěšením konstatovat, že výše uvedený komentář nijak nesnižuje hodnotu 
práce Ludmily Mouralové. Autorka prokázala nade vší pochybnost, že text, který 
předložila, splňuje všechny podmínky kladené na práci diplomní. Proto nemám 
pražádné námitky proti předložení této práce к obhajobě a navrhuji klasifikovat ji 
stupněm „výborně" (1). 

V Praze dne 28. 12. 2005. 

' —. .j*^.. • • у 
doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 
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