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Úvod 

 

 

Když psal v 17. století Theophilus Raynaudus své dílo, ve kterém varoval před 

přehnanou láskou k vlastnímu národu, reagoval tak na vzedmuté nacionální projevy své 

doby. i Ačkoli mnohá moderní významná díla zabývající se nacionalismem, jmenujme 

zde jen dva významné protagonisty Benedicta Andersona s jeho imagined communities 

a Gellnera, kladou jeho vznik do doby spíše moderní, není jejich pojetí bez 

problematických otázek.ii Nezávisle na přesvědčení velkého množství historiků 

zabývajících se moderními dějinami,  historici zabývající se obdobím středověku  

vypozorovali nacionální projevy v této době. Jednotlivá pojetí nacionalismu vylíčil 

nedávno ve své knize Hirschi. iii  Podle jeho názoru  se nacionální hnutí vyskytovala jak 

ve středověku, tak i v době humanismu. Opomenul však zdůraznit úzkou skupinu 

intelektuálů, která své nacionální pocity projevovala, v protikladu k velkému množství 

negramotných obyvatel, o jejichž nacionálních pocitech se kvůli nedostatku pramenů 

můžeme jen dohadovat.  

V průběhu dvacátého století převládaly tendence vymezovat pojetí národa na 

základě různých znaků, jako byl jazyk, území, společný původ a podobně. Historik 

Friedrich Meinecke vytvořil na základě existence nebo absence státu určitého národa 

rozlišení národů na státní a kulturní. Na druhé straně navazovali někteří vědci na 

Renanovo pojetí národní příslušnosti jako každodenního plebiscitu a vykládali národní 

projevy z hlediska emocionálního chápání příslušníků daného národa. Na příklad Eugen 

Lemberg definoval nacionalismus jako bezvýhradnou oddanost vycházející z psychické 

potřeby sebepotvrzení. Vymezilo se několik hlavních proudů, z nichž bych jmenovala 

primordialismus, podle kterého byl národ entitou, která existovala dlouho před dobou 

moderní, a naopak modernismus, který pokládal národ za výtvor moderní doby, t.j. 19. 

století. Jedním z nich je také instrumentalismus, který pokládá nacionalismus za 

ideologii sloužící k manipulaci obyvatel jednotlivých států. Po druhé světové válce 

rozdělil Hans Kohn nacionalismus na západní liberální a nezápadní autoritativní, a to 

byl jakýsi pokus o vyrovnání se s hrůzami druhé světové války, které negativně 

působily na věcný přístup k nacionálním idejím. K.W. Deutsch přesunul chápání této 

problematiky a definoval národ na základě schopnosti komunikovat v rámci dané 



 

 

společnosti. Gale Stokes poté zdůraznil vliv školního vzdělávání. V osmdesátých letech 

20. století bylo publikováno několik významných děl. Jedním z autorů byl J. Armstrong, 

který sledoval vývoj národního vědomí od středověku. Podle A. Smithe vznikl národ 

v moderní době z etnie. Za znaky etnie pokládá vlastní kolektivní jméno, mýtus o 

společném původu, sdílenou historickou paměť, odlišující prvky vlastní kultury, pocit 

solidarity a spojení s určitou vlastí. E. Gellner vytvořil teorii o vzniku národa v moderní 

době, kdy došlo ke změnám v oblasti hospodářství a společnosti, které označuje jako 

industrializaci. Do tohoto období také spadá moderní pojetí nacionalismu B. 

Andersona, vztahující jeho vznik k rozšíření komunikace a zavádějícím spojení 

imagined communities (národ jako společenství lidí, kteří se nikdy nesetkají, a proto je 

jejich společenství imaginární). V roce 1995 vyšlo dílo Konstrukce kolektivní identity, 

ve kterém Shmuel Noah Eisenstadt a Bernhard Giesen kolektivní identitu pokládají za 

sociální konstrukt. V rámci obřadů se symbolicky konstruuje společnost a její sociální 

realita a staví se do protikladu vůči cizímu a nepřátelskému. Zde je již patrný vliv díla 

Clifforda Geertze i Mary Douglas a následujících konstruktivistických idejí. V roce 

1996 upozornil Rogers Brubaker na skutečnost, že problematika chápání nacionalismu a 

jeho projevů a diskuse s ním spojené spočívají v pojímání národa jako reálné entity. 

Toto chápání vychází z tradičních sociologických směrů, tedy mimo jiné vlivem 

strukturalismu nebo Durkheimova učení. Z tohoto hlediska poté docházelo ke hledání 

národních znaků, projevů a podobných skutečností. Z ideje národní identity tak vědci 

vytvářeli objekt studia a aplikují takzvané zvěcnění, kdy se podle názoru P. Bourdieua 

například v politických diskursech vytváří skupiny jako efekt postulovaného. 

Z požadované národní skupiny se tak stává skupina reálná. Vědci tak sledují a přijímají 

názory politiků a věří v reálnou existenci společenství, která zkoumají. Tato zvěcnění a 

existující entity je však třeba dekonstruovat, podrobit je průzkumu, zjistit, jak fungují 

jako sociální kategorie, jaká vytvářejí klasifikační schémata a popsat jejich 

institucionalizaci v rámci dané společnosti.  iv 

 Raná pojetí nacionalismu tedy pokládají národ za objektivní entitu, kterou je 

možné prozkoumat a popsat. Vycházejí také z poměrů, které se vytvořily na území 

Evropy, a mají tak omezený úhel pohledu. Podle mého názoru byl nacionalismus, tak 

jak se projevoval v Evropě od 19. století specifickým projevem národní identity, který 

se výrazně lišil od podobných projevů v předchozích dobách i od poměrů v ostatních 

oblastech světa (Do ostatních oblastí světa byl později implementován). Tato odlišnost 

byla způsobena výraznou proměnou sociálních poměrů, mimo jiné vznikem občanské 



 

 

společnosti.  Nacionální projevy naopak pokládám za projevy národní identity, která se 

vyskytuje ve všech společnostech světa a je vlastní lidstvu jako takovému. Tato národní 

identita se přirozeně vytváří v každé společnosti a je projevem emocionálního vztahu a 

víry v jedinečnou realitu vlastní společnosti a její struktury.  

Na základě antropologických výzkumů různých kmenů v Americe, Africe a 

jinde byly objeveny projevy sounáležitosti ve všech lidských společenstvích. Podle 

konstruktivistické sociologie je každému jedinci výchovou vložena identifikace s jeho 

vlastní skupinou. K této identifikaci dochází v emočně motivovaném prostředí během 

výchovy rodinou a dalšími členy kmene. Každý jedinec tak internalizuje nejen lásku ke 

svému kmeni, ale také veškerou sociální strukturu a vnímání světa této skupiny. 

Společenské uspořádání je tím, co je vnímáno jako dobré a správné bez jakýchkoli 

pochybností. Tento kmen neboli skupina se poté vyhraňuje vůči realitě, která je mimo 

tuto skupinu, která je pro ni zlem, oblastí nepřátel, kteří ohrožují její sociální realitu, a 

někdy dokonce chaosem. Zdůvodnění sociální reality se dokazuje přírodními úkazy a 

náboženstvím. Jako by celý svět potvrzoval jedinečnou pravdu a skutečnost sociální 

reality, mimo kterou nic neexistuje. Zlo je pojímáno jako popření sociální reality, jako jí 

nebezpečné, a proto je nutné jej vyvracet. Vyprávění o minulosti, t.j. historiografie, 

sloužila vždy jako prostředek k potvrzování této sociální reality. Vyprávěla o počátcích 

národa, o jeho příchodu a získání země, o vytvoření sociální reality. Vždy byli také 

objeveni nepřátelé vlastní sociální reality a historici poté vyprávěli dojemné příběhy o 

statečnosti a odvaze předků, kteří bojovali proti těmto nepřátelům, aby tuto sociální 

realitu uchránili před cizími vlivy. Samozřejmě že docházelo i ke kontaktům s nepřáteli 

a přijímání kulturních a dalších vlivů, vždy však bylo třeba vymezit se vůči těmto 

vlivům a jejich protagonistům. Historické příběhy dokazovaly vznik a opodstatnění 

sociální reality. Vysvětlovaly postavení žen a mužů ve společnosti, stejně jako 

majetkové rozdělení a sociální postavení jednotlivých vrstev. Vše, co se vyskytovalo 

uvnitř daného národa a jeho sociální reality bylo tedy pokládáno za jediné skutečné, 

svaté a oprávněné, a to co se vyskytovalo vně národa bylo zlé, nepřátelské a zkažené. 

Toto jsou skutečnosti, které jsou společné všem kmenům, národům a dalším lidským 

společenstvím.v 

 Na základě zřejmě nejstarších literárních pramenů starověku, je možné tyto 

projevy vysledovat již v pojetí jednotlivých řeckých států, které se vymezovaly  vůči 

barbarům, lidem kteří ani neuměli správně mluvit a neměli kulturu.vi Podobné pojetí se 



 

 

poté také vyskytuje v římských antických pramenech. vii Stejně tak se vyskytovaly mýty 

o původu národa a vytvoření jeho sociální reality. viii  

V době stěhování národů se po Evropě pohybovalo mnoho různých kmenů, které 

měly své vlastní jazyky a údajného vlastního předka, od kterého odvozovaly svůj 

původ. Tyto kmeny se usadily a pravděpodobně si vytvořily další příběhy, které 

dokazovaly jejich nároky na vlastní zemi, zdůvodňovaly jejich sociální realitu a 

vysvětlovaly jejich původ. Brzy byly také nalezeni nepřátelé, před kterými bylo nutné 

tuto sociální realitu chránit. ix Historici zabývající se středověkem již dříve nepřijali 

teorii o vzniku nacionalismu v industriálních společnostech a nezávisle na těchto 

teoriích se začali zabývat nacionálními teoriemi. Z na příklad  ve sborníku 

Nationalismus in vorindustrieller Zeit líčených projevů averze vůči ostatním národům 

během křižáckých výprav, stejně jako na příklad z díla Waltera von der Vogelweide 

prýští vlastenecké projevy, které jsou podle mého názoru shodné s podobnými  projevy 

v jiných obdobích. x Kromě vytváření národních monarchií od 11. století se velmi silně 

projevovaly národní pocity také v době husitství. Obecně je uznáváno silné národní 

cítění v dílech humanistických učenců.  Jednalo se ovšem jen o určité vrstvy 

společnosti. Podle mého názoru však nedostatek pramenů nevyvrací možnost, že byla 

tato nacionální přesvědčení rozšířena i v širších vrstvách. Z doby humanismu máme 

však i doklady o rozšíření nacionálních projevů v nižších vrstvách. xi 

 Zatímco ve středověku bylo používání slov popisujících národní identitu jako 

natio a gens mnohovýznamové, od dob humanismu je možné pod vlivem recepce 

antických pramenů sledovat vliv antické literatury na vytváření pojmů. Latinské slovo 

natio se původně vztahovalo k původu a vycházelo ze slova nascor, které znamená 

narodit se. V antické literatuře označovala užší oblast než slovo gens: ...gens Graeca 

habet Atticos, Boeotos, Thebanos, qui eiusdem gentis nationes sunt. Ve starých nápisech 

se označení natio vztahovalo také k zeměpisné oblasti a městům. Jeho možný překlad 

do češtiny je tedy slovy národ, původ apod. xii Slovo gens pochází pravděpodobně od 

slov gignens=rodící nebo genus (nebo z řeckého výrazu γενοσ) = rod. Slovo gens se 

v antické literatuře používalo jako označení obyvatel nějakého města nebo v širším 

významu i jako synonymum ke slovu natio – např. gens Etruscorum. Ještě s širším 

významem se slova gens užívalo pro označení jednoho z větších národů, nebo i pro 

označení obyvatel nějaké oblasti, např. Gens Gallorum, Germanorum, Indorum. 

V římské literatuře se také užívalo pro označení obyvatel, kteří nebyli římskými občany. 

V některých pramenech vyznačuje slovo gens širší oblast než slovo natio, např. Gens 



 

 

Itala habet Etruscos, Umbros... V jiných pramenech se však užívají promiscue, např. u 

Tacita.xiii  Již méně často užívané slovo populus označovalo skupinu lidí jednoho města 

nebo oblasti či kraje. xiv Latinsko-český slovník překládá slova gens a natio do češtiny 

slovy národ, kmen a slovo populus jako národ. xvOd dob humanismu se vzdělanci 

snažili napodobovat díla antických autorů a užívat jejich slovní zásoby, syntaxe, 

řečnických obratů a dalších literárních a gramatických jevů. Hlavními vzorem se stala 

Ciceronova latina a její řečnický styl. Později se objevil proud, který rozšířil styl další 

antické autority – Tacita a byl označován jako tacitismo.xvi Na užívání slovní zásoby tak 

měl velký vliv úzus těchto antických autorů. Pojetí národní identity tak vycházelo 

jednak z antického užívání slov gens a natio (respektive řidčeji užívaného slova 

populus), ale také navazovalo na předchozí tradici chápání vlastní národní identity. 

Ve své disertační práci jsem se soustředila na projevy vlastenectví v dílech dvou 

významných autorů - Bohuslava Balbína a Hermanna Conringa. Jedná se o dva 

významné učence doby baroka, kteří byli pokládáni za intelektuální špičku své doby. 

Jejich díla byla mnohokrát publikována a měla velký vliv na současné i pozdější 

vzdělance, a jejich prostřednictvím i na širší vrstvy obyvatel. Zajímalo mě srovnání 

těchto dvou osobností dvou odlišných národů a vyznání. Oba vycházeli z předchozích 

tradic a humanistické učenosti,  kterou jsem se také zabývala v jednotlivých kapitolách. 

Zabývala jsem se také jejich původem a dílem, prostředím, ze kterých pocházeli a 

vlivům, které na jejich tvorbu působily. V jednotlivých kapitolách jsem se zabývala 

nacionálními projevy z hlediska jednotlivých obecných charakteristik.  

 Pro vytváření národních identit byla důležitá identifikace s konkrétní zemí a úsilí 

o její vymezení ze sféry cizích vlivů. Popisu těchto tendencí a snah jsem věnovala další 

kapitoly.  Svoboda je důležitá pro každý národ a jeho vnímání sociální reality. Souvisí s 

potřebou ochrany této sociální reality. Je velmi důležitá pro možnost existence a 

nezávislosti vlastního národa. V Německu byl tento boj o svobodu personifikován v 

osobě Arminia, vítěze z Teutoburského lesa. V Čechách se jedná spíše o nezávislost na 

římské říši.  

 Pro existenci a opodstatnění každé sociální reality je také důležité 

vymezit se vůči prostoru neexistence vlastní sociální reality, která je personifikována v 

nepříteli. Nepřítel je jiný než vlastní sociální realita a svou existencí ji ohrožuje. Proto je 

důležité popsat jeho odlišnosti, obzvláště jeho špatné vlastnosti, aby tak byla jeho 

odlišnost zřejmá, a bylo tak zamezeno spojení a ohrožení vlastní reality. 

Věnovala jsem se popisu národních ctností a obzvláště statečnosti, která je 



 

 

důležitá pro obranu sociální reality. Pro oba autory stejně jako pro ostatní učence jak 

barokní tak humanistické byly důležitým tématem, kterým se zabývali, ctnosti vlastního 

národa, respektive jeho neřesti, které chápali jako velmi důležité. Jejich emocionální 

vztah k vlastnímu národu se projevoval silně v líčení vlastností. Vlastnosti se zde 

projevovaly jakoby vrozené vlastnímu národu. Některé byly stálým a trvalým atributem 

vlastního národa a jiné se proměňovaly. Kromě heroizace a vysoké morální úrovně se 

také v dílech autorů této doby projevuje teorie o úpadku mravů, na kterou mělo 

pravděpodobně jistý vliv protestantské učení. Mnohé ctnosti byly ve skutečnosti 

křesťanskými ctnostmi, které byly aplikované na vlastní národ. V případě Německa je 

toto pojetí důležité v souvislosti se vznikem protestantství. Existovaly paralelně dvě 

teorie - jedna vyzdvihující výjimečné křesťanské ctnosti německého národa a druhá 

kritizující upadající mravnost současníků v dílech protestantských mravokárců. V 

Čechách se, kromě líčení dobrých mravů předků, vycházejících z Kosmovy Kroniky, v 

Balbínově díle Bohemia Sancta dokazuje svatost českého národa v líčení ctností 

jednotlivých Čechů, kteří vynikali křesťanským svatým životem.  

V případě statečnosti se zase jedná o důležitou mužskou vlastnost, která byla 

maskulinní pozicí ve společnosti a personifikací síly této společnosti a její schopnosti 

bránit se vůči nepřátelům a jejich kulturním vlivům. Byla opakem zženštilosti, 

přisuzované ženskému prvku společnosti, který byl spojován se slabostí, poddajností a 

degenerací. Je zajímavé, že v německých i českých pramenech byla statečnost 

přisuzována i ženám a projevovala se i jejich účastí v boji. Statečnost je také identifikací 

mužské sociální pozice, která jej vidí jako ochránce rodinného krbu.  

  

Z těchto hledisek jsem pojala popis nacionálních projevů obou autorů i jejich 

předchůdců. Tato hlediska jsou podle mého názoru důležitá při studiu projevů 

nacionalismu, protože dokazují existenci sociální reality a idejí, možno říci ideologie, 

která se k nim pojí. Tato hlediska dokládají existenci imaginárních pospolitostí, 

imagined communities, t.j. částečně i z hlediska Benedicta Andersona. Tyto pospolitosti 

měly svoje vlastní dějiny, které vysvětlovaly jejich počátky, nárok na zemi, vznik jejich 

společnosti a vymezovaly je vůči ostatním národům. Mým cílem není dokázat, že 

existoval nacionalismus již v době předindustriální, nacionalismus ve zcela stejné 

podobě, rozšířený na všechny vrstvy populace jako převažující ideologie. V době 

baroka mělo toto nacionální cítění jinou podobu. Týkalo se omezené skupiny učenců, 

kteří se svým vzděláním význačně odlišovali od ostatních vrstev společnosti. Měli 



 

 

klasické vzdělání, vynikali v různých oborech, uplatňovali zásady historické kritiky, 

vytvořené na základě klasické filologie. Byli dobrými znalci antických pramenů, které 

uplatňovali ve svých dílech. Na rozdíl od nich žila převážná část současných obyvatel 

ve  velmi špatných hmotných podmínkách, které se obou autorů ovšem také dotýkaly. 

17. století bylo poznamenáno třicetiletou válkou, která devastovala rozsáhlá území říše 

a vyvolávala hladomory a epidemie. Velká většina obyvatel byla negramotných, takže o 

jejich národních postojích se dochovalo jen velmi málo dokladů. Vliv současných 

literárních děl byl tedy omezený. xvii Přesto je podle mého názoru těžko vyvratitelné 

jejich ovlivňování názorů současníků  i následujících generací. Conring měl velké 

množství studentů, kteří zpracovávali témata vztahující se také k národnímu cítění. Jeho 

studenti se stávali právníky a později působili jako úředníci vznikající barokních států. 

Balbínovo dílo bylo studováno následujícími generacemi. 

Literatura, která se do současnosti zabývala dílem Hermanna Conringa, jej spíše 

pojímala jako právníka, jak je také uváděno v mnoha slovnících. Podrobněji se touto 

osobností zabýval sborník Hermann Conring (1606-1681) Beiträge zu Leben und Werk, 

hrsg. v. Michael Stolleis, Berlin 1983. Dále se několik autorů zabývalo Conringovým 

dílem z hlediska pojetí nacionalismu historiografie 19. století a jeho postoji k Francii.xviii   

Conring byl ale polyhistor a zanechal obrovské množství spisů, které se zabývají 

nejrůznějšími oblastmi. Dosud se nikdo nezabýval jeho vlastenectvím, respektive 

recepcí Tacitovy Germanie.  

Balbínovi bylo věnováno velké množství literatury 19. století až do 2. světové 

války. Tato literatura je však z velké části ovlivněna  heroizací vlivem národních a 

katolických idejí. Popisuje však také skutečné události z Balbínova života, jen 

ovlivněné jistou idealizací. Charakteristickým dílem tohoto období je Rejzkova kniha P. 

Bohuslav  Balbín T.J., vydaná v Praze roku 1908, která však také obsahuje analýzu 

velkého množství pramenů, na jejichž základě je možné dojít k dalším závěrům. Dále 

existují dvě stručné studie z pera předních českých historiků – Kamila Krofty a Zdeňka 

Kalisty, ve kterých je Balbín posuzován na základě pohledu těchto dvou historiků na 

pobělohorské období . Více kritickou studií Balbínovy osobnosti a díla je Rakova studie 

z 80. let. Z hlediska nacionálních pohledů zatím nevznikla kritická studie, prostá 

heroizace. Na počátku devadesátých let pak vznikl sborník z konference PNP, který 

naznačil další možnosti vývoje bádání. (Blíže ke zmiňované literatuře viz kapitolu 

věnovanou Balbínovu životu.) 



 

 

Barokní doba je z hlediska barokní historiografie zajímavá vznikem historické 

kritiky. Balbín i Conring byli ve své době autory světového významu, kteří studovali 

prameny podle současných pravidel historické kritiky. Balbín publikoval také život sv. 

Jana Nepomuckého v Acta Sanctorum a Conring vydával listiny i kritické edice např. 

Macchiavelliho nebo Tacita. Oba znali obrovské množství pramenů  i velké množství 

současných autorů. Konfesionální pozice nijak neomezovala studium literatury. Oba 

navazovali na předchozí humanistickou literaturu, která jednak zaváděla metody kritiky 

v rámci klasické filologie, ale také vytvořila velké množství děl, která byla silně 

nacionálně zaměřená. V době protestantství a humanismu se objevilo velké množství 

pamfletů, básní a dalších děl, která propagovala vlastní národ. V těchto dílech vznikalo 

velké množství teorií, které byly zcela nebo částečně vymyšlené, ale měly dokázat 

jedinečnost vlastního národa. Úkolem barokní historiografie bylo poté očistit tato díla a 

jejich teorie od nepravd a na základě studia pramenů vytvořit nové teorie.  

Hlavním cílem této práce je tedy nastínit nacionální teorie a pojetí v dílech 

těchto dvou významných barokních autorů. Chtěla jsem zjistit, do jaké míry oba autoři 

pokračovali v národních tradicích svých národů a do jaké míry postupovali kriticky. V 

každé kapitole, pokud to odpovídalo tématu, jsem se nejprve zabývala jednotlivými 

prameny, které byly většinou antické a snažila jsem se posoudit jejich pojetí 

germánských a slovanských národů. Poté jsem se zabývala recepcí těchto pramenů v 

dílech humanistických učenců, kteří poté ovlivňovali Balbína a Conringa. V závěru 

jsem se poté zabývala postoji obou jmenovaných autorů. Čerpala jsem jednak z 

pramenů – antických, doby humanismu a obzvláště obou autorů – a jednak z existující 

sekundární literatury, která je v případě německé historiografie rozsáhlejší než v případě 

české historiografie, kde dosud bohužel chybí podrobnější studie. 

Chtěla bych poděkovat prof. Bobkové za uvedení do studia pramenů a historické 

kritiky. Dále bych chtěla poděkovat prof. Maurovi za mnohé rady. Během studijního 

pobytu na J.W. Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem jsem vděčná za 

metodické rady a informace o literatuře od prof. Ulricha Muhlacka a prof. Notkera 

Hammersteina. Dále bych chtěla poděkovat za rady ohledně posuzování antických 

pramenů, které mi poskytla prof. Bohumila Mouchová a dr. Jan Souček z Ústavu 

řeckých a latinských studií FFUK a doc. Mráz z Filozofického Ústavu Akademie věd. 
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1. Hermann Conring 
 

 

Hermann Conring byl jednou z nejvýznamnějších osobností a vědeckých autorit střední 

Evropy sedmnáctého století. Byl prvním a největším polyhistorem v Německu s 

neuvěřitelným rozsahem, jistou pamětí a neúnavnou pracovní pílí. Téměř celý život 

strávil na universitě v Helmstedtu. xviii   

Rodina Conringů pochází  z Vestfálska  a později se přestěhovala do 

Východního Fríska. Jeho otec byl luteránským farářem v Nordenu. Od roku 1589 byl 

ženatý s dcerou faráře Galatheou Copin. Z jejich 10 dětí nepodlehl epidemii moru jen 

Johannes (1593-1647), pozdější farář v Utrechtu a Hermann narozený 9. listopadu 1606 

se dožil dospělosti. xviii   Jeho matka byla velmi vzdělaná a dala mu první latinskou  

výuku.xviii  Hermann Conring navštěvoval “Teutsche oder Mägdenschule“ a poté 

latinskou školu, kde získal pevné základy klasické filologie a kde vznikly jeho první 

literární pokusy: Satyra Menippaea se dostala prostřednictvím jeho staršího bratra do 

rukou helmstedtského profesora Cornelia Martiniho (1568-1621). Tím se mu otevřela 

cesta na univerzitu v Helmstedtu, kde byl imatrikulován roku 1620 jako čtrnáctiletý.xviii  

Pět let poté studoval v Helmstedtu a šest let v Leidenu.xviii   

 Jeho osobnost byla ovlivněna protestantským prostředím, byl tedy člověkem se 

silným křesťanským přesvědčením. Studijní pobyt v Leidenu jej však ovlivnil spíše 

směrem ke kalvínství.  

  



 

 

                                                                                                                                               
Univerzitu v Helmstedtu založil roku 1576 hrabě Julius II. von Brauschweig-

Wolfenbüttel. Od začátku měla být útočištěm protestantské vědy ve smyslu 

Melanchthona. Měla vychovávat vzdělané faráře, soudce a úředníky vzdělané v 

římském právu, a lékaře. xviii  Za základ vzdělání zde platilo klasické vzdělání založené 

na Aristotelovi. Od založení do přerušení způsobeného válkou zde bylo imatrikulováno 

16609 studentů. Po skončení třicetileté války začal nový rozkvět univerzity. xviii   

 Univerzity pozbývaly již ke konci 16. století svobody obvyklé v době středověku 

a stávaly se nástrojem teritoriálních pánů. Byly řízeny církevními nařízeními a 

kontrolovány. Vzdělání na univerzitách zůstávalo pod vlivem humanistické tradice a 

současně sloužilo konfesionální politice teritoriálních pánů. Helmstedtská univerzita 

sloužila svému zakladateli k upevnění protestantského vyznání z hlediska vzdělání. xviii  

Nebyla střediskem volného bádání, ale uchovavatelkou křesťansko-humanistické 

tradice. Jejím účelem bylo předávání vzdělání založeného na bibli a antické literatuře 

podle zavedené tradice. Hlavní složkou didaktiky bylo napodobování vzorů minulosti. 

Vzdělávacím cílem byla sapiens et eloquens pietas vycházející z Melanchthonova učení 

o důležitosti bonae litterae, rétoriky a dialektiky pro pravou zbožnost a teologii.xviii    

 S tímto stavem souvisí uzavřenost univerzit vůči mnohým novým myšlenkám a 

hnutím v průběhu 17. století. Velké množství univerzit se teritoriálně separovalo na 

základě konfesionálních odlišností i odlišností v rámci jedné luteránské konfese 

(Výjimkou byl Helmstedt). Výuka probíhala formou přednášek s diktováním a 

memorováním na základě předepsaných kompendií, ale i podle vlastního přístupu, který 

mohl modifikovat dané materiály. Vědecký přístup vycházel z tradiční metody 

dokazování na základě topoi. Systematické uvažování a vůbec svobodné bádání bylo 

neznámé. Vědecké výsledky bylo ovšem možné získat i touto cestou. Studentské 

disputace dokazují schopnost argumentování a ovládnutí látky, ale i hlubokou znalost 

problematiky a vysokou vědeckou úroveň akademických korporací. Bývaly 

publikovány jako dissertationes a veřejně tak dokládaly učenost absolventů, i když 

autorem byl podle předpokladu většinou spíše vyučující než jmenovaný respondent.xviii  

Tyto dissertationes tvoří důležitý pramen pro poznání učení Hermanna Conringa.   

 Dalším společným znakem univerzit obou konfesí bylo rozšíření aristotelismu 

jako opory metodických, metafyzických, kosmologických, logických a dalších učení 

(Včetně potencionálních odlišností a protikladů - např. v Tübingenu byl nahrazen 

biblicismem). Teologie zůstávala vedoucí disciplínou pro vedení vědeckých diskuzí.xviii  



 

 

                                                                                                                                               
17. století bylo poznamenáno tak zvanou luteránskou ortodoxií, jejímiž hlavními 

středisky byl Wittenberg, Lipsko, Jena, Tübingen a Gießen, kde byla upřednostňována 

ontologická recepce Aristotela. Aristoteles tvoří ústřední bod, i když často kompendia a 

komentáře nahrazovaly četbu samotného díla. Jedno z nejdůležitějších kompendií 

pochází právě z Helmstedtu z roku 1606 dílem Cornelia Martiniho. Helmstedt zastával 

vyjímečnou pozici, co se týče kvality profesorů i metodického a vědeckého pojetí. 

Významnými profesory významem přesahujícími úzké teritoriální hranice byl Martini, 

Calixt, Arnisaeus a Conring. Zájem o otázky praktické filosofie (dědictví pozdně-

humanistické doby založení) dodal metafyzice latentně světské pojetí a nepokládal 

teologii za cílovou vědu. Tato univerzita spolu s učením v ní pěstovaným patří k 

univerzitám, které připravovaly cestu ranému osvícenství. Postupně pronikaly na 

univerzitní půdu nové myšlenky spojené s kartesianismem a důraz na praxi místo na 

slova. Z nejvýznamnějších univerzit nejdříve Jena a Helmstedt v pozdních šedesátých 

letech nabízely flexibilnější základní vzdělání, které bylo polyhistorické - literárně-

historické. Relativizující, částečně ortodoxní a filologický duch se zmocnil materiálů. 

Zájem o historickou tématiku vedl k přiblížení se západoevropské zkušenostní filosofii. 

V počátcích těchto změn hrál roli vliv učení o přirozeném právu, ale i pietistické a 

pozdně humanisticko-historické tendence.xviii    

 V Helmstedtu pod vlivem zakladatelů, císaře a sousedního Saska byla univerzita 

orientována k irénickému pozdně humanistickému chápání věd. Povolání Johannese 

Caselia v roce 1589 posílilo tyto tendence a vedlo k hoffmanskému sporu v letech 1597-

1601, ale získalo zajištění a volnost otevřenější skupině vycházející z Melanchthona. 

Caseliův žák Cornelius Martini publikoval ve stejné době jako Francisco Suarez pokusy 

o metafyzice. Teologové Georg Calixt, Christoph Heidmann a Conrad Horneius zajistili 

univerzitě širokou pozornost, takže byla třetí největší v říši. Během války přijala 

univerzita podněty z Holandska a patřila k nejdůležitějším zprostředkovatelům 

neostoicismu, přírodního práva a moderní medicíny. xviii  

 

 

Cornelius Martini (Byl žákem Caselia a od roku 1592 profesorem logiky) pozval 

Hermanna Conringa do Helmstedtu a přijal jej do svého domu. Zemřel již 17. prosince 

1621. Po Martiniho smrti se Conring  přestěhoval do konviktu Rudolfa Diepholda, který 

byl od roku 1605 profesorem řečtiny, ale učil také historii a geografii. Calixt a Hornejus 



 

 

                                                                                                                                               
byli také Conringovými učiteli a později kolegy. Byli žáky Cornelia Martiniho.xviii   

Conring byl v kontaktu také s Heinrichem Meibomem.  

V letech 1623-1624 se kvůli tažení Mansfeldovy armády východním Frýskem Conring 

vrátil do Nordenu. V roce 1624 se vrátil do Helmstedtu, ale hned následujícho roku se 

vrátil, protože válka a mor rozehnala studenty i profesory z Helmstedtu. Následujících 

šest let studoval v Leidenu v Holandsku díky stipendiu, poskytovanému nadaným 

studentům Holanďanem Matthiasem von Overbeckem. Overbeck měl kontakty s 

Caseliem i Calixtem. Když byl Helmstedt obsazen vojskem, pozval Calixta do Leidenu. 

Calixt zprostředkoval pobyt Conringovi. S Conringem odjel do Leidenu také Christoph 

Schrader, který byl později od roku 1635 do své smrti roku 1680 profesorem rétoriky v 

Helmstedtu. U Overbecka byl také Andreas Kinderling, který později v Helmstedtu učil 

logiku a fysiku.xviii  

  Univerzita v Leidenu byla založena Vilémem Oranžským roku 1575 a brzy se 

stala hlavním centrem klasické filologie. Humanistické vzdělání souviselo s politickým 

svobodomyslně zaměřeným. Kolem roku 1625 zde Hugo Grotius založil učení o 

přirozeném právu a lidovém právu. Na této svobodné a světu otevřené půdě 

pokračovalo Conringovo vzdělání. Na univerzitě působil Daniel Heinsius, který 

vyučoval politiku a historii a vydával antické klasiky. Conring se zde také zabýval 

studiem orientálních jazyků. Vossius se na univerzitě zabýval gramatikou a rétorikou. 

Kvůli arminiánským názorům byl několik let předtím zbaven místa na univerzitě, ale 

poté se opět mohl vrátit. Byl pokládán za Varrona své doby.xviii   

 Conring v Leidenu pokračoval ve filologických a filosofických studiích a začal 

se zabývat přírodními vědami a medicínou. V roce 1627 disputoval de calido innato, v 

roce 1629 de morali prudentia, v roce 1630 de origine formarum. Anonymně vydal 

roku 1629 dílo Jakoba Berengara da Carpiho o zlomenině lebky, roku 1631 Billichova 

Observationes et Paradoxa chemica. Z této doby pocházejí Conringova kollektanea 

např. De arabibus latinisque philosophis hypomnemata, De primis philosophis, De 

scriptoribus ecclesiasticis et obiter quibusdam philologicis. Jeho tese De morali 

prudentia obsahují kromě aristotelského základu také vliv Hugo Grotia a zabývají se 

mnoha otázkami přírodního práva.xviii   

  Holandsko bylo v té době dějištěm arminiánských sporů. Od roku 1619 byli 

remonstranti násilně potlačováni. Měli zakázány bohoslužby. Mnoho jich odešlo do 

zahraničí, ale mnoho jich také zůstalo. V roce 1630 pronásledování skončilo. Od té 



 

 

                                                                                                                                               
doby vládla svoboda vyznání. Katolictví bylo zakázáno jen oficiálně. Ve skutečnosti se 

konalo několik tisíc mší každý den. Proto se v té době hrnulo do Holandska velké 

množství přistěhovalců ze všech stran. Tento boj o pravou víru i toleranci měl velký 

vliv na Conringa. Poté co poznal arminiánské učení, získalo jeho sympatie. Pod vlivem 

rozporů mezi jednotlivými vyznáními  začal psát pojednání o nutných artiklech víry.xviii   

  S Calixtem a Hornejem v Helmstedtu zůstával Conring v kontaktu. Calixt mu 

nabídl, aby převzal výchovu syna brunšvického kancléře Engelbrechta s vyhlídkou 

místa profesora fysiky v Helmstedtu. Conring váhal. Napsal dopis Barlaeovi, který byl 

krátce předtím povolán do Amsterdamu jako profesor filosofie a řečnictví. V tomto 

dopise vysvětloval své obavy z návratu do Helmstedtu: válečná nebezpečí ale i popření 

vlastního svědomí z důvodu arminiánského přesvědčení. Psal, že by se v Helmstedtu 

musel nutit k mlčení. Pokud by si všimli, že má pochybnosti, vyvolal by hněv i u přátel. 

V Helmstedtu by musel podepsat augsburské vyznání a Corpus Julium, t.j. sbírku 

luteránských věroučných spisů, které byly závazné v brunšvickém vévodství a na které 

musel přísahat každý nově přijatý člen univerzityxviii . Nikde by nechtěl raději zůstat až 

do své smrti, neboť ho nejvíce láká svoboda vyznání a ducha. Prosil Barlaea o přímluvu, 

aby mohl v Amsterdamu získat nějaké místo. Barlaeus Conringovi odepsal, že mu 

nemůže slíbit žádné místo v Amsterdamu, a radil mu přijmout Calixtovu nabídku. 

Conringovi poté nezbylo, než přijmout Calixtovu nabídku.xviii   

 Conringovy teologické názory byly ovlivněny arminiánstvím. Nebyl ale teolog a 

k teologickým otázkám přistupoval z hlediska historického a politického. S Calixtem 

byl neustále v kontaktu a později v době synkretistického sporu s orthodoxním 

luterstvím v  Königsbergu stál na straně Calixta. Calixt se snažil propagovat své 

irenické a unifikační myšlenky. Snažil se o sblížení jednotlivých vyznání na základě 

prvních pěti staletí dějin církve (Za nutné ke spáse pokládal apoštolské vyznání, 

teologie církevních otců a závěry koncilů prvních pěti staletí.). Conring pokládal tyto 

myšlenky reunifikace na základě prvních pěti staletí za nerealizovatelné, protože měl 

spíše historický přístup a nepokládal za možný návrat k minulým poměrům. Zastával 

linii tradičního protestantského přístupu ke katolické církvi a vyvracel papežův nárok na 

primát a neomylnost. K problematice přistupoval z hlediska historické kritiky pramenů, 

kdy upřednostňoval prameny blízké dané době před pozdějšími. Teologickými ani 

dogmatickými problémy se nezabýval. Přes občasné neporozumění byl Calixtovým 

vděčným žákem.  



 

 

                                                                                                                                               
Conring byl stoupencem náboženské svobody, jejíž možnosti viděl v Holandsku, 

Brandenbursku a Polsku. Světským vládcům přisuzoval autoritu v náboženských 

otázkách. Měli zachovávat mír a eventuelně umožnit svým poddaným emigraci.xviii   

 

Arnold Engelbrecht, kterého Conring pokládal za všestranně vzdělaného, byl od roku 

1627 do své smrti roku 1638 brunšvicko-wolfenbüttelským kancléřem. Od roku 1634 

byl vedle něho vícekancléřem Johann Stucke, Conringův pozdější tchán. Conring se 

staral o vzdělání Engelbertova nejstaršího syna Christiana Wilhelma. Roku 1632 získal 

Conring profesuru přirodní filosofie neboli fysiky a profesuru rétoriky. Přísahu složil 

18. srpna 1632 v Braunschweigu v přítomnosti hraběte Friedrich Ulricha. Byl mu slíben 

plat 200 tolarů ročně. Profesuru rétoriky získal proti své vůli a nejspíše v této oblasti 

žádné přednášky neměl. Roku 1635 ji obdržel Christoph Schrader. 20. září 1632 měl 

Conring nástupní přednášku, kterou následujícího roku vydal pod titulem Aristotelis 

laudatio, orationes duae. Ve věnování druhé části této řeči se Conring vyslovuje pro 

volnost bádání neomezovaného Aristotelovou autoritou.xviii    

 Vyučovat na univerzitě v Helmstedtu začal až 10. listopadu 1633, dva roky po 

návratu z Holandska, protože švédská armáda obsadila město a plundrovala více než 

císařská armáda. V únoru 1633 si stěžoval Calixt, že studia byla opuštěna více než sedm 

let. Studentů bylo málo a menšina z nich se věnovala přírodní filosofii. Conring  tedy 

nejspíše působil jako domácí učitel u kancléře Engelbrechta. Při přípravě své nástupní 

řeči k tisku uplatnil Conring některé arminiánské myšlenky. Schrader mu doporučil, aby 

tisk zastavil a již vytištěné části zničil. Byl to také prý názor Horneia a Calixta. Conring 

se omluvil a popřel své arminiánské názory ze strachu před ztrátou místa na univerzitě a 

podpory Horneia a Calixta. Určitou dobu poté neprojevoval své názory týkající se 

náboženských a církevních otázek. Tak se Conring nejprve podrobil autoritě profesorů, 

aby se postupně krok za krokem osvobodil a vybojoval si volnost pro svou vědeckou 

činnost.xviii   

 10. listopadu oznámil Conring studentům začátek přednášek o přírodní filosofii, 

které pokračovaly až do roku 1640. Přírodní filosofie neboli fyzika, která se zakládala 

na Aristotelově učení, byla přípravou pro medicínská studia. Jedním z Conringových 

studentů byl Johann Heinichius, který se později stal profesorem metafysiky a 

hebrejštiny v Ringelnu. Jemu věnoval Conring předmluvu ve svém stručném nárysu 

teologie, který se používal v Hannoveru až daleko do 18. století.xviii  



 

 

                                                                                                                                               
 

1.1. Medicínská činnost 

 

V době, kdy byl Conring profesorem přírodní filosofie, Helmstedt znovu tížila válka s 

nouzí, takže nemohl pokračovat v medicínských studiích. Conring měl v úmyslu opustit 

Helmstedt nejspíše také z důvodu sporů s Hornejem. K tisku Conringových řečí o 

Aristotelovi stále ještě roku 1633 nedošlo. V té době se Conring rozhodl složit 

medicínské zkoušky. Napsal pojednání o kurdějích, které byly v té době velmi rozšířené 

kvůli nedostatku potravin a špatnému způsobu života z důvodu války. O této nemoci 

poté vedl třikrát disputaci svých studentů, konal přednášky a nakonec napsal rozsáhlé 

pojednání.xviii   V roce 1634 promoval jako licenciát medicíny. Z důvodů finanční nouze 

se snažil  získat možnost vykonávat lékařskou praxi. Protože na univerzitě v Helmstedtu 

bylo velmi málo profesorů, začal již brzy vyučovat také medicínu. V jeden den 21. 

dubna 1636 promoval současně na doktora filosofie a medicíny. Ve stejném dni se 

oženil s Annemarie Stuck, dcerou bývalého profesora práv a současného vicekancléře 

Johanna Stucka. Helmstedt byl v té době přímo ohrožen plundrováním.xviii     

 V roce 1637 byl Conring jmenován profesorem medicíny poté, co se toto místo 

uvolnilo. Jako profesor medicíny vyučoval fysiologii, anatomii a lékárnictví. Roku 1637 

formálně odešel z filosofické fakulty, aby nedostával dvojí plat. Roku 1638 odmítl 

nabídku z univerzity ve Wittenbergu, kde zemřel lékař Daniel Sennert. Hrabě Georg mu 

poskytl navíc 100 tolarů ročně z příjmů z klášterů Wehnde, Mariengarten a 

Hilwardshausen, které později často nedocházely. V roce 1639 vydal Conring disputaci 

o výživě.  V roce 1640 začal psát pojednání De sanguinis generatione et motu naturali, 

poprvé vydané roku 1643. Zde se Conring stal spolu s Paulem Marquardem Schleglem z 

Jeny a Johannem Walaeem z Leydenu jedním ze zcela prvních obhájcům Harveyovi 

teorie o krevním oběhu. Roku 1647 přepracoval Conring téma své Leydenské disputace 

De calido innato.xviii  Konsekvence Harveyova revolučního objevu poté aplikoval na 

otázky dýchání, výživy apod.xviii   

 V roce 1648 vydal knihu o hermetické medicíně, kde se postavil proti 

paracelsistům a tím i proti magii, alchymii a astrologii. Na základě historické kritiky zde 

vyvrací tvrzení paracelsistů, že jejich věda pochází ze starověkého Egypta a od Herma 

Trismegista. V roce 1669 vydal Conring přepracované druhé vydání. Zohlednil zde 

nové objevy a zmínil dílo Athanasia Kirchera Oedipus Aegyptiacus, vydané v Římě v 



 

 

                                                                                                                                               
letech 1652-1655. Conring odmítá výsledky jeho práce, protože mnohé věci pocházejí z 

neprůhledných pramenů a věšteb. Důležité je, že se zde Conring vyjádřil obecně k 

základním otázkám vědeckého poznání, k autoritě a tradici. Stále vyjadřuje obdiv k 

Aristotelovu dílu, ale zřetelněji než dosud zdůrazňuje, že věda nemůže zůstat u pouhého 

opakování, u autority a tradice přejatých učení. Ne to, co učil Aristoteles je pro něj to 

nejvyšší, ale cesta, na které objevil své poznatky. Stejně jako Aristoteles chce Conring 

také pravdu postavit výše než všechny její hledače. Stejně jako Aristoteles hledal 

pravdu u všech národů, kde jen mohl, u Řeků i barbarů, tak i Conring chce hledat radu u 

všech národů i ze všech dob. Vše je podle Conringa nutné posuzovat podle vlastní 

hodnoty. Je třeba používat vlastní smysly a rozum a řídit se touhou po čistém poznání. 

Takto se lze krok za krokem dostat k celé pravdě a zničit omyly a pochybnosti. Chvála 

patří mužům, kteří se snaží prozkoumat smyslový svět experimenty a pozorováním. 

Chválí svou dobu, protože zkušenost je pěstována takovou měrou, že ji podporují i 

panovníci Francie, Anglie a Dánska. Experimenty mohou ale vést také k nepravdivým 

výsledkům. I velcí empirici tvoří nepravdivá dogmata, která jejich výzkumy nebyla 

vůbec dokázána.  Je třeba správně pozorovat a docházet ke správným závěrům. S 

Descartesovým učením ovšem Conring nesouhlasí. Jeho schopnost poznání dokládá 

talent k vymýšlení a bystrost. Od skutečné vědy je však daleko vzdáleno. Vymyšlené 

hypotézy, jako ty, na základě kterých karteziáni staví přírodní filosofii, netvoří žádný 

podklad k vědeckým závěrům. A když jako základní axiom staví předpoklad, že 

spolehlivé poznání se zakládá na experimentech a důkazech smyslového vnímání, sami 

ničí tento axiom, tím že jistotu tohoto poznání sami vyvracejí a schopnost důkazu 

neuznávají. Po tomto díle již žádné tak významné v oboru medicíny Conring nenapsal, 

ačkoli zastával profesuru medicíny až do své smrti. Krátce po vestfálském míru byl totiž 

vtažen do víru praktické politiky a o několik let později se stal profesorem politiky, 

které se od té doby převážně věnoval.xviii   

 Je mnoho dokladů praktických cvičení, která doprovázela jeho výuku medicíny. 

Ke studiu lékárnictví organizoval botanické exkurse do okolí, pokud to z důvodů války 

bylo možné. Pořádal praktické kursy např. o bolestech a jako učitel anatomie dělal pitvy 

mrtvol a zvířat (i vivisekce důležité pro poznání krevního oběhu). Byl také činný jako 

lékař. Byl jmenován osobním lékařem na různých dvorech, ale tento titul spíše vycházel 

z politické činnosti než z lékařské.xviii   Roku 1649 se stal lékařem hraběnky Juliany u 



 

 

                                                                                                                                               
Východního Frýska, roku 1650 lékařem švédské královny Kristýny a roku 1658 lékařem 

jejího nástupce Karla X. Gustava.xviii   

  Popsal také zázračná vyléčení, která se stala v roce 1646 v Bad Hornhausenu, 

kde byly týden po týdnu uzdraveny stovky těžkých onemocnění. Conring v této 

souvislosti věří zázrakům, ale je přesvědčen i o možnosti vysvětlení na základě 

přirozených příčin.xviii   

 Conringův žák Sebastian Scheffer sepsal poznámky z jeho přednášek, které po 

Conringově korektuře vyšly roku 1654 a představují přehled autorů s Conringovým 

posudky. Toto dílo je pokládáno za první dějiny medicíny. Conringův přístup je zde 

historický (Facilior ad prudentiam medicam via est per historiam, quam per visum 

ipsum; utpote cum hic seris demum ab annis veniat, historia autem juvenem erudiat; hic 

de omnibus uni homini vix contigat, historia omnium in promptu sit singulis, Goebel, 

VI, 355) a kriticky posuzuje tradici.  Conring také pokládal za obsah medicíny 

zkoumání těla, nikoli duše. Oddělil tak tento a onen svět, jak bylo poté typické pro 

přírodní vědy doby osvícenství. Smyslovému pozorování přikládal zásadní význam. 

Tvrzení jako „sensibus repugnat“, sensibus adversatur“ a „sensus sane contrarium 

pronunciant“ stačí pro odmítnutí. Výsledky musí být analyticky zpracovány na základě 

vzdělaného kritického myšlení. Conring přikládal antickým autorům větší pozornost než 

Paracelsus, ale posuzoval jejich učení samostatným kritickým úsudkem. Aplikoval své 

lékařské znalosti ve svých historicko-politických dílech (De habitus corporum 

germanicorum antiqui ac novi causis). Činnost politika je podle jeho názoru podobná 

lékařově, kdy musí včas odhalit nedostatky, aby mohl přistoupit ke správnému způsobu 

léčby.xviii   

 

 

 

1.2. Historicko-politické studie 

 

Již v Holandsku se Conring zabýval studiem přirozeného a státního práva, Grotiovým 

dílem a politikou. Snažil se získat znalosti o politických poměrech v říši i v ostatních 

zemích. V Holandsku obdivoval politické znalosti všech lidí včetně obchodníků a 

řemeslníků bez vzdělání, které souvisely se svobodnými poměry v zemi. V tezích o 



 

 

                                                                                                                                               
morální filosofii obhajovaných roku 1629 je patrný vliv Grotia a samozřejmě 

Aristotela.xviii   

 Po návratu do Helmstedtu získaly jeho politické zájmy nové podněty v domě 

kancléře Engelbrechta. Roku 1632 se spřátelil s Jakobem Lampadiem, který vyučoval v 

Helmstedtu státní právo a byl radou brunšvických vévodů. Lampadius mu dal přečíst 

svoji disertaci o jurisdikci německé říše a přenechal ji Conringovi k novému vydání. 

Conring změnil titul na De republica Romano-Germanica a přidal dvě další 

Lampadiova pojednání a de Thouův popis Německa a nechal vše vydat roku 1634 v 

Leidenu. Sám sebe neudal jako vydavatele.  Mnohem později, roku 1671 vydal Conring 

Lampadiovo dílo (Lampadius zemřel roku 1649 poté, co se podílel na uzavření 

vestfálského míru)  znovu a přijal vlastní obsáhlý text vycházející z jeho četných 

přednášek. Ve třicátých letech se Conring začal zabývat prameny a dějinami základního 

práva německé říše.xviii   Velký vliv na něho měla Lehmannova Chronik von Speyer, 

která  byla určitou formou sbírky pramenů k právním a ústavním dějinám říše.xviii  

  Kolem roku 1634 začal Conring přednášet o historicko-politických otázkách. 

Základním učením byla teorie politiky a učení o státě na základě Aristotela. Dále se 

jeho přednášky týkaly dějin německé říše. Roku 1635 konal přednášky o Aristotelově 

Politice. Roku 1635 vydal Conring Aristotelovu Politiku v Giphaniově překladu a 

Tacitovu Germanii v kritickém vydání Justa Lipsia. V té době také organizoval politické 

disputace na témata aristotelské Politiky. 21. března u něj disputoval Christian Wilhelm 

Engelbrecht de mutationibus rerumpublicarum a 2. dubna Ernst Conerding de 

subjectione et imperio. Conringovy přednášky nejspíše odpovídaly politickému 

uplatnění studentů.xviii   

 Conring v Helmstedtu navazoval na tradici profesorů, kteří zavedli studia 

politiky: J. Caselius, H. Arnisaeus. Jeho práce se soustředila na několik oblastí: na 

strukturální a genetickou analýzu říšské ústavy, na metodologii politiky a jejích 

pomocných věd včetně historie, na bibliografii a diplomatiku, na dějiny a učení o státě a 

systematickou politiku.xviii    

 Conring přejal Bodinovo učení o suverénní moci a jeho dělení moci. Pokládal 

politiku za samostatnou vědu. Politika měla podle Conringa vyřešit krizi říšské správy, 

obnovit právní uspořádání a sloužit k poznání skutečné struktury právního a politického 

systému říše. Na Conringovo dílo měla patrný vliv situace na území říše, stejně tak jako 

vytváření absolutistických států ve Španělsku a ve Francii, absolutistických tendencí na 



 

 

                                                                                                                                               
některých říšských teritoriích a koloniální expanze. Změnu politické situace pokládal 

Conring za normální jev politického světa.xviii    

 Do svých děl pojímal Conring politické teorie tradice i současníků a posuzoval 

je s obzvláštní schopností úsudku. Své názory často uplatňoval v komentovaných 

edicích: vydal Aristotelovu Politiku, Machiavelliho Vladaře, Scioppovu Paedia 

politices, Bodinovu Responsio ad paradoxa Malestreti de caritate rerum et eius 

remediis a další významná díla.xviii    

 Povýšení politiky mezi vědy, které začalo již v předchozí generaci u Althusia a 

Alstedta, prosadil Conring vypracováním metodologie a učení pro sociální vědu.  Své 

úvahy spojil ve svém díle De civili prudentia  z roku 1663. Conring takto prolomil 

systém věd založený na aristotelismu, který nepokládal za vědu poznání týkající se 

jednajícího člověka a společnosti, kdy se jednalo o poznání ontologicky nestabilního 

obsahu a spíše o návod ke správnému jednání. Tuto tezi vyvrátil Conring tvrzením, že 

stejně jako fyzická podstata člověka, tak i obecné struktury politického uspořádání jsou 

aeternae veritates (věčné pravdy). Politika je poznáním obecných zákonitostí, a proto je 

také univerzální vědou. K emancipaci politiky od teologie došlo již v díle protestantů, 

např. Melanchthona. Křesťanské učení o státě, zakládajícím principy správy obce na 

křesťanství a politické jednání jako nástroj církve nebylo Conringem přijímáno. Conring 

měl zásadní podíl na vypracování koncepce politického náboženství. Hlavní myšlenkou 

byla nutnost minimálního stavu náboženského přesvědčení zakládajícího se na uznání 

trestajícího božstva a nesmrtelnosti duše, očekávající poslední soud. Toto náboženství 

pokládal Conring za nutné pro existenci státu. Pro prosazení této religio politica 

(politického náboženství) neexistovala pro Conringa žádná tolerance. Principem politiky 

byla pro Conringa utilitas humani generis (užitek lidského rodu). Za lidskou přirozenost 

pokládal socialitas (společenskost) ale i nesmrtelnost duše a závislost jejího osudu na 

jejím chování vůči bohem stanoveným normám. Světská utilitas (užitečnost) byla 

omezena skrze religio politica (politické náboženství). Conring oddělil k řesťanské 

instituce a dogmata z dosahu státem vynutitelných. Takto se Conring vymezil jak vůči 

politica christiana (křesťanské politice) tak vůči koncepcím vycházejícím z 

Machiavelliho učení. Kvůli negativnímu vlivu moci papeže na římskou říši označil  

Conring Říši jako respublica imperfecta (nedokonalý stát). Právem se poté Conring 

zabýval jako causa formalis (formální příčinou) státu - jako součást analýzy politického 



 

 

                                                                                                                                               
uspořádání a nástroj vlády. Analýzu státního práva vždy zařadil do společné analýzy 

politické struktury říše i jiných států.xviii    

 V 17. století byla pokládána znalost práva za základ politiky, s čímž souvisel 

vstup vzdělaných právníků do služeb státních správ. Se zájmy jimi vedené politiky 

říšských stavů souviselo vypracování Jus publicum (státního práva) jako samostatné 

disciplíny. Conring prosazoval názor o nemožnosti omezení vládnutí a zákonodárství 

pouze na normy spravedlnosti, ale prosazoval názor o nutnosti posouzení užitku a 

posouzení celkového uspořádání obce a jeho příčin. Politiky by podle Conringa neměli 

být pouze právníci.xviii    

  

 

 

1.3. Obecná metodologie 

Conring podobně jako ostatní současníci pozdně-humanistické doby vycházel z antické 

tradice jako autority. Jeho hlavním cílem však nebylo, aby obnovil její učení, ale aby je 

dále samostatně rozvinul a uplatnil na řešení problémů doby a získávání nových 

poznatků. Stejně jako ostatní učenci této doby bylo jeho důležitou metodologií  kritické 

posuzování textů vycházející z klasické filologie. Podobně se v jeho díle projevoval vliv 

dalších ideových proudů doby. I nadále vědecká metodologie vycházela s Aristotela. 

Ačkoli byl aristotelismus nejrozšířenějším učením pozdního humanismu, vyskytovaly 

se myšlenkové proudy ovlivněné Machiavellim, platonismem, neostoicismem nebo 

skepticismem. Svůj názor na Aristotelovu autoritu vyjádřil Conring ve své chvále na 

Aristotela z roku 1632: Tantum sapimus, quantum judicio nostro sumus assecuti... Id 

satis fuerit, si Aristotelem principis loco in eruditis habeamus, non qui dictator sit 

(neque enim dictaturam admittit res litteraria), sed qui primo loco sententiam 

dicat.(Chápeme do té míry, do jaké následujeme vlastní úsudek… Stačí, jestliže máme 

Aristotela na místě vládce mezi učenci, nikoli, aby byl diktátorem (neboť vzdělanost ani 

nepřipouští diktaturu), ale aby jako první pronášel teorie.)  Conring pokládal  za 

nevzdělané filosofy, kteří nevycházeli z pozdně humanistického způsobu myšlení, ale 

snažili se vybudovat vědu a filosofii na základě vlastního rozumu, jako byl na příklad F. 

Bacon, Hobbes nebo Descartes.xviii  



 

 

                                                                                                                                               
 V Conringově díle již neplatil jako vědecký důkaz metodicky vykonstruovaný 

systém poznaného, ale jistota jednotlivých poznatků získaná použitím určitých metod. V 

Conringově díle se tedy uplatňuje v zásadě moderní metodologie. Nesnaží se vytvořit 

uzavřený systém, ale získat jednotlivé poznatky. Nesnaží se poznáním dosáhnout causae 

primae (prvotních příčin). Přesto se snažil dosáhnout univerzálních poznatků 

aplikovatelných na jednotlivé oblasti. U poznatků získaných touto cestou však 

nezůstával, ale vyžadoval jejich aplikaci na konkrétní analýzu skutečnosti ve dvou 

podobách: při strukturní analýze států a v historiografii, t.j. pojednání res gestae, ale 

obzvláště pojednání o vývoji institucí a států tak, aby udané příčiny odpovídaly 

pravidlům stanoveným univerzální politikou. Příklady z dějin nemají podle Conringa 

význam pro politiku, pokud z nich není vytvořeno univerzální tvrzení. Conringovo 

učení o empirickém poznání obsahovalo dva elementy: indukci vytvořenou na základě 

kritické a univerzální historie nebo zkušenosti a aplikaci principia, vytvořených na 

základě zkušenosti a samých o sobě evidentních. Hlavní vědecký element politiky 

tvořily deduktivní závěry získané na úrovni indukce a principií. Důležitou součástí 

analýzy byly quattuor causae(aristotelské čtyři příčiny). První je causa finalis, 

specifický státní účel - scopus, druhou je materiální příčina, třetí causa 

formalis(formální příčina), t.j. instituce a způsob vlády a causa efficiens(příčina 

vykonávající), tj. vládnoucí skupina.  Conring kritizoval formální charakter aristotelské 

analýzy.xviii   

  Conring si byl vědom krize tradičního scholastického vědeckého a důkazního 

učení. Snažil se ji překonat vytvořením relativně spolehlivých metod a učení o způsobu 

dokazování na základě bez pochyb přijímaných věd. Vzhledem ke své koncepci se 

zabýval jak postupem získávání a řazení poznatků, kam přičítal i historicko-kritické 

metody, tak i metodami získání teoretických poznatků a jejich aplikací. Historie byla 

pro Conringa nezbytným východiskem poznání, ale jen skrze aplikaci v procesu 

vytváření teorie a skrze analýzu aplikací získaných teorií. Conring odmítal politické 

vzdělání skrze pouhou výuku dějin. Dějiny vzdělávají jen toho, kdo disponuje nástroji 

teoretické analýzy, jinak uvádí v omyl. Teorie je bez dějin prázdná, nemůže dokonce ani 

vzniknout, ale současně je historie bez teorie neprůhledná, matoucí a povrchní, také 

proto, že neizoluje faktory, které umožňují přenos poznatků na současnou situaci.xviii   

 Conring vymezoval své učení vůči tzv. empirikům a matematikům. Empirici 

pokládali za získatelné jen poznatky získané politickou praxí nebo ze zkušeností 



 

 

                                                                                                                                               
přejatých z historiografie. Jako zastánce čistého empirismu jmenoval Conring F. 

Bacona. Kritizoval ale také Lipsia, tacitisty a pojetí „historia magistra vitae“. Za 

matematickou metodu pokládal Conring pokus obhájit koncepci vědy proti skepticismu 

aplikováním metod matematiky a geometrie. Conringova kritika směřovala vůči 

italskému aristotelismu zastoupenému Alexandrem Piccolominim, ale později přiřadil 

Conring  Hobbese, Derscartese, Weigela a Gassendiho.xviii   

 Metodu poznání států na základě quattuor causae doplnil nejen časovou dimenzí 

(tempora, origo, progressio, mutationes) a geografickými podmínkami (loca), ale také 

kategorií corpus morale (morální oblast) prostřednictvím hlediska souvisejících 

problémů proportio, harmonia, monstrositas a respublica imperfecta (proporce, 

harmonie, monstrozita  a nedokonalý stát). Na rozdíl od většiny aristoteliků neomezoval 

svoji analýzu na organizaci správy, ale obohatil analýzu tematizováním společnosti - 

civitas. Nezabýval se jen konflikty jednotlivých skupin a sociálními předpoklady 

různých státních forem, ale také ekonomickými podmínkami pro vytváření státu. Otázka 

formy státu byla spojena s vládnoucími skupinami.xviii    

 Přes Conringův realismus obsahovalo jeho učení omezení lidského poznání a 

jeho schopností a možnost zásahu boha do dění, který mohl změnit přirozený běh příčin. 

Politika byla pro Conringa nejen přípravou na politickou činnost, ale také součástí 

teoretické filosofie, jejímž účelem bylo poznání samé. Politika byla pro něj současně 

vědou i učením o schopnostech pro politiky. Politiku pokládal také za technickou 

disciplínu vedoucí politiky k vytváření zákonů, institucí i celých států. Conring neznal 

Humovo rozdělení preskriptivních a deskriptivních výpovědí a z toho vycházející dělení 

disciplín na teoreticko-poznávací a aplikované pro jednání. Conringovo pojetí stále 

vycházelo z homogenních teleologických struktur. Své metody aplikoval jak na fyziku, 

tak na politiku. Krize aristotelismu vycházela do určité míry právě z nemožnosti 

aplikování stejných kritérií na přírodní a humanitní vědy. Pufendorf ve svém díle již 

aplikoval kartesiánské dělení res extensae a res cogitantes.xviii    

 

1.4. Názory na politická uspořádání 

 
Charakteristický pro Conringovo pojetí státního uspořádání je jeho spor s monarchomachy. Jeho pojetí se 

projevilo ve sporu s Johannesem Fichlau (1650) a v kritice pojetí Ferdinanda Vasqueze v De finibus 

imperii Germanici (1654). Polemika se vztahovala k učení Ferdinanda Vasqueze, který vytvořil koncepci 



 

 

                                                                                                                                               
demokracie jako normy všech ústavních zákonů. Tato koncepce byla charakteristická pro německé 

monarchomachy. V souvislosti s debatou o právu na znovuzískání státního území a welfskými územními 

nároky popřel Conring právo obyvatel na svobodné rozhodnutí o poddanství. Na základě Aristotela 

zastával názor, že přirozené právo připouští panství a poddanost stejně jako mnohé další sociální instituce. 

V případě jejich existence je třeba vycházet z mlčky nebo zřejmě vyjádřené dohody. Za zásadní pravidlo 

přirozeného práva pokládal Conring  pacta sunt servanda (je třeba zachovávat dohody). Vasquezova 

teorie (homines omnes natura liberos natos; eo quo fas esse recuperare illam libertatem naturalem, idque 

vel vi vel mutua subditorum et dominorum voluntate)(všichni lidé se od přírody rodí jako svobodní; a tak 

je spravedlivé znovu získat tuto přirozenou svobodu, a to buď silou nebo společnou vůlí poddaných a 

pánů) podle Conringa odporovala přirozenému právu i jus divinum (božskému právu) a mezinárodnímu 

právu a mohla rozvrátit téměř všechny státy. Mezi monarchomachy patřili v Německu kromě Fichlaua 

také ortodoxně luteránský teolog Hülsemann a Benedickt Carpzov z Lipska. Názory monarchomachů 

zastupovaly nároky nižší šlechty, měst a zemských stavů proti teritoriálním nárokům říšských knížat. V 

průběhu třicetileté války se tento konflikt vyřešil ve prospěch knížat.xviii    

 Jako současný politický faktor znal Conring stoupence demokracie z anglické revoluce, 

obzvláště Miltona. Společně s Miltonem odsuzoval  stoupence absolutismu.  Politickou participaci 

pokládal za kritérium politické svobody, kterou jako všichni aristotelici odlišoval od občanské svobody. 

Ztrátu politické svobody v mnoha evropských zemích vykládal jako současný vývoj. Kritizoval tento 

vývoj jako odklon od politických norem germánských národů: respublica mixta (smíšený stát), kterou 

monarchomachové zdůvodňovali na základě přirozeného práva, ospravedlňoval Conring sociologicko-

historicky. To platilo i pro německá knížectví, protože v nich : Quod hodie in Germania primo tota 

Germania administretur per conventus ordinum, illud esse ex antiquo more et arguere libertatem 

pristinam. (Proč se  za prvé dnes  celé Německo spravuje prostřednictvím shromáždění stavů, to je podle 

starého zvyku a  je třeba vinit starobylou svobodu;) (2, 721) Svědkem byla Corningovi Franco-Gallia Fr. 

Hotmana z roku 1576. Kromě ideologie germánské svobody udával Conring druhý důvod proti absolutní 

monarchii: Pokládal pro stabilitu vládce za neodmyslitelný souhlas poddaných, aktualizovaný i jen 

prostřednictvím instituce s poradní funkcí. Conring tedy nepodlehl fascinaci  ústavně-politické možnosti  

mocného a vojenského státu monarchického uspořádání. Jeho pojetí setrvalo v koncepci  stavovského 

státu. Conring byl stoupencem respublica mixta. Přesto  nebyl stoupencem žadného normativního  učení o 

ústavě, ale byl relativistou.  Jako jedinou ustavní normu uznával souhlas mezi scopus (účel), sociálními a 

politickými životními podmínkami a tradicemi lidu na jedné straně a jeho současnou ústavou na straně 

druhé: Quando autem populus eo imperio, ad quod secundum indolem et mores proprias propendet, 

regitur, est illae civitatis status justus et utilis. (Když je však lid ovládán tou vládou, která odpovídá jeho 

vlastním schopnostem a mravům, je tento společenský stav spravedlivý a užitečný.)(3,  438). Conring 

nebyl ovšem žádným demokratem, ale patřil k převažující skupině měšťanstva, která až do dob 

liberalismu pokládala plebs za nutnou, ale politicky každopádně nebezpečnou skupinu, která měla zůstat 

bez politických práv, a sociální a politickou nerovnost za funkční nutnost každé rozvinuté společnosti. 

Skutečnost, která činila teorie monarchomachů tak problematickými, bylo rozvedení středověkého učení 

o právu politické reprezentace  na násilné povstání. Spolu s většinou aristoteliků omezil Conring právo na 

povstání na situaci  nebezpečí destrukce státu skrze tyranského vládce. Conringova koncepce neodpírala 



 

 

                                                                                                                                               
možnost uznání násilného konfliktu  jako normálního politického prostředku.xviii   

 Obzvláště byla specifickým projevem německého aristotelismu relativní legitimizace despocie a 

dominátu jako státní formy. Za despocii bylo pokládáno státní uspořádání, ve kterém vládce primárně 

sledoval své vlastní zájmy a teprve sekundárně blaho svých poddaných. Rozšíření tohoto státního 

uspořádání a jeho souhlas s vůlí a charakterem mnoha národů byl pro Conringa jedním z nejdůležitějších 

argumentů proti monarchomachům. I Conring vnímal vzestup vojenských monarchií, ale nepokládal 

jejich strukturu za potenciálně slibující  úspěch. Conring byl jedním z prvních německých stoupenců 

anglické monarchie Karla II., kterou označil jako respublica mixta. Bodinem rozvinuté a německými 

aristoteliky přijaté rozlišení kvalitativně negativních forem monarchie na dominatus a  tyrannis mělo tu 

funkci, že pro prostřední formu vyžadovalo reformy, ale současně ji chránilo před násilnými změnami, 

revolucemi, protože s pojmem tyrannis bylo vždy spojeno ospravedlnění násilného povstání.  Conring 

srovnal označení současných států jako dominatu s barbarskými monarchiemi Asie a Afriky a odmítl 

skrývat každé libido dominandi (touhu po vládnutí) za moderní formulaci ragione di stato. Conring 

kritizoval Lipsiovo zahrnutí vojenství do politiky. Souhlasil s Machiavelliho návrhy týkajícími se milice a 

kritizoval žoldnéřská vojska. Lipsiovo pojetí pokládal za vhodné pro despotické dobyvatelské státy. 

Kritizoval Lipsiovo redukování politických cílů na conservatio status (zachovávání stavu) a honeste 

vivere (poctivé žití). Oproti ochuzení státních cílů absolutistických monarchií se Conring snažil zachovat 

Aristotelovy cíle politického jednání, obzvláště sufficientia rerum a bene et beate vivere: Nec finis unicus 

politici est status conservatio, sed felicitas civilis societatis, qua revera absolvitur exercitacione virtutis 

cum rerum sufficientia conjuncta. (dostatek věcí a žít dobře a šťastně: A není jediným cílem politika 

zachovávat stav, ale je jím štěstí občanské společnosti, kterého se ve skutečnosti dosahuje praktikováním 

ctnosti spolu s dostatkem věcí)  (3, 52) xviii  

 Na Conringovo dílo měly také vliv myšlenky Jeana Bodina. Jean Bodin byl 

přesvědčen o duchovně-mravní jednotě lidstva. Z jednotlivých podmínek národního bytí 

vyplývají rozdíly mezi jednotlivými národy a jejich úrovní vzdělanosti. K vysvětlení 

charakteru národů použil teorii klimatu. Ve svém díle  De republica vykládá o 

národních odlišnostech a uvádí názor, že státní zákony a společenská zřízení  mají být 

přizpůsobena charakteru národa. Neexistuje ideální státní forma, protože každému 

národu vyhovuje jiná.xviii   

  

  
Důležitým pro Conringovo pojetí státu jsou jeho názory na Machiavelliho učení. Roku 1660 vyšla jeho 

edice Machiavelliho Il  Principe s  poznámkami, obsahujícími kritické poznámky a vlastní  názory. Jako 

účel edice uvedl nutnost objasnit Machiavelliho učení zastřené obviněními protivníků. Kromě edice 

Machiavelliho Il Principe připravil Conring také edice Scipiona Chiaramontiho De Coniectandis 

cuiusque moribus et Latitantibus Animi Affectibus roku 1665. Roku 1666 napsal předmluvu k latinskému 

vydání Giovanniho Botera De ratione status. Roku 1663 nechal vytisknout  nejznámnější díla dvou 

autorů s obzvláště pozitivním vztahem k Machiavellimu: Paedia Politices Gaspara Scioppia a 



 

 

                                                                                                                                               
Bibliographia politica Gabriela Naudého.xviii   

 Conring Machiavelliho vysoce oceňoval, hájil proti nespravedlivým obviněním a doporučoval 

jako povinnou četbu pro politiky. Na proti tomu kritizoval Machiavelliho rady pro uzurpaci vlády,  pro 

tyranidu a despocii, nikoli ovšem skutečnost, že o těchto praktikách pojednával, protože o nich bylo 

možné číst již v díle Aristotela, Xenofonta a Tacita a jejich znalost pokládal pro politika za tak důležitou, 

jako je pro lékaře znalost jedů a jejich účinků. Naopak obviňoval Machiavelliho z neomezeného 

doporučování tyranidy. Tyrannis, t.j. vláda jednotlivce k jeho vlastnímu prospěchu tak, že jsou ničeny 

životy a zájmy všech poddaných, resp. je negován vztah vzájemného uznání jednotlivých států, byla pro 

Conringa nelegitimní, protože ničila pro lidi nutné minimum sociální sounáležitosti. Také byl Conring 

přesvědčen, že Machiavelliho násilné praktiky  nepřispívaly k posílení vlády, naopak byly částečně 

škodlivé. Machiavelli  neuvedl prostředky, které vládci zajišťují souhlas a náklonnost poddaných.xviii    

 Conring souhlasil s Machiavellim, co se týče názoru, že všechno politické jednání je třeba měřit 

pouze měřítkem utilitas publica (veřejného užitku). Redukce všech norem na utilitas je základem 

Conringovy politické teorie. Od ní odvozoval i pojetí spravedlnosti. Na rozdíl od Machiavelliho 

Conringova utilitas nesouvisela výhradně se zájmy vládce, ale se zájmy společnosti, jejíž zájmy je třeba 

empiricky stanovit a konkretizovat  v institucích a činech státu.  Zájem vládce může dominovat, ale na 

delší dobu je jen možné a legitimní, pokud odpovídá charakteru a vůli lidu. Pojem aristotelské utilitas 

také odpovídá pojetí, že lidé ne z nutnosti nebo přemožení bojem všech proti všem, ale ze své 

přirozenosti, skrze své pozitivní vlastnosti, jsou odkázáni k životu ve společnosti. Zde spočívala 

Conringova kritika Epikura, Karneada a současníků, obzvláště Hobbese. Zachování socialitas bylo pro 

Conringa neoddělitelnou součástí lidské utilitas. Proto byl přesvědčen, že správně pochopená utilitas 

jednoho člověka nebo státu vždy odpovídala principům přirozeného a mezinárodního práva.  Conringovo 

pojetí obsahovalo i existenci nesmrtelné duše: pod utilitas spadalo také to, co škodilo životu, ale 

zachraňovalo duši. Důležitým kritériem byla pro Conringa intence. Conring udával  i techniky odporující 

běžným představám morálky, jako např. utajování, mystifikování, tolerování zločinů, podvod, porušení 

dohody, zákrok vůči majetku a životu občanů, útočné války. Conring přiznával, že bez minimálního 

množství těchto prostředků si neumí představit udržení existence státu.xviii   

 Již roku 1637 formuloval Conring své pojetí říšské ústavy a politiky: libertate ordinum 

temperatus principatus (vláda omezovaná svobodou stavů), stát spojený z nejrůznějších menších 

členských států, organizovaný jako omezená monarchie. Později dodal, že říše je stejně jako teritoriální 

státy respublicae perfectae (dokonalé státy), které neuplatňují zcela všechna práva suverenity vyžadovaná 

každým státem. Conring obzvláště kritizoval, že bylo jus in res sacras (právo v oblasti náboženství) v 

katolických zemích papežem zrušeno. Tři maximy musejí být zachovány pro udržení státu: ubi dominatus 

quaeritur, pax et tranquillitas tua irritamentum est servitutis (kde je požadován dominát, mír a klid jsou 

rušitelem otroctví), občanská válka v říši vede k vládě vnějších mocí; partes sunt non nisi uno vinculo 

unoque spiritu salvae (části jsou zdravé jen jedním svazkem a duchem), je špatné, že jednotliví členové 

sledují jen své zájmy. Třetí maximou bylo: a fraternitatis vinculo erroribus infecti non sunt excludendi (z 

bratského svazku je třeba nevyjímat nakažené omyly) - rozdíl mezi konfesemi nesmí narušovat politické 

vazby.xviii   

 V Conringově pojetí se projevuje reakce na současná nebezpečí -  císařský dominát, 



 

 

                                                                                                                                               
náboženskou netoleranci, egoismus jednotlivých států, ohrožení od vnějších mocností a konečně možný 

zánik Říše. Conring odmítal romanistické teorie říšských dvorních publicistů i návrhy na zničení 

habsburské moci prezentované B. Chemnitzem. Zdůraznil pozitivní přínos habsburské vlády spočívající v 

mocenské převaze a obraně říše. Ferdinanda II. a III. kritizoval spíše kvůli jejich náboženské politice než 

kvůli snaze o posílení moci. Jeho názor na rakouskou vládu byl spíše pozitivní, protože nebyl žádným 

vojenským ani mocensky založeným státem. Císař a Říše by se měly doplňovat, nikoli vytvářet oslabující 

prvky ústavy. Instituce vytvořené říšskou reformou Maximiliána I. a Karla V. zachránily v 15. století říši 

před úpadkem a  měly by být obnoveny a rozpracovány.xviii    

 Zahraniční politika hrála v Conringově pojetí rozhodující roli jako ochrana říšských států před 

silnými sousedy. V díle De finibus Imperii Germanici se zabýval  teritoriálními ztrátami říše od 

středověku. Stability bylo podle Conringa možné dosáhnout náboženskou tolerancí a ratio habenda totius 

corporis (rozumnému přístupu k celému státu). Pod vlivem vývoje v Británii napsal, že království jsou 

trvalejší, pokud jsou smíšená - co ztratí král na moci, to získá na délce trvání své říše.xviii   

 Ve spisu De Ratione Status z roku 1651 Conring pojednal o svém pojetí práva, vrchnosti a 

občanů. Zákony by měly odpovídat formě a potřebám státu a zachovávat střední cestu. Vrchnost by měla 

být vhodná a občané by měly zachovávat pravidla. Vše by mělo být harmonicky uspořádáno, aby byla 

zajištěna stabilitas & ratio status (stálost a zájem, stav státu). K dobré vládě patří pevná opevnění, silné 

vojsko, chytré zahraniční smlouvy, uměřená cenzura a dostatek finančních prostředků.xviii   Ratio status je 

omezena náboženstvím, zachováváním smluv, respektem ke cti a spravedlností.xviii   

  Ratio status je podle Conringa směrnicí pro dobrou vládu, modifikovanou pro různé formy 

státních uspořádání. Jeho  kritéria vychází z přesvědčení o potřebě rovnováhy státu, jehož cílem je blaho 

poddaných, zachování míru a bezpečnosti. V souhlasu s luteránským novoaristotelismem a v protikladu k 

machiavellismu byl Conring přesvědčen o nutnosti spojení ratio status s náboženstvím, etikou a 

spravedlností. V celkové situaci třicetileté války a vytváření absolutistických států, které vedly k četným 

diskusím o ratio status a vedly k názorům široké škály počínaje názory blízkými Machiavellimu až k 

názorům prosazujícím vliv církve, stál Conring v této oblasti na racionalisticky založeném pojetí a 

vzdaloval se emotivních morálně laděných pojetí. Jeho učení bylo objektivní a vyvážené a volně se 

odvolávající na antické, italské i francouzské, katolické i protestantské autory. Své pojetí historicky 

zařadil, analyzoval na základě summum bonum (nejvyššího dobra) aristotelského učení o účelu státu a 

omezil je na základě náboženství, etiky a práva. Pod všemi Conringem řešenými otázkami spočívala 

optimistická antropologie, zájem o utváření států a irénická zbožnost.xviii   

 

1.5. Conringovo pojetí dějin 

 

Poznání dějin souviselo se studiem jednotlivých zákonů, státních uspořádání. Historie 

měla pro Conringa sekundární význam, i když nikoli malý -  byl autorem mnoha 

historických i průlomových děl. Ve svém vztahu k historii stál v tradici pozdního 



 

 

                                                                                                                                               
humanismu leidenského ražení a označoval historii jako summam voluptatem (nejvyšší 

rozkoš), která umožňuje pohled na člověka, baví a je zrcadlem lidstva. Výsledky 

historikovy práce by proto měly bavit, poučovat a vzdělávat. Vzorem stylu zpracování 

mu byl Livius a pro obecná rétorická pravidla Cicero a Lipsius. Spíše byl důležitý obsah 

než formální stránka. V souladu s humanistickými představami jmenuje Conring tři 

ctnosti: veritas (pravdivost), prudentia (moudrost) a eloquentia (výmluvnost). Podle 

Conringa může být méně důležité, jestli se zprávy, řeči a úvahy skutečně udály. Stojí 

pod rétorickými pravidly a slouží také etice a jsou blízké poezii. Pokud je ovšem třeba 

posoudit vlastní užitek historie, musí být příběhy pravdivé a poté slouží historie politice. 

Spolu s Machiavellim je přesvědčen o důležitosti znalosti dějin pro vládce a politiky. 

Pravdivá historie, která se zabývá rebus civilibus (občanskými záležitostmi) má 

specifický užitek pro politiku,  civilis prudentia (občanská moudrost), je 

locupletissimum compendium alienae experientiae (nejbohatší kompendium cizí 

zkušenosti). Historické poznání, experientia aliena (cizí zkušenost) je třeba 

upřednostňovat vlastním zkušenostem, které jsou jen náhodné a neúplné. Z množství 

historicko-politických materiálů je možné snadno získat nutná exempla a paradigmata. 

Historie je empirií politiky. Ukazuje aplikování pravidel státovědy. Protože se zabývá 

jednotlivostmi, jsou jí universalia uzavřena a zůstává na nižší úrovni vědeckého 

postavení. Mohla by být skutečnou vědou, pokud by byla schopna z množství 

jednotlivých výsledků dát dohromady historii jako universalia. Potom by nebylo možné 

popřít její vědeckou hodnotu. To by ale nemohla být univerzální historie, jak byla v té 

době běžná, spíše by musela být schopná vytvořit univerzální výpovědi. To zatím ale 

podle Conringa nebylo uskutečněno a asi ani uskutečnitelné.xviii    

  Protože historie poskytuje možnosti aplikace a kontroly politiky převedené na 

vědu, má vysokou  hodnotu, které se nelze vzdát. To neplatí o všech druzích historie. 

Některé přispívají k univerzáliím politiky, některé k praxi a některé ani k jedné. 

Historie, které přispívají k politice, jsou ty, které vedou čtenáře k tomu, že z těchto 

historií bez obtíží pozná, co státu prospívá a co mu škodí. Historie, které toto 

nepřínášejí, nepřispívají k poznání států. K nim patří historicko-genealogické, čistě 

chronologické nebo topografické příběhy stejně jako dějiny válek. Jistě mohou být i tyto 

pod jistými podmínkami vhodné pro určité politické pohledy. Tvoření otázek a předmět 

jsou rozhodující, i když tyto historie málo přispívají k politice. Na prvním místě je pro 

politiku důležitá historie, která se zabývá politeiou (ústavou) před historií zabývající se 



 

 

                                                                                                                                               
činy. Je při tom nutné vyučovat o ortum, progressum, mutationes, conservationesque 

civitatum (původ, pokrok, proměny a zachovávání obcí) důležité pro každého, kdo chce 

stát chránit před poškozením. Protože rozhodující motivy a příčiny těchto historických 

podmínek neleží na povrchu, nebo nejsou vůbec zmíněny, musí být čtenář znalý otázek 

týkajících se státovědy a lidské přirozenosti. Stejně jako lékař musí na základě indikací 

rozhodnout o opatřeních. Znalosti a cit se musí spojit, aby bylo možné získat dostatečné 

poznatky z dějin. Obzvláště pro juristickou interpretaci, obzvláště pro Jus publicum 

(státní pravo), je tato schopnost nezbytná, protože správný výklad umožňuje pohled na 

vznik a dějiny zákonů. Tento přístup je možné vztáhnout jen na současné platné státní 

předpisy. Znalost vzniku zákonů bez kategorií státovědy nebo znalost např. antických 

zákonů prospívá jen málo tomuto vyššímu legitimnímu účelu. Vzdělance, kteří se tímto 

zabývají, označuje Conring jako philologi (filologové) nikoli juris-periti (znalci práva). 

Juris-periti se snaží analyzovat příčiny vzniku a vývoj právnické materie na základě 

současného a platného kladení otázek vzhledem k daným problémům a vyvozovat 

závěry. Protože ze vzniku lze poznat obsah, smysl a účel. To platí stejně pro zákony a 

oblasti práva jako pro stát a jeho ratio. Proto je nezbytné studium vlastních raných dějin, 

t.j. dějin říše a teritorií, ale nikoli studium antických států, které  prospívá rétorice a 

poezii, ale k lepšímu poznání poměrů v říši není užitečné. Historii pokládal Conring za 

přínosnou pro vzdělání studentů v oboru politiky, kde má historie jen pomocnou 

funkci.xviii   

 Conring pokládá za důležité poznání vzniku státu a jeho historického vývoje se 

svými mutationes. Jedním z dalších cílů Conringových historických pojednání je 

vyvrácení převažujících falešných představ o charakteru Říše, jeho původu a závislosti. 

Conringovými protivníky jsou zastánci papežského primátu, na zdánlivě historickém 

základě argumentující zástupci protireformační teritoriální státní politiky, přívrženci 

absolutisticko-habsburského císařství jako vůdcové rekatolizace Říše, romanisté 

prosazující platnost justiniánského práva ve veřejně-právní oblasti, proti Říši zaměření 

publicisté, propagandisté přednostního práva církevních institucí i ve světských věcech. 

Aby udržel tyto nepřátele v mezích, popsal Conring mimo jiné hranice říše, vyvrátil 

legendu o recepci římského práva, dokázal, že staří Němci měli své vlastní principy 

pravidel a vlastní kulturu, že říše od doby  Karla Velikého a  in genere od doby Otty 

Velikého existuje  v současné podobě, že města, biskupství a teritoria již brzy měla 

vlastní zákonný vývoj. Tak se Conring stal odborníkem obzvláště starších německých 



 

 

                                                                                                                                               
dějin, skvělým diplomatikem a průkopníkem pomocných věd historických. Jen na 

historicky zajištěném základě mohlo být dosaženo trvalého, dostatečného, historicky 

oprávněného a politicky zastupitelného uspořádání říšského práva, to, co se 

současníkům třicetileté války zdál jako zásadní bod možnosti jejich existence. 

Kompetentním pro tento komplex otázek bylo v neposlední řadě Jus publicum (státní 

právo). Bez znalosti status publicus od jeho počátků není možné žádné dostatečné 

jednání, nelze v zákonodárství a správě úspěšně jednat. Stejně jako zákony a státní 

nařízení nejsou ničím náhodným, mají být objasněny ex consuetudine, na základě svého 

původu a z jednotlivých prokazatelných úředních dokumentů, tak i obecná právní 

nařízení. Studium raných dějin potvrzuje názor, že Říše byla od počátku zcela 

samostatným legitimním státem, svobodným a sám sebe určujícím. Starožitnosti, zpěvy, 

mýty, nepřímé tradice, stejně jako negermánští autoři - Tacitus nebo nezvěstný Plinius - 

umožnili toto dokázat.xviii   

  

 Conringovými předchůdci byla Carionova kronika a Sleidanovo kompendium, 

které stále ještě pevně trvaly na pojetí  translatio imperii, učení o 4 monarchiích a o 

zavazujícím přijetí římského práva. Spíše než důraz na etický význam historie a 

opakování utvrzených učení těchto dvou děl, přenesl Conring význam historie směrem 

k politice a historickou kritikou posuzoval pojetí šířená v protestantských zemích. Velký 

vliv mělo dílo Jeana Bodina, které způsobilo zintenzivnění říšsko-publicistických 

diskusí. Diskuse byly podněcovány také vzrůstajícími konfesionálně-politickými 

napětími a staly se důležitým teritoriálním a konfesionálním nástrojem sporů. Mezitím 

se stalo zvykem, že se jednotlivé sporné strany zaštiťovaly historickými argumenty. 

Objevily v té době zvláštní roli Jus publicum Romano-Germanicum a jeho metodickou 

zvláštnost, poskytování historických důkazů. I když musela tato raná říšská publicistika 

urazit dlouhou cestou, než byla obecně uznána, i když se na počátku třicetileté války 

projevovala jen několika význačnějšími zástupci, přesto přispěla ke zvýšení významu 

historie pro právníky, obzvláště pro právníky zabývající se veřejnými poměry Říše. Pro 

Conringa byla obzvláště důležitým spisem z této oblasti špýrská kronika Christopha 

Lehmanna, ve které byly poprvé na základě rozvinuté humanistické kritiky pramenů 

detailně popsány a zdokumentovány dějiny jednoho člena říše - říšského města Špýr. 

Současně tato kronika obsahovala popis Říše, pokud tvořil nutné pozadí vývoje říšského 

města Špýru. Conring využil tohoto vzoru nejen ve svém pojednání o dějinách říšských 



 

 

                                                                                                                                               
měst, ale v zásadě ve všech svých historických pojednáních zabývajících se dějinami 

říše a jejích součástí. Na Conringa měl také vliv neostoicismus z doby jeho pobytu v 

Leidenu, kde v té době vládlo pojetí vědy charakterizované jako pozdní humanismus, 

založené na klasické filologii.xviii   

 Univerzita v Helmstedtu měla sama o sobě zvláštní postavení mezi německými 

univerzitami z hlediska statut, ve kterých bylo nařízeno pravidelné vyučování 

církevních dějin na teologické fakultě, a to je nejstarším dokladem, kdy byly církevní 

dějiny vyučovány jako součást teologického vzdělání. Také právníkům byl výrazně 

doporučen význam historického zařazování do doby a prostoru jako zásadní metodická 

maxima. Také na artistické fakultě byla historie obsáhle a důkladně pojednávána. 

Dějiny byly znovu prohlášeny za pevnou součást teologického a světského vědění a ve 

své exemplární funkci a vedle božského slova definovány jako druhé směrodatné 

kritérium, po vzoru Melanchthonova učení, které sledoval David Chytraeus při tvorbě 

univerzitních statut. Kompendiem měla být Carionova kronika a samozřejmě i antičtí 

autoři měli být pojati do výuky. Univerzitní statuta byla v zásadě koncipována v jasném 

pozdně humanistickém duchu vlivem zakladatele i profesorů, jako byl Calixt nebo 

Conring. Nejen že na této univerzitě byla otevřena první katedra církevních dějin na 

německé univerzitě, ale působili zde profesoři jako Heinrich Meibom, Rainer 

Reineccius a Christoph Heitmann, kteří měli velký vliv na Conringa. Jako následek 

pozdně humanistického pojetí lze vidět jak otevřeně konfesionální jednání, tak i silně 

historicko-politickou orientaci helmstedtského pojetí vědy. Toto pojetí se upevnilo v 

Conringově díle také vlivem štrasburské školy odvolávající se na Justa Lipsia, vlivem 

Boeclera, Freinsheima, Berneggera a dalších. Ačkoli byla Conringovi bližší 

humanistická historiografie než konfesionálně polemická, projevovala se jeho 

protestantská pozice výrazně v polemice proti politickým názorům protireformačních 

autorů jako Baronius a jeho „zdánlivě historické“ zdůvodnění práv papežství, nebo 

jezuitských autorů, Gretsera a Contzena. V jejich působení ale jistě poznal podobného 

ducha jen v protichůdném postavení. I  Contzen označil  politiku jako regina 

scientiarum, quae aliis imperat (královna věd, která vládne ostatním) a ve svém 

Methodus doctrinae civilis z roku 1628 argumentoval podobným způsobem jako 

Conring. Špatné závěry autora diskutujícího na uznávané úrovni bylo třeba vyvrátit i na 

základě společného základu.xviii   



 

 

                                                                                                                                               
 Výrazný vliv na Conringovo historické dílo měla současná situace v Říši: 

diskuse o forma imperii(podobě vlády), právech císaře a říšských stavů, vztah konfesí a 

státní  moci, papežství a císařství, pro které byla historická argumentace zásadním 

nástrojem. Velká vnitřní i vnější nejistota vyvolávala současně a pochopitelně potřebu 

hledání dostatečných přesvědčivých a nevyvratitelných kritérií světského uspořádání, 

kritérií, která by byla schopna zajistit co nejvyrovnanější veřejný stav Říše. Historická 

argumentace se stala nástrojem politiky a v souvislosti s tím byly rozvíjeny pomocné 

vědy historické.xviii    

 V opozici k nárokům římské církve Conring na prvním místě zdůrazňoval 

nezávislý charakter právních a institucionálních dějin německých národů, vzdálený  od 

jakékoli souvislosti s antickým římským impériem a od autority římské církve jako 

novou vizi evropských dějin a základ současné nezávislosti německých stavů. Juristická 

tradice neposkytovala dostatečnou oporu pro řešení současných problémů, a proto bylo 

třeba se střetnout s danými problémy, obzvláště bylo třeba najít adekvátní odpověď na 

snahu katolické církve o znovuzískání německých teritorií. Nová protireformační 

historiografie představovala účinnou zbraň římských aktivit, se kterými bylo nutné se 

střetnout na základě přesných a objektivních argumentů na novém poli konfrontace a 

diskuse. Conringovo pojetí, vycházející z počátků zvykového práva Germánů a kladoucí 

do doby příchodu franckých kmenů počátek právních a institucionálních dějin 

evropského kontinentu, změnilo tradiční pojetí dějin a vytvořilo jejich novou 

periodizaci. Na historické scéně římské říše se objevily nové dramatis personae: 

původní zvyková struktura germánského práva, curiae franckých kmenů a delegati, 

vztah mezi panovníkem a sněmy charakterizující karolínskou církevní legislativu. Stavy 

tvořily základní strukturu německé společnosti jako nositelé práva a moci  a jako 

konstitucionální elementy a orgány tvorby norem. V De Germanorum Imperio Romano 

vyvrátil Conring možné nároky říše na nadvládu nad celým světem a polemika se 

soustředila také na otázky translatio imperii a s ní související papežské donace. Při 

korunovaci Karla Velikého roku 800 mu bylo uděleno pouze nudum nomen císaře, 

tvrdil Conring v protikladu k Baroniovi a Bellarminovi. Žádné svědectví nepotvrzuje, že 

římský národ ani papež chtěl poskytnout Frankům nějaké větší právo nebo  moc  

udělením císařského titulu (Romanum sive populum sive pontificem Francis quicquam 

amplioris juris aut potestatis voluisse concedere per titulum caesareum in quae dudum 

possederant.) Francké dobytí Itálie nelze proto žádným způsobem spojit s císařským 



 

 

                                                                                                                                               
titulem ani nelze na něm založit nárok na získaná území. Conring se zcela vzdálil od 

jakéhokoli učení o translatio imperii, čímž se vzdálil jak od konzervativních tak od 

kritických teorií kolujících po německém území. Německo tak získalo vlastní dějiny na 

právním a konstitucionálním základě neomezitelné na kontinuální vývoj římského 

práva. Historické základy jeho uspořádání spočívaly na praxi, zvycích a získání 

imperiálních institucí.xviii    

 Z hlediska politického uspořádání pokládal Conring říši za foedus, smluvně 

založený svazek, který se spojil pod císařskou mocí. Conring dokazoval, že mezi 

antickou římskou říší a obnovenou císařskou hodností Karla Velikého a Otty Velikého 

nebyla žádná souvislost. Římská říše je spojením moci a obsazeného území. Souvislost 

císařské idey Conring nezmiňuje. Když Karel Veliký získal císařský titul, ovládal větší 

část Evropy a ovládl také Řím. Řím se tedy podrobil Karlu Velikému, nikoli naopak. 

Římská císařská koruna je ve skutečnosti corona regni Germanici. Pro Conringa v jeho 

současnosti existuje jen regnum nebo imperium Germanicum. Proto nemá v této říši 

římské právo platnost jako právo římské říše.xviii   

 Smluvní podoba říše se obzláště potvrzuje ve volebních kapitulacích, které jsou 

závazné pro císaře a obsahují nevyslovenou podmínku, že císař zůstane v úřadě jen, 

pokud splňuje své povinnosti. Císařská idea i jako imanentní princip sekulárního 

právního řádu je Conringovi zcela cizí. Nepokládá císaře za zdroj a nejvyššího garanta 

práva ani jako ochránce poddaných proti bezpráví místních pánů. Conring pokládal 

silné právní postavení teritoriálních pánů za důsledek smluvního charakteru říše. Ve 

francké době zastávali vévodové a hrabata jako úředníci officia publica. Jejich moc se 

později zásadně změnila díky násilí, koupím a královské štědrosti do té míry, že spolu 

se získáním bývalých říšských práv vládnou jako králové.  Německé říšské stavy jsou 

fere liber et in regenda republica sui juris. Jsou vykonavateli nezávislé moci a jejich 

teritoria jsou téměř libera civilia corpora, které navzájem spojují jen smlouvy. Přesto 

nejsou zcela svobodnými státy, protože jsou spojeny uno communi corpore.xviii   

 Říšské stavy označoval Conring jako cives imperii, protože občan byl 

Aristotelem definován jako účastnící se na úřadech, poradních a právních orgánech. 

Základem postavení občanů je jus suffragii, a toto právo je výrazem Conringova pojetí 

státní teorie jako foedus. Toto pojetí uplatnil Conring ve svém historickém výkladu od 

lidových shromáždění starých Germánů přes ztrátu svobody v době posílení šlechtické 

moci až k současným říšským stavům. Říše se vytvářela od spodních vrstev. Jednalo se 



 

 

                                                                                                                                               
o spojení regionálních mocí: Germaniam olim non in unam rempublicam aut civitatem 

coaluisse, sed fere quot populos, totidem diversas civitates extitisse. Také říšské 

zákonodárství není výrazem původní moci říše, ale důsledkem federálního vytvoření 

říše. Vytvořilo se na místě kmenových zákonů, když se německé kmeny spojily a 

vytvořily comitia, které pak vydávaly ius commune. Říšské stavy tak mají přednostní 

postavení vůči císaři a vytvářejí základní říšské zákony: Ordinibus ... in comitiis 

legitime congregatio cum Rege legum ferendarum arbitrium, ac jus de rebus omnium 

civium imo et ipsius Imperatoris statuendi, adeoque legibus solutam, et supra leges 

etiam imperii fundamentales potestatem tribuimus. Comitiorum est leges mutare, 

iisdemque derogare, abrogare, subrogare... xviii  

 Conring zásadně přispěl k samostatnému postavení říšského práva, kterému jako 

první pomohl k samostatné platnosti na základě popisu základů jus publicum a své 

historicko-kritické metody.xviii  

 

 

1.6. Kritika pramen ů 

 

Conring se podobně jako mnozí jeho současníci zúčastňoval sporů, které byly řešeny 

výkladem dokumentů na základě historicko-kritické analýzy. Jedná se na příklad o spor 

o korunovační právo mezi Kolínem a Mohučí nebo o spor říšského města Lindau s 

klášterem St. Marien v Lindau o jurisdikci na území města. Conring uplatňoval své 

schopnosti diplomatiky také ve svých právních dějinách. V De origine juris Germanici 

zpochybnil listinu Karla Velikého z Cách. Cílem bylo poznání empirické skutečnosti, 

zjištění skutečných poměrů tehdejší res publica. Mýty a legendy měly ustoupit, protože 

bylo třeba zjistit skutečný status. Ve svém úvodu k De origine juris Germanici z roku 

1643 uvedl Conring své zásady historické kritiky: 

1. Pramen pojednávající o starých věcech, které nejsou doloženy ani hodnověrnými 

svědectvími z dané doby ani z nejbližších několika staletí, nezasluhuje žádné víry. 

2. To, co popisují spolehliví autoři, kteří stojí časově blízko událostem, je 

důvěryhodnější než to, co tvrdí novější autoři bez zaručení starších svědectví. 



 

 

                                                                                                                                               
3. Příběh ze starých dob, který není v žádném známém prameni zmíněn a který nenašli 

v žádném rukopisu ti, kteří pečlivě prohledali všechny archivní skříně s listinami, 

nezasluhuje víry. 

 Conringovy schopnosti historické kritiky se uplatnily při prokázání recepce 

římského práva, které nebylo nařízeno císařem Lotharem, ale získalo platnost nařízením 

říšského komorního soudu z roku 1495 a proniklo také praktickým užíváním. Nekriticky 

naopak přijal Conring Goldastem zfalšovanou listinu Fridricha II., aniž by jednotlivé 

dochované prameny kriticky analyzoval a zjistil, že Fridrich II. nenařídil nic jiného, než 

aby bylo u světských soudů uplatňováno světské, nikoli církevní, právo. Tak Conring 

sám potvrdil jednu legendu, podle které mělo dojít  k recepci kanonického práva na 

základě císařova nařízení. Zde je pravděpodobný vliv Conringova negativního postoje k 

papežskému právu.xviii   

 Conringova pověst diplomatika byla založena na účasti ve sporu mezi říšským 

městem Lindau a klášterem St. Marien v Lindau o jurisdikci na území města. Spolu s 

růstem  ve 13. století se město osamostatnilo od kláštera a stalo se svobodným říšským 

městem. Spor se soustředil na listinu římského krále Ludvíka z roku 866, která měla 

potvrzovat práva kláštera. Conring ve svém dobrozdání z roku 1672 označil listinu za 

falzifikát, který datoval do doby mezi 12. a 13. stoletím. Výchozím bodem v posuzování 

mu byly obdobné listiny pocházející z té samé doby - listiny Ludvíka Pobožného a 

Ludvíka Němce (Ačkoli měl ve své době k dispozici pouze čtyři.) Ačkoli vycházel z 

několika nepravdivých předpokladů, došel k  současným výzkumem ověřenému 

výsledku. I Mabillon přijal později Conrigovo posouzení.xviii  

 

 Conringova metodologie byla ovlivněna současnou historickou kritikou, na 

kterou měl zásadní vliv Jean Bodin. Jean Bodin rozlišil primární a sekundární prameny,  

listiny a psanou tradici. Za obzvláště důvěryhodné pokládal historiky, kteří psali na 

základě veřejných listin, zatímco za méně důvěryhodné ty, kteří popisovali na základě 

popisu  jiných autorů. Za listiny pokládal dopisy, úřední nařízení, smlouvy, jednání 

sněmu. Bodin posuzoval historická díla podle charakteru historika, jeho vzdělání a 

praktických zkušeností. V jeho názorech se objevují psychologické prvky v posuzování 

autorovi důvěryhodnosti. Mimo jiné i u Tacita pokládal za pozitivní praktické 

zkušenosti z občanského a vojenského života. Velkou důležitost pro posuzování 

historiografie přikládal Bodin skutečnosti, že autor popisoval cizí poměry (tento přístup 



 

 

                                                                                                                                               
se velmi blížil skutečné pravdě), pokud psal o cizích a nepřátelích, o vojenství a správě, 

o své době nebo minulosti, pro současníky nebo potomky. Pojednání o autorovi samém 

zasluhuje málo důvěry. Za doklad důvěryhodnosti Bodin také pokládal souhlasné 

tvrzení současníků. Tacita pokládal za důvěryhodného, protože líčil chvályhodné i 

špatné věci, nikoli jen chválu nebo jen kritiku, na rozdíl např. od Einharda, který 

popisoval Karla Velikého jen z kladné stránky. Téměř všichni historici projevují 

nacionální pocity vůči své vlasti, i ti nejobjektivnější.xviii   Velká důvěra v Tacitovu 

Germanii a skutečnosti v ní popisované tak ani v Bodinově díle nedošla kritiky a 

vlastenecky obdivný přístup německých humanistů nebyl nijak otřesen.  

 K historické tvorbě dospívají národy podle Bodina při určité úrovni vzdělání. 

Tak i Germáni nepsali nic nebo jen málo o svých velkých vojenských skutcích, jejichž 

vylíčení museli přenechat svým nepřátelům. Podle Bodina mají ale vědy na národy také 

zchoulostivující efekt a oslabují jejich vojenské schopnosti. Je třeba pokládat za méně 

důvěryhodné zprávy vlastního národa o vlastních vítězstvích než informace sepsané 

nepřáteli. Důvěry zasluhují informace podané nepřáteli s podceňováním. V Bodinově 

díle se také vyskytuje názor, který byl přijímán německými vlastenci, o menším 

významu válek Alexandra Velikého než Germánů: Similiter Alexandri bella contra 

molles Asiaticos et Persas exigua sint, prae iis, quae a Celtis, Germanis, Turcis ac 

Tartaris gesta sunt, id quod facile intelligi potest ab iis, qui eorum victorias ab hostibus 

levissime scriptas meminerunt. (Methodus, IV, 41).  

 Historik, který svůj národ jen chválí a cizí jen haní, je méně hoden důvěry než 

ten, který podává kladné informace i o nepříteli. Thukydides podával například 

pozitivní informace o nepřátelích Sparťanech. Nejblíže pravdě je líčení třetí strany, 

která se konfliktu přímo neúčastnila - při popisu punských válek je důvěryhodný 

Polybius. Podle těchto  teorií dal Bodin zapravdu Caesarovi při jeho popisu Gallů a 

Tacitovi při jeho popisu Germánů, protože byli cizinci a prozkoumali minulost 

popisovaných národů (Cum peregrini essent, et eorum, de quibus scripserunt 

antiquitates plane cognitas haberent. Meth, IV, 51) Popis cizího národa je 

důvěryhodnější proto, že cizinec je schopen si všimnout skutečnosti, které místním 

připadají běžné. Tak jsou důvěryhodní Dio Cassius, Plutarchus nebo Dionysius z 

Halikarnassu. I u těchto autorů se mohou objevit omyly z důvodu špatného porozumění 

cizích poměrů. Stejně tak je historik ovlivněn svým náboženským přesvědčením. Pokud 

je nějaká informace podána několika prameny, je třeba porovnáním a posouzením 



 

 

                                                                                                                                               
osobních kvalit historika a způsobu jeho zkoumání určit skutečný obsah. Skutečnost, 

která sama nepůsobí důvěryhodně, je třeba pokládat za pravdivou, pokud je doložena 

více svědky, obzvláště pokud si svědci v ostatních věcech odporují. Přesto se více 

svědků mohlo navzájem špatně ovlivnit. Jistým znakem mylnosti informace je 

jednomyslný rozpor. Jistým důkazem pravdy je souhlas všech, obzvláště současných 

historiků. Bodin také upřednostnil o něco pozdější historiky před přímými účastníky, 

kteří jsou ovlivněni různými ohledy a stranickostí. Pozdější historici jsou schopni lépe 

posoudit protiklady a prostřednictvím správné kritiky dojít k výsledkům. Za hodné 

pozornosti pokládal obzvláště ty spolehlivé prameny, které se šířeji zabývaly 

jednotlivostmi než obecnějšími věcmi, a poskytovaly tak jistější výsledek. K nim přičítá 

Bodin také Caesara a Tacita, který se zabýval Germány: Proconsul Germaniam 

inferiorem obtinuit, quo tempore Germanorum mores, instituta, ritus tanta diligentia 

perscripsit, ut uni Tacito suam antiquitatem Germani acceptam ferant. (Meth., IV, 

73)xviii  

 Podobně jako sekundární literaturu by měl podle Bodina historik posuzovat 

listiny, které by měly být základem jeho tvorby. Měl by sledovat charakter a sklony 

autora a přijmout ty, kteří jsou vzdáleni jednostranného posuzování. Rozpory mezi 

jednotlivými prameny je třeba řešit jejich srovnáním a je třeba více důvěřovat později 

žijícímu historikovi. Je třeba ale přijmout také současné prameny, pokud jsou 

nestranné.xviii  

Vliv pyrrhonismu a jeho přesvědčení o zásadní nedůvěryhodnosti historiografiexviii   

nemělo viditelný vliv na Conringův přístup k historiografii a zvláště k Tacitovi.  

V Conringově době tak stále měla velkou platnost Joachimsenova slova:  

Ganz anders wirkt Tacitus.  Hier war eine Urkunde, deren sich keine andere Nation 

rühmen konnte, ein Augenzeuge, wie man glaubte, ein Lobredner zudem, wenn auch 

nicht in jedem Punkte so preisend, wie es die Humanisten gern gesehen hätten.xviii   

 Za velmi důležitou pokládal Bodin práci s prameny: itaque optimi scriptores, 

quo maior fides scriptis haberetur e publicis monumentis ea se collegisse aiunt...xviii   

Přesto nepodal  zřejmá kritéria, podle kterých by bylo možné posoudit pravdivost nebo 

nepravdivost jednotlivých informací, ale chtěl podle obecných věcí určit jejich 

pravdivost nebo nepravdivost. Obecné věci by měly být trvalé a neměnné a měly by 

vyplývat z přirozené podoby národů: statuendum nobis est in universum, quae qualisque 

sit omnium aut maxime illustrium populorum natura, ut historiarum veritatem justus 



 

 

                                                                                                                                               
ponderibus examinare, ac de rebus singulis rectius judicare possimus. ... quaeramus 

igitur illa quae non ab hominum institutis, sed a natura ducuntur, quaeque stabilia sunt, 

nec unquam nisi magna vi aut diuturna disciplina mutantur; et mutata nihilominus ad 

pristinam redeunt naturam. xviii  xviii  Zde je patrný vliv scholastického myšlení, kdy bylo 

vyvozováno z obecných věcí na konkrétní.  

 Conringovo zaměření na získávání a posuzování pramenů měla obdobu mimo 

jiné také ve Francii v bella diplomatica a programu Cabinet du Chartes o vytvoření 

souhrnu veřejného práva. Francouzská monarchie zde podporovala historicko-juristická 

studia. Nejspíše v souvislosti s učením o suverenitě došlo ke studiím zvykového práva a 

shromažďování a publikování  pramenů z této oblasti.xviii   

 Podobně byla vedena bella diplomatica a podobné spory mezi jednotlivými 

katolickými řády a jejich součástmi. Vědecké úsilí o získání jasných a ověřených 

dokladů minulosti vedlo ke shromažďování pramenů z podnětu kláštera Saint-Germain-

des-Prés. Jednotlivé kláštery maurinů po celé Francii měly shromažďovat a přepisovat 

prameny a odesílat je centrální skupině určené k jejich redakci a vydávání. Tato 

soustavná práce vedla mimo jiné k  přípravě Acta Sanctorum  a poté k Mabillonově De 

Re Diplomatica, tedy ke kritickému ověřování historických pramenů a formulování 

zásad historické kritiky. V korespondenci mezi jednotlivými učenci napříč řády a 

vyznáními docházelo k výměnám názorů a vědeckým diskusím.xviii  Tato korespondence, 

která je z velké části neprobádána, svědčí o myšlenkových vlivech dosud zcela 

neanalyzovaných. Ačkoli Conring neznal De Re Diplomatica  z roku 1681, je jeho dílo 

ovlivněno stejnými podněty - bella diplomatica, zájmem o původní ne-římské t.j. 

zvykové právo a shromažďování pramenů spolu se snahou po určení jejich pravosti a 

jejich kritiky. Již z Bodinova díla mohl tedy Conring získat podněty pro kritické 

posuzování pramenů, které pod vlivem současníků a svou vlastní činností utvářel k 

přesnějším zásadám historické kritiky. Je možné spolu s Hans-Jürgenem Beckerem a 

Pütterem prohlásit Conringovo dílo za průlomové co se týče metodologického 

přístupuxviii , nebo je možné pod vlivem Foucaultovým konstatovat:  

Les idées ne viennent que des idées mais les idées elles-mêmes ont leur matérialité 

positive.xviii   

 

 

 



 

 

                                                                                                                                               

1.7. Vyvrácení lotharské legendy 

 

V 19. století byl Conring pokládán za zakladatele německých dějin práva za 

Vorkämpfer des deutschen Rechts. H. Hattenhauer označil Conringův čin za rouhačský, 

když roku 1643 vyvrátil víru v zavedení platnosti římského práva Lotharem ze 

Supplinburku. Tím prý byla platnost římského práva „odsvěcena“.xviii   Moeller popsal 

Conringův čin slovy: 

 Längst haben wir eine Wissenschaft der deutschen Rechtsgeschichte, die in 

Conring ihren Stifter sieht. Seit Jahren haben wir die nationale deutsche Gesetzgebung, 

die uns endlich von der formellen Geltung der fremden Rechte befreit hat, wie Conring 

es verlangte. Das ist die Antwort der Geschichte.xviii   

Conrigův skutek byl pokládán ve svých právních důsledcích jako boj za zrovnoprávnění 

lokálních práv vůči římskému právu.xviii    

 Římské právo bylo systematičtěji zaváděno na území Evropy v souvislosti s 

vytvářením městských komplikovanějších společností. Bylo třeba profesionálních 

právníků. Římské právo bylo přijato na základě Justiniánova zákoníku. Definitivní 

institucí pro zformulování podoby práva byla právnická škola v Bologni, která spojila 

Justiniánův zákoník s dalšími římskými zákony i některými středověkými zákoníky jako 

lombardské Libri Feudorum stejně jako několik zákonů německých císařů, a to se stalo 

standartní edicí Corpus Juris až do 16. století. Glossátoři vytvářeli poznámky k textu, 

které měly umožnit jeho aplikaci pro právní praxi. Při způsobu vytváření těchto 

poznámek aplikovali středověké scholastické metody vycházející z univerzálních norem 

pravdy a vykládající smysl jednotlivých elementů kombinováním, rozlišováním a 

přeformulováním. Vědomě i nevědomě mohli glossátoři přetvořit smysl textu podle 

svých zkušeností a potřeb. Vzhledem ke středověkému ahistorickému přístupu si ovšem 

nebyli vědomi změn poměrů mezi pozdním římským impériem a současností.xviii    

 Od třináctého století se výkladu dostávalo větší volnosti, protože již byla 

glossátorská činnost ukončena a sumarizována v Accursiových glossa ordinaria. Ve 

třináctém století byl Corpus Juris uznáván na rozsáhlém území jako jus commune. Jeho 

aplikace byla také spojena s myšlenkou translatio imperii, která logicky opravňovala i 

přenos práva. Ve větší části Itálie  a jižní Evropy byl obecně posílen příkaz aplikace, 

pokud nebyl v rozporu se zvyky a statuty lokální jurisdikce.xviii V severní Itálii 

existovala tzv. statutární teorie, kdy římské právo platilo jako sekundární po místních 



 

 

                                                                                                                                               
zákonících a zvycích, v jejiž důsledku bylo možné vytváření zákonů proti římskému 

právu. Současně byla předpokládána nedostatečnost místních zákoníků a tím možnost 

jejich doplňování dalšími zákony. Integrujícím právem zde bylo kanonické a říšské i 

římské právo. Římské právo bylo úplným  a souvislým systémem navíc vědecky 

glossátory zpracovaným a všemi přijímaným jako obecná norma. Středověcí italští 

právníci se necítili vázáni na římské právo ani zákonodárným nařízením ani říšskou 

ideou ale používali je, protože vhodně doplňovalo místní zákony a pomáhalo řešit 

problémy. Spolu s přijetím římského práva byla na německém území přijata také 

statutární teorie a svobodné přijetí římského práva se současnou přednostní platností 

místních práv. Stejně tak byla možná potestas statuendi contra ius commune stejně jako 

možnost přizpůsobení řínského práva na potřeby doby. V této souvislosti je platnost 

lotharské legendy neslučitelná se skutečnými poměry. Přesto pravděpodobně převládala 

výuka římského práva na německých univerzitách 17. století.xviii  

 

  

Od právníků se očekávalo poskytování řešení současných problémů, např. i spory 

papežství a císařů, mezi italskými komunami a monarchiemi. Tyto požadavky vedly ke 

změně techniky interpretace ve volnější styl nazývaný mos docendi Italicus, který byl 

identifikován s Bartolem ze Sassoferrato jako bartolismus. Tento způsob výkladu 

obsahoval také prezentaci ilustrujících případů z Corpus Juris nebo z vlastních 

zkušeností. Před samotným čtením textu bylo obecně diskutováno o podobě textu a 

volně definovány jeho termíny a koncepce. Komentátor nebyl vázán na řád nebo obsah 

Corpus Juris. Dále se volně rozvíjely implikace a cílem bylo určení paralel k podobným  

pasážím a stanovení obecných maxim. Na závěr došlo k přizpůsobení protikladů 

autorovým názorům a vymezení se vůči nim. Modus Italicus byl obzvláště svobodný a 

umožňoval tak právníkům přetvořit Corpus Juris pro potřeby současnosti.xviii    

 V době renesance přistupovali humanisté ke Corpus Juris se snahou získání 

původního textu. Mimo jiné Guillaume Budé v Annotationes in Pandectas z roku 1508. 

Budé zjistil v poznámkách a výkladu mnohé nesrovnalosti a historické omyly. 

Středověcí právníci desinterpretovali staré římské právo a nevyložily římské instituce, 

které obsahovalo. Vlivem Budého se následující právníci snažili učit přímo z pramenů s 

menším či větším vyřazením gloss. Současně se obzvláště ve Francii rozvíjela studia 

římských právních dějin. Právě tento filologický přístup k římskému právu podpořil 



 

 

                                                                                                                                               
útoky na jeho intelektuální autoritu. Čím více humanisté pracovali s jednotlivými 

prameny, tím více byli přesvědčeni o tom, že římské právo odpovídalo své době a 

Corpus Juris nebyl ani úplným souborem římských právních znalostí, ani nebyl 

konsistentním celkem. Přesto nadále pokračoval respekt a aplikace římského práva. Čím 

dále tím více bylo ale těžké pokládat je za vzor racionálního práva platného pro jakékoli 

místo a jakoukoli dobu. Vznikl požadavek vytvořit právní vědu na skutečně 

univerzálním základě.xviii    

 Velkým přelomem v přístupu k římskému právu a dalším zákoníkům bylo dílo 

Jeana Bodina. Jean Bodin se snažil prostřednictvím historických pramenů rekonstruovat 

dějiny práva. Nemělo jít o obecnou reflexi ale o systematické zpracovávání zákonů a 

další legislativy prostřednictvím srovnávání a syntézy právnických zkušeností. Bylo 

třeba shromáždit všechny zákony nejznámějších států. Bodinův program byl prvním 

pokusem odvodit obecnou teorii práva z materiálů obecných dějin.xviii   Conring znal 

Bodinovo díloxviii  . Bodinova metodologie je také patrná v některých způsobech přístupu 

Conringa, mimo jiné v důrazu na znalost práva. Podle Bodina jsou základy státnictví 

důležité pro dobrého historika, protože lepší součástí historie je politika. Nejlepší je 

aktivní účast na řízení nebo jako poradce, ale alternativou je znalost práva, protože ze 

zákonů a zvyků národa lze poznat skutečné základy státu.xviii   Conring vyhledával 

zákony vlastního německého národa a zabýval se také z podobného hlediska zřízením 

starých Germánů. Důraz na důležitost právních dějin pro poznání skutečné podoby státu 

je také v jeho díle patrná.   

 Podle ustanovení wolffenbüttelské kanceláře z roku 1554 měli soudcové 

rozhodovat jak podle římského práva, tak obecných i lokálních právních nařízení. 

Conringovou zásluhou tak spíše bylo dokázání plného zrovnoprávnění místních zákonů 

s římským právem. V 16. století v Německu byli stoupenci tzv. Lotharovy legendy, ale 

současně byla pokládána za neuspokojující výklad recepce římského práva. 

Conringovou zásluhou bylo její definitivní vyvrácení.xviii   

 Přesvědčení o existenci zákona císaře Lothara III. ze Supplinburku, kterým měla 

být roku 1137 nařízena platnost Corpus juris jako říšského práva spolu se zrušením 

ostatních zákonů a zákazem budoucích právních změn, bylo nejprve vylíčeno v 

Carionově kronice. Následně bylo rozšířeno Lipsiem, Sigoniem a dalšími. Již brzy se 

ale tato teorie ukázala jako neuspokojující vysvětlení významu existence římského 

práva v Německu. První pochybnosti vyjádřil Lehmann, Lindenborg a Goldast. Georg 



 

 

                                                                                                                                               
Calixt přijal opozici ve své Epitome Theologiae moralis z roku 1634. Ve stejném roce 

pojednával  Conring o této problematice v přednášce o dějinách římského práva. 

Conring vycházel ve svém vyvrácení lotharské legendy z výkladu o původní existenci 

německého práva ve středověku na základě zákoníků císaře, knížat a měst. Od 15. 

století došlo poté vlivem Doctores juris Romani k proniknutí římského práva na 

univerzity a do místních správ. V roce 1495 bylo sice římské právo recipováno 

nařízením říšského komorního soudu, ale se současným zachováním platnosti lokálních 

zákonů. Kvůli zavedení římského práva  doktory práv a místy i ustanoveními lokálních 

vládců se stávalo, že bylo uplatňováno jen římské právo bez ohledu na místní zákony, 

ačkoli na mnoha místech převažovalo naopak místní právo. Na mnoha teritoriích platilo 

římské právo, říšská nařízení i místní právo. Důležité bylo pro Conringa prokázání 

rovné platnosti místních práv a platnosti římského práva jen na základě svobodné vůle 

říšských stavů. Vzhledem k velkému množství zákoníků platných na území říše je podle 

Conringa třeba reformovat zákonodárství. Bylo třeba vytvořit systém obecně platného 

práva, které by spojilo všechna užívaná práva. Conringův význam pro pozdější vývoj 

právnictví tak kromě požadavku na kodifikaci práva spočíval ve vzdáleném vlivu na 

vytvoření vědy o německém soukromém právu, vlivu na vytvoření podkladu pro 

přeměnu právní historiografie na vědeckou disciplínu a také v přispění k debatě o 

kodifikaci, které měly vliv na Leibnize.xviii    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.8. Conringova činnost v politické oblasti 



 

 

                                                                                                                                               

 
Conring byl  jako profesor helmstedtské univerzity ve stavu poddanské poslušnosti vůči 

hraběti Augustovi z Wolfenbüttelu. Díky korespondenci s mnoha učenci a politiky byl 

dobře informován o aktuálních politických otázkách. Ve svém díle se nemohl veřejně 

odlišovat od politiky svého pána, a proto, když vydal dílo, které jí neodpovídalo, 

publikoval je pod pseudonymem v Holandsku. S hrabětem Augustem z Wolfenbüttelu 

udržoval živou korespondenci zabývající se knihami a politikou. Hrabě mu také 

poskytoval velkou volnost v tvorbě a cestování. Po jeho smrti a nástupu syna Rudolfa 

byla Conringova volnost omezena. Po jeho cestě do Kolína a spisu pro kolínské radní 

roku 1667 mu byla tato činnost bez povolení zakázána. Hraběte Augusta o povolení 

žádat nemusel a o jeho cestě se tak bylo možné dozvědět  často jen z datace dopisů.xviii  

 Conring usiloval o účast na aktivní politice hraběte. Jeho snahou bylo podpoření 

moci říšských stavů oproti moci habsburských císařůxviii  a v otázce náboženské zastával 

pod vlivem arminiánství a Calixta přesvědčení o náboženské svobodě a nezasahování 

státu do svědomí jednotlivců, pokud jsou stoupenci jakéhokoli směru přirozeného 

náboženství.xviii   

 Lampadius jako zástupce na jednání o vestfálském míru v souvislosti s 

odmítnutím podpisu mírové dohody papežským nunciem Chigim angažoval Conringa, 

který sepsal spis Irenaeus Eubulus a po uzavření míru  Vindiciae pacificationis 

Osnabrucensis et Monasterensis, a declaratione nullitatis articulorum arrogantiae 

Pontificum temerariae praejudicialium, impudenter satis et audacter, attentata ab 

Innocentio X Papa, auctore Ludovico de Montesperato, Londini 1653.  Roku 1658 

předal brandenburskému vyslanci u volebního sněmu ve Frankfurtu spis De pace 

perpetua..., ve kterém žádá kurfiřta, aby císaře zavázal kapitulací s odpovídajícími 

mírovými artikuly a povinoval k sankcím v případě jejich porušení. Lampadius se také 

neúspěšně snažil v rámci vyjednávání zaručit Wolfenbüttelu získání Mindenu a 

Halberstadtu. Po roce 1660 sepsal Conring několik dobrozdání týkajících se 

magdeburských hraničních sporů, odkud měl sám mít příjem z klášterního území a kde 

si jeho páni přivlastnili území během vakance na magdeburském biskupství.xviii   

 Po Lampadiově smrti odešel Conring 10. března 1649 do Švédska, ale na žádost 

wolfenbüttelského kancléře Schwarzkopfa se vrátil a získal profesuru státního práva s 

úpravou platu a vyučování. Protože většina slibů nebyla doručena, vyhrožoval Conring 

opět roku 1651, že se vrátí do Švédska. Conring podpořil politiku svého pána jako 



 

 

                                                                                                                                               
švédského  spojence  ve švédsko-polském nástupnickém sporu a roku 1656 sepsal spis 

Cyriaci Thrasimachi de Justitia armorum Suedicorum in Polonos perque ea liberata a 

magno periculo Germania, ad Andreanum Nicanorum epistolae., kde chtěl zbavit 

následnictví členy katolického rodu Wasa, za kterými viděl habsburskou podporu. Spis 

na podporu švédské politiky přinesl Conringovi titul švédského rady a osobního lékaře 

Karla X. spolu s roční penzí ve výši 1500 tolarů. Finanční podpora ze Švédska byla od 

této doby pro Conringa důvodem k další podpoře politiky, i když neodpovídala politice 

jeho pánů. Až do roku 1665 pracoval Conring tajně pro Švédsko, odkud byl také do této 

doby placen.xviii   

  Obratem v politice hraběte wolffenbüttelského bylo roku 1658 připojení se k 

rýnskému spolku proti habsburské výbojné politice a tím ochrannou mocí přestalo být 

Švédsko a stala se jím Francie. Tuto politiku Conring podporoval a začal osobně 

spolupracovat s francouzskou korunou. Od devolučních válek pracoval pro Francii tajně 

a od roku 1673 byla spolupráce tak nebezpečná, že byl kontaktován na jiné adresy.xviii     

 Bylo běžné, že učenci věnovali svá díla svému lennímu pánovi a dalším vlivným 

osobám, které je za tato věnování odměňovali, ale na obsah samotných děl přímo 

nepůsobili. Švédská královna Kristýna změnila způsob podporování vzdělanců - 

udělovala jim ve větší míře dvorské hodnosti a finančně je podporovala. Francouzská 

politika změnila tento systém ještě více. Chapelain v zastoupení Ludvíka XIV. přímo 

vyhledával významné učence a nabízel jim finanční podporu pod podmínku tvorby 

spisů na podporu politiky krále slunce. Tato forma měla určitou formu podplácení, 

protože se od podporovaných učenců očekávalo, že budou přímo psát ve prospěch krále. 

Tento charakter byl ale zmírněn tím, že se jednalo spíše o soukromá doporučení, která 

neodpovídala patronátnímu vztahu a učenci v zahraničí nezískali ani žádný titul nebo 

slib, že by i v soukromém životě stáli pod ochranou francouzského krále. Přesto ale 

francouzští ministři obzvláště Lionne využívali tohoto systému pro své politické cíle. 

Vybraní učenci navíc pocházeli ze zemí, které byly válečnými cíli francouzské koruny. 

Nebyli mezi nimi Španělé ani Angličané, ale učenci z Holandska, Itálie a říše. V 

padesátých letech bylo v evangelickém táboře velké množství publicistů, kteří z 

politického přesvědčení přešli ze švédského do francouzského tábora.xviii   

 V letech 1660-1661 vstoupil Conring do kontaktu s francouzským vyslancem v 

říši Robertem de Gravel. Pod záminkou rozšíření Bibliotheca Augusta (knihovny 

hraběte Augusta z Wolfenbüttelu) o další exempláře a na základě tvrzení, že iniciativa 



 

 

                                                                                                                                               
vzešla z francouzské strany, získal Conring souhlas svého pána. Jedním z prvních kroků 

bylo věnování Conringovy edice Machiavelliho francouzskému ministrovi Hugues de 

Lionne. Tištěným věnováním se podle současných zvyklostí chtěl stát rádcem. 

Zprostředkovatelem byl Conringovi jeho přítel a bývalý žák ministr mohučského 

arcibiskupství Johann Christian von Boineburg.xviii   Po Lionneho odmítnutí a 

Boineburgově podpoře byl nakonec Conring zařazen na seznam učenců podporovaných 

francouzskou korunou a roku 1664 obdržel oficiální Colbertův dopis pro učence 

„poprvé koupené“. Na seznam byl pravděpodobně zařazen kvůli svému negativnímu 

postoji k francouzským zájmům o Lotrinsko, a tak, aby nadále nepsal proti 

francouzským zájmům, byl zařazen na seznam učenců finančně podporovaných 

francouzskou korunou a roku 1665 mu bylo vyplaceno 300 říšských tolarů.xviii   

 Za svou spolupráci s Francií byl Conring v 19. století kritizován. Skutečnost, že 

nejednal jen z finančních zájmů, ale i z přesvědčení, dokládá jeho leták Irenaeus 

Eubulus, Pro pace perpetua Protestantibus danda consultatio Catholica z roku 1648, 

který hrál velkou roli při mírových jednáních v Osnabrücku a ve kterém doporučoval 

protestantským stavům spolupráci s francouzskou korunou. Francii pokládal za 

ochránkyni náboženské svobody v říši proti habsburským rekatolizačním tendencím. Ve 

svém spise Examen rerumpublicarum totius orbis (vydané Goebelem roku 1730) 

Conring také oceňoval nezávislost francouzské církve na papeži a její kontrolu 

francouzskou korunou.xviii   Francie byla také garantem vestfálského  míru a jako taková 

byla podporována německými evangelickými publicisty. Od roku 1670 v důsledku 

devolučních válek podporovali francouzskou republiku jen placení učenci včetně 

Conringa.xviii   

 Conring také udržoval korespondenci s Boineburgem týkající se volby nového 

římského krále. Francouzská politika se snažila prosadit nehabsburského kandidáta proti 

Leopoldovi. Boineburg žádal Conringa z důvodu možné bavorské kandidatury o spis 

potvrzující nároky Bavorska na vikariát. Tyto nároky ale nebylo možné doložit. V 

souvislosti s obavami protestantských stavů o posílení habsburské moci, existencí 

rýnského spolku pod záštitou Ludvíka XIV. a  volební kapitulací římských králů vydal 

Conring roku 1657 spis Exercitia de Capitulatione caesarea, kde došel k závěru, že se 

říšské stavy mohou spojit se zahraniční mocí proti určitému rodu, t.j. Habsburkům, ale 

nikoli proti císaři a říši. V souvislosti s bojem proti Turkům, kterého se účastnili 

francouzští vojáci jako vojáci rýnského spolku, vydal Conring roku 1664 De bello 



 

 

                                                                                                                                               
contra Turcas prudenter gerendo libri varii selecti & uno volumine editi, cura Herm. 

Conringii, kde v úvodu vyzval Ludvíka XIV. k převzetí vedení další křížové výpravy a 

vyzdvihl zásluhy Ludvíka XIV.: Adhoc Germania omnis diuturnum bello domi 

exhausta, hinc luxu inops, neutiquam priscas vires adferro idonea est. Tantum vicinae 

gentis periculum indubie movit Christianissimam Regiam Majestatem, ad tam prompta 

& valida auxilia submittenda & promittenda majora: sapientissime scilicet expenso, 

sumam quoque rem agi, ardente ut ita loquar pariete proximo. Utinam parem laudem 

mererentur & alii, quorum haud dispar caussa est! Nunc dum nonnulli otiosos agunt 

spectatores, alii & fovent hostiles impetus modo quaestum faciant, verendum sane, ne 

dum singuli pugnant universi vicantur. Conring spolupracoval s mohučským 

arcibiskupstvím v letech 1655-1664. V rámci této spolupráce publikoval a předával své 

názory a spisy Boineburgovi. Jen z části byla tato činnost profrancouzská, ale spíše 

sloužila protihabsbruským zájmům. Prostřednictvím Boineburga získal Conring 

kontakty s s francouzskými ministry, které se dále snažil prohloubit, aby byl přijat do 

skupiny učenců finančně podporovaných francouzskou korunou.xviii   

 Svými návrhy pro válku proti Turkům roku 1664 se Conring oddělil od 

mohučské politiky a své návrhy adresoval přímo francouzským politikům. Významným 

bylo jeho dobrozdání v otázce Lotrinska, které mělo na základě dohody Karla 

Lotrinského a Ludvíka XIV.  dědictvím připadnout Francii. Boineburg i Gravel požádali 

roku 1662 Conringa o jeho názor. Již předtím v De finibus imperii prohlásil Conring 

Lotrinsko za součást říše a od těchto názorů nechtěl ustupovat. I Boineburg si nebyl 

jistý, jestli by obsazení Lotrinska prospělo Německu. Na Gravelovo naléhání sepsal 

nakonec Conring dobrozdání ke smlouvě z Montmartru, ke kterému připojil komentář 

pro Boineburga dovádějící některé důkazy ad absurdum. Conring pojal smlouvu jako 

prodej knížectví, ačkoli se ve skutečnosti jednalo o dědický dar. V dobrozdání  potvrdil, 

že Karel Lotrinský měl právo uzavřít dotyčnou smlouvu a nedopustil se bezpráví. Jako 

doklad uvádí, že měl Karel Lotrinský jako Princeps supremus et independens právo 

prodat své území. V komentáři pro Boineburga ale tvrdí, že Karel Lotrinský není pánem 

svého území, ale je vázán lenními vazbami k říši a svým poddaným, a ty nebyly ve 

smlouvě zohledněny. Ačkoli smlouva nebyla protiprávní vůči Karlovi a lotrinskému 

lidu, opomenula také  práva dědiců, a proto píše Conring na závěr komentáře pro 

Boineburga:  Quoniam itaque ea quae pro justitia contractus illius possunt afferri 

nullius sint roboris, sequatur, contractum illum iniquum esse, saltim donec Agnati 



 

 

                                                                                                                                               
consenserint..  Vliv dobrozdání určeného Francii (samozřejmě bez komentáře pro 

Boineburga) se poté projevil ve francouzském letáku: Dissertation Historique et 

politique sur la traitté fait entre le roi et le duc Charles, touchant la Lorraine, le 27 

février 1662.  Conring takto šikovně dodržel slib daný Gravelovi a nevyvrátil smlouvu z 

Montmartru na základě říšského práva. Lionne začal pochybovat o profrancouzské 

spolupráci Conringa. Boineburg ho však přesvědčil citováním Conringova dopisu, ve 

kterém projevil své profrancouzské smýšlení odmítnutím vyvrácení Vorburgiových 

dějin Lotrinska. Ani Helmstedt se nepostavil za nároky lotrinských dědiců, takže 

Conring postupoval v souhlasu s politikou svého pána. Již v roce 1662 mohučské 

arcibiskupství (ačkoli nadále přijímalo finanční podporu z Francie) z obavy z obsazení 

Lotrinska pověřilo Böklera vyvrácením montmartrské smlouvy, které provedl také na 

základě Conringových De finibus. Ludvík XIV. se o postranní politice arcibiskupství 

dozvěděl a spolu s umlčením dalšími financemi zdůraznil svůj záměr nadále dodržovat 

ustanovení vestfálského míru. Francouzský parlament nakonec ratifikoval právě ta 

ustanovení montmartrské dohody, která umožňovala obsazení Lotrinska.xviii    

 Nadále sděloval Conring francouzským ministrům své názory a vydával 

dobrozdání i v době devolučních válek, kdy spolupracoval s Francií tajně proti politice 

hraběte wolffenbüttelského. Připravil spis zabývající se dědickými právy pro podporu 

francouzské politiky, který chtěl vydat anonymně v Holandsku, a dostával knihy a další 

podklady od francouzských ministrů pro svou činnost. Roku 1670 sepsal Conring 

Consilium de maris mediterranei dominio & commerciis regi christianissimo 

vindicandis, ve kterém doporučuje Ludvíkovi XIV. ovládnutí Středozemního moře, 

zničení pirátů a rozvíjení obchodu. Finanční prostředky měl získat z církevního 

majetku. Conring předpokládal, že se Ludvík XIV. stane nejmocnějším mužem Evropy, 

a proto chtěl podporovat jeho kandidaturu na císaře římské říše. Tato Conringova snaha 

však neodpovídala cílům francouzské politiky, která chtěla s podporou Bavorska silou 

ovládnout říši a vyvrátit moc Habsburků. Conring tušil tyto tendence a chtěl zachovat 

stavovské uspořádání říše vůči absolutistickým tendencím francouzského krále. V jeho 

činech lze vidět snahu o získání a udržení si finanční podpory ale i projevy říšského 

patriotismu, který nebyl vázán na dynastii Habsburků, ale na stavovské uspořádání 

říše.xviii  Mezi lety 1663-1673 pobíral  Conring 900 liber ročně, roku 1671 1500 liber a 

1672-1673 900 liber.xviii      



 

 

                                                                                                                                               
 Také dánský král Friedrich II. jmenoval roku 1669 Conringa svým radou s 

ročním platem 1000 tolarů. Již roku 1666 požádal Conringa o dobrozdání  k možnostem 

vnitřní stabilizace právě zřízené absolutní moci. Conring sepsal Von stets-währender 

Erhaltung der neuen Erb-monarchie des Königreichs Dennemarck, kde doporučoval 

uměřenost ve vládnutí a snahu získat si náklonnost poddaných svoláváním sněmů. xviii  

Podobně podával rady a dobrozdání své „vlasti“ Východnímu Frýsku a jako rádce 

svému panstvu hrabatům z Braunschweigu.xviii  

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Conringova osobnost 
 

Krok za krokem se Conring od svého přijetí na univerzitu vypracovával čím dál výše. 

Dosáhl vědeckého věhlasu, politického vlivu a majetku. Pomohlo mu také přátelství s 

Lampadiem, Engelbrechtem a Stuckem i manželství s Anne-Marie Stucke, které ho 

vyzvedlo na úroveň pozemkových vlastníků. S vlastními sedláky prý zacházel přísně. Z 

Conringových 11 dětí dosáhlo sedm dospělosti - šest dcer (Z nich Maria Sophia byla 

literárně nadaná.), provdaných za významné profesory a úředníky a jeden syn, kterému 

odkázal tři statky, rozsáhlý dům v Helmstedtu a cennou knihovnu. Zemřel v Helmstedtu 

12. prosince 1681.xviii  

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                               

NĚMECKO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hermann Conring 
 

 

Hermann Conring byl jednou z nejvýznamnějších osobností a vědeckých autorit střední 

Evropy sedmnáctého století. Byl prvním a největším polyhistorem v Německu s 

neuvěřitelným rozsahem, jistou pamětí a neúnavnou pracovní pílí. Téměř celý život 

strávil na universitě v Helmstedtu. xviii   

Rodina Conringů pochází  z Vestfálska  a později se přestěhovala do 

Východního Fríska. Jeho otec byl luteránským farářem v Nordenu. Od roku 1589 byl 

ženatý s dcerou faráře Galatheou Copin. Z jejich 10 dětí nepodlehl epidemii moru jen 

Johannes (1593-1647), pozdější farář v Utrechtu a Hermann narozený 9. listopadu 1606 

se dožil dospělosti. xviii   Jeho matka byla velmi vzdělaná a dala mu první latinskou  



 

 

                                                                                                                                               
výuku.xviii  Hermann Conring navštěvoval “Teutsche oder Mägdenschule“ a poté 

latinskou školu, kde získal pevné základy klasické filologie a kde vznikly jeho první 

literární pokusy: Satyra Menippaea se dostala prostřednictvím jeho staršího bratra do 

rukou helmstedtského profesora Cornelia Martiniho (1568-1621). Tím se mu otevřela 

cesta na univerzitu v Helmstedtu, kde byl imatrikulován roku 1620 jako čtrnáctiletý.xviii  

Pět let poté studoval v Helmstedtu a šest let v Leidenu.xviii   

 Jeho osobnost byla ovlivněna protestantským prostředím, byl tedy člověkem se 

silným křesťanským přesvědčením. Studijní pobyt v Leidenu jej však ovlivnil spíše 

směrem ke kalvínství.  

  

Univerzitu v Helmstedtu založil roku 1576 hrabě Julius II. von Brauschweig-

Wolfenbüttel. Od začátku měla být útočištěm protestantské vědy ve smyslu 

Melanchthona. Měla vychovávat vzdělané faráře, soudce a úředníky vzdělané v 

římském právu, a lékaře. xviii  Za základ vzdělání zde platilo klasické vzdělání založené 

na Aristotelovi. Od založení do přerušení způsobeného válkou zde bylo imatrikulováno 

16609 studentů. Po skončení třicetileté války začal nový rozkvět univerzity. xviii   

 Univerzity pozbývaly již ke konci 16. století svobody obvyklé v době středověku 

a stávaly se nástrojem teritoriálních pánů. Byly řízeny církevními nařízeními a 

kontrolovány. Vzdělání na univerzitách zůstávalo pod vlivem humanistické tradice a 

současně sloužilo konfesionální politice teritoriálních pánů. Helmstedtská univerzita 

sloužila svému zakladateli k upevnění protestantského vyznání z hlediska vzdělání. xviii  

Nebyla střediskem volného bádání, ale uchovavatelkou křesťansko-humanistické 

tradice. Jejím účelem bylo předávání vzdělání založeného na bibli a antické literatuře 

podle zavedené tradice. Hlavní složkou didaktiky bylo napodobování vzorů minulosti. 

Vzdělávacím cílem byla sapiens et eloquens pietas vycházející z Melanchthonova učení 

o důležitosti bonae litterae, rétoriky a dialektiky pro pravou zbožnost a teologii.xviii    

 S tímto stavem souvisí uzavřenost univerzit vůči mnohým novým myšlenkám a 

hnutím v průběhu 17. století. Velké množství univerzit se teritoriálně separovalo na 

základě konfesionálních odlišností i odlišností v rámci jedné luteránské konfese 

(Výjimkou byl Helmstedt). Výuka probíhala formou přednášek s diktováním a 

memorováním na základě předepsaných kompendií, ale i podle vlastního přístupu, který 

mohl modifikovat dané materiály. Vědecký přístup vycházel z tradiční metody 

dokazování na základě topoi. Systematické uvažování a vůbec svobodné bádání bylo 



 

 

                                                                                                                                               
neznámé. Vědecké výsledky bylo ovšem možné získat i touto cestou. Studentské 

disputace dokazují schopnost argumentování a ovládnutí látky, ale i hlubokou znalost 

problematiky a vysokou vědeckou úroveň akademických korporací. Bývaly 

publikovány jako dissertationes a veřejně tak dokládaly učenost absolventů, i když 

autorem byl podle předpokladu většinou spíše vyučující než jmenovaný respondent.xviii  

Tyto dissertationes tvoří důležitý pramen pro poznání učení Hermanna Conringa.   

 Dalším společným znakem univerzit obou konfesí bylo rozšíření aristotelismu 

jako opory metodických, metafyzických, kosmologických, logických a dalších učení 

(Včetně potencionálních odlišností a protikladů - např. v Tübingenu byl nahrazen 

biblicismem). Teologie zůstávala vedoucí disciplínou pro vedení vědeckých diskuzí.xviii  

17. století bylo poznamenáno tak zvanou luteránskou ortodoxií, jejímiž hlavními 

středisky byl Wittenberg, Lipsko, Jena, Tübingen a Gießen, kde byla upřednostňována 

ontologická recepce Aristotela. Aristoteles tvoří ústřední bod, i když často kompendia a 

komentáře nahrazovaly četbu samotného díla. Jedno z nejdůležitějších kompendií 

pochází právě z Helmstedtu z roku 1606 dílem Cornelia Martiniho. Helmstedt zastával 

vyjímečnou pozici, co se týče kvality profesorů i metodického a vědeckého pojetí. 

Významnými profesory významem přesahujícími úzké teritoriální hranice byl Martini, 

Calixt, Arnisaeus a Conring. Zájem o otázky praktické filosofie (dědictví pozdně-

humanistické doby založení) dodal metafyzice latentně světské pojetí a nepokládal 

teologii za cílovou vědu. Tato univerzita spolu s učením v ní pěstovaným patří k 

univerzitám, které připravovaly cestu ranému osvícenství. Postupně pronikaly na 

univerzitní půdu nové myšlenky spojené s kartesianismem a důraz na praxi místo na 

slova. Z nejvýznamnějších univerzit nejdříve Jena a Helmstedt v pozdních šedesátých 

letech nabízely flexibilnější základní vzdělání, které bylo polyhistorické - literárně-

historické. Relativizující, částečně ortodoxní a filologický duch se zmocnil materiálů. 

Zájem o historickou tématiku vedl k přiblížení se západoevropské zkušenostní filosofii. 

V počátcích těchto změn hrál roli vliv učení o přirozeném právu, ale i pietistické a 

pozdně humanisticko-historické tendence.xviii    

 V Helmstedtu pod vlivem zakladatelů, císaře a sousedního Saska byla univerzita 

orientována k irénickému pozdně humanistickému chápání věd. Povolání Johannese 

Caselia v roce 1589 posílilo tyto tendence a vedlo k hoffmanskému sporu v letech 1597-

1601, ale získalo zajištění a volnost otevřenější skupině vycházející z Melanchthona. 

Caseliův žák Cornelius Martini publikoval ve stejné době jako Francisco Suarez pokusy 



 

 

                                                                                                                                               
o metafyzice. Teologové Georg Calixt, Christoph Heidmann a Conrad Horneius zajistili 

univerzitě širokou pozornost, takže byla třetí největší v říši. Během války přijala 

univerzita podněty z Holandska a patřila k nejdůležitějším zprostředkovatelům 

neostoicismu, přírodního práva a moderní medicíny. xviii  

 

 

Cornelius Martini (Byl žákem Caselia a od roku 1592 profesorem logiky) pozval 

Hermanna Conringa do Helmstedtu a přijal jej do svého domu. Zemřel již 17. prosince 

1621. Po Martiniho smrti se Conring  přestěhoval do konviktu Rudolfa Diepholda, který 

byl od roku 1605 profesorem řečtiny, ale učil také historii a geografii. Calixt a Hornejus 

byli také Conringovými učiteli a později kolegy. Byli žáky Cornelia Martiniho.xviii   

Conring byl v kontaktu také s Heinrichem Meibomem.  

V letech 1623-1624 se kvůli tažení Mansfeldovy armády východním Frýskem Conring 

vrátil do Nordenu. V roce 1624 se vrátil do Helmstedtu, ale hned následujícho roku se 

vrátil, protože válka a mor rozehnala studenty i profesory z Helmstedtu. Následujících 

šest let studoval v Leidenu v Holandsku díky stipendiu, poskytovanému nadaným 

studentům Holanďanem Matthiasem von Overbeckem. Overbeck měl kontakty s 

Caseliem i Calixtem. Když byl Helmstedt obsazen vojskem, pozval Calixta do Leidenu. 

Calixt zprostředkoval pobyt Conringovi. S Conringem odjel do Leidenu také Christoph 

Schrader, který byl později od roku 1635 do své smrti roku 1680 profesorem rétoriky v 

Helmstedtu. U Overbecka byl také Andreas Kinderling, který později v Helmstedtu učil 

logiku a fysiku.xviii  

  Univerzita v Leidenu byla založena Vilémem Oranžským roku 1575 a brzy se 

stala hlavním centrem klasické filologie. Humanistické vzdělání souviselo s politickým 

svobodomyslně zaměřeným. Kolem roku 1625 zde Hugo Grotius založil učení o 

přirozeném právu a lidovém právu. Na této svobodné a světu otevřené půdě 

pokračovalo Conringovo vzdělání. Na univerzitě působil Daniel Heinsius, který 

vyučoval politiku a historii a vydával antické klasiky. Conring se zde také zabýval 

studiem orientálních jazyků. Vossius se na univerzitě zabýval gramatikou a rétorikou. 

Kvůli arminiánským názorům byl několik let předtím zbaven místa na univerzitě, ale 

poté se opět mohl vrátit. Byl pokládán za Varrona své doby.xviii   

 Conring v Leidenu pokračoval ve filologických a filosofických studiích a začal 

se zabývat přírodními vědami a medicínou. V roce 1627 disputoval de calido innato, v 



 

 

                                                                                                                                               
roce 1629 de morali prudentia, v roce 1630 de origine formarum. Anonymně vydal 

roku 1629 dílo Jakoba Berengara da Carpiho o zlomenině lebky, roku 1631 Billichova 

Observationes et Paradoxa chemica. Z této doby pocházejí Conringova kollektanea 

např. De arabibus latinisque philosophis hypomnemata, De primis philosophis, De 

scriptoribus ecclesiasticis et obiter quibusdam philologicis. Jeho tese De morali 

prudentia obsahují kromě aristotelského základu také vliv Hugo Grotia a zabývají se 

mnoha otázkami přírodního práva.xviii   

  Holandsko bylo v té době dějištěm arminiánských sporů. Od roku 1619 byli 

remonstranti násilně potlačováni. Měli zakázány bohoslužby. Mnoho jich odešlo do 

zahraničí, ale mnoho jich také zůstalo. V roce 1630 pronásledování skončilo. Od té 

doby vládla svoboda vyznání. Katolictví bylo zakázáno jen oficiálně. Ve skutečnosti se 

konalo několik tisíc mší každý den. Proto se v té době hrnulo do Holandska velké 

množství přistěhovalců ze všech stran. Tento boj o pravou víru i toleranci měl velký 

vliv na Conringa. Poté co poznal arminiánské učení, získalo jeho sympatie. Pod vlivem 

rozporů mezi jednotlivými vyznáními  začal psát pojednání o nutných artiklech víry.xviii   

  S Calixtem a Hornejem v Helmstedtu zůstával Conring v kontaktu. Calixt mu 

nabídl, aby převzal výchovu syna brunšvického kancléře Engelbrechta s vyhlídkou 

místa profesora fysiky v Helmstedtu. Conring váhal. Napsal dopis Barlaeovi, který byl 

krátce předtím povolán do Amsterdamu jako profesor filosofie a řečnictví. V tomto 

dopise vysvětloval své obavy z návratu do Helmstedtu: válečná nebezpečí ale i popření 

vlastního svědomí z důvodu arminiánského přesvědčení. Psal, že by se v Helmstedtu 

musel nutit k mlčení. Pokud by si všimli, že má pochybnosti, vyvolal by hněv i u přátel. 

V Helmstedtu by musel podepsat augsburské vyznání a Corpus Julium, t.j. sbírku 

luteránských věroučných spisů, které byly závazné v brunšvickém vévodství a na které 

musel přísahat každý nově přijatý člen univerzityxviii . Nikde by nechtěl raději zůstat až 

do své smrti, neboť ho nejvíce láká svoboda vyznání a ducha. Prosil Barlaea o přímluvu, 

aby mohl v Amsterdamu získat nějaké místo. Barlaeus Conringovi odepsal, že mu 

nemůže slíbit žádné místo v Amsterdamu, a radil mu přijmout Calixtovu nabídku. 

Conringovi poté nezbylo, než přijmout Calixtovu nabídku.xviii   

 Conringovy teologické názory byly ovlivněny arminiánstvím. Nebyl ale teolog a 

k teologickým otázkám přistupoval z hlediska historického a politického. S Calixtem 

byl neustále v kontaktu a později v době synkretistického sporu s orthodoxním 

luterstvím v  Königsbergu stál na straně Calixta. Calixt se snažil propagovat své 



 

 

                                                                                                                                               
irenické a unifikační myšlenky. Snažil se o sblížení jednotlivých vyznání na základě 

prvních pěti staletí dějin církve (Za nutné ke spáse pokládal apoštolské vyznání, 

teologie církevních otců a závěry koncilů prvních pěti staletí.). Conring pokládal tyto 

myšlenky reunifikace na základě prvních pěti staletí za nerealizovatelné, protože měl 

spíše historický přístup a nepokládal za možný návrat k minulým poměrům. Zastával 

linii tradičního protestantského přístupu ke katolické církvi a vyvracel papežův nárok na 

primát a neomylnost. K problematice přistupoval z hlediska historické kritiky pramenů, 

kdy upřednostňoval prameny blízké dané době před pozdějšími. Teologickými ani 

dogmatickými problémy se nezabýval. Přes občasné neporozumění byl Calixtovým 

vděčným žákem.  

Conring byl stoupencem náboženské svobody, jejíž možnosti viděl v Holandsku, 

Brandenbursku a Polsku. Světským vládcům přisuzoval autoritu v náboženských 

otázkách. Měli zachovávat mír a eventuelně umožnit svým poddaným emigraci.xviii   

 

Arnold Engelbrecht, kterého Conring pokládal za všestranně vzdělaného, byl od roku 

1627 do své smrti roku 1638 brunšvicko-wolfenbüttelským kancléřem. Od roku 1634 

byl vedle něho vícekancléřem Johann Stucke, Conringův pozdější tchán. Conring se 

staral o vzdělání Engelbertova nejstaršího syna Christiana Wilhelma. Roku 1632 získal 

Conring profesuru přirodní filosofie neboli fysiky a profesuru rétoriky. Přísahu složil 

18. srpna 1632 v Braunschweigu v přítomnosti hraběte Friedrich Ulricha. Byl mu slíben 

plat 200 tolarů ročně. Profesuru rétoriky získal proti své vůli a nejspíše v této oblasti 

žádné přednášky neměl. Roku 1635 ji obdržel Christoph Schrader. 20. září 1632 měl 

Conring nástupní přednášku, kterou následujícího roku vydal pod titulem Aristotelis 

laudatio, orationes duae. Ve věnování druhé části této řeči se Conring vyslovuje pro 

volnost bádání neomezovaného Aristotelovou autoritou.xviii    

 Vyučovat na univerzitě v Helmstedtu začal až 10. listopadu 1633, dva roky po 

návratu z Holandska, protože švédská armáda obsadila město a plundrovala více než 

císařská armáda. V únoru 1633 si stěžoval Calixt, že studia byla opuštěna více než sedm 

let. Studentů bylo málo a menšina z nich se věnovala přírodní filosofii. Conring  tedy 

nejspíše působil jako domácí učitel u kancléře Engelbrechta. Při přípravě své nástupní 

řeči k tisku uplatnil Conring některé arminiánské myšlenky. Schrader mu doporučil, aby 

tisk zastavil a již vytištěné části zničil. Byl to také prý názor Horneia a Calixta. Conring 

se omluvil a popřel své arminiánské názory ze strachu před ztrátou místa na univerzitě a 



 

 

                                                                                                                                               
podpory Horneia a Calixta. Určitou dobu poté neprojevoval své názory týkající se 

náboženských a církevních otázek. Tak se Conring nejprve podrobil autoritě profesorů, 

aby se postupně krok za krokem osvobodil a vybojoval si volnost pro svou vědeckou 

činnost.xviii   

 10. listopadu oznámil Conring studentům začátek přednášek o přírodní filosofii, 

které pokračovaly až do roku 1640. Přírodní filosofie neboli fyzika, která se zakládala 

na Aristotelově učení, byla přípravou pro medicínská studia. Jedním z Conringových 

studentů byl Johann Heinichius, který se později stal profesorem metafysiky a 

hebrejštiny v Ringelnu. Jemu věnoval Conring předmluvu ve svém stručném nárysu 

teologie, který se používal v Hannoveru až daleko do 18. století.xviii  

 

2.1. Medicínská činnost 

 

V době, kdy byl Conring profesorem přírodní filosofie, Helmstedt znovu tížila válka s 

nouzí, takže nemohl pokračovat v medicínských studiích. Conring měl v úmyslu opustit 

Helmstedt nejspíše také z důvodu sporů s Hornejem. K tisku Conringových řečí o 

Aristotelovi stále ještě roku 1633 nedošlo. V té době se Conring rozhodl složit 

medicínské zkoušky. Napsal pojednání o kurdějích, které byly v té době velmi rozšířené 

kvůli nedostatku potravin a špatnému způsobu života z důvodu války. O této nemoci 

poté vedl třikrát disputaci svých studentů, konal přednášky a nakonec napsal rozsáhlé 

pojednání.xviii   V roce 1634 promoval jako licenciát medicíny. Z důvodů finanční nouze 

se snažil  získat možnost vykonávat lékařskou praxi. Protože na univerzitě v Helmstedtu 

bylo velmi málo profesorů, začal již brzy vyučovat také medicínu. V jeden den 21. 

dubna 1636 promoval současně na doktora filosofie a medicíny. Ve stejném dni se 

oženil s Annemarie Stuck, dcerou bývalého profesora práv a současného vicekancléře 

Johanna Stucka. Helmstedt byl v té době přímo ohrožen plundrováním.xviii     

 V roce 1637 byl Conring jmenován profesorem medicíny poté, co se toto místo 

uvolnilo. Jako profesor medicíny vyučoval fysiologii, anatomii a lékárnictví. Roku 1637 

formálně odešel z filosofické fakulty, aby nedostával dvojí plat. Roku 1638 odmítl 

nabídku z univerzity ve Wittenbergu, kde zemřel lékař Daniel Sennert. Hrabě Georg mu 

poskytl navíc 100 tolarů ročně z příjmů z klášterů Wehnde, Mariengarten a 

Hilwardshausen, které později často nedocházely. V roce 1639 vydal Conring disputaci 

o výživě.  V roce 1640 začal psát pojednání De sanguinis generatione et motu naturali, 



 

 

                                                                                                                                               
poprvé vydané roku 1643. Zde se Conring stal spolu s Paulem Marquardem Schleglem z 

Jeny a Johannem Walaeem z Leydenu jedním ze zcela prvních obhájcům Harveyovi 

teorie o krevním oběhu. Roku 1647 přepracoval Conring téma své Leydenské disputace 

De calido innato.xviii  Konsekvence Harveyova revolučního objevu poté aplikoval na 

otázky dýchání, výživy apod.xviii   

 V roce 1648 vydal knihu o hermetické medicíně, kde se postavil proti 

paracelsistům a tím i proti magii, alchymii a astrologii. Na základě historické kritiky zde 

vyvrací tvrzení paracelsistů, že jejich věda pochází ze starověkého Egypta a od Herma 

Trismegista. V roce 1669 vydal Conring přepracované druhé vydání. Zohlednil zde 

nové objevy a zmínil dílo Athanasia Kirchera Oedipus Aegyptiacus, vydané v Římě v 

letech 1652-1655. Conring odmítá výsledky jeho práce, protože mnohé věci pocházejí z 

neprůhledných pramenů a věšteb. Důležité je, že se zde Conring vyjádřil obecně k 

základním otázkám vědeckého poznání, k autoritě a tradici. Stále vyjadřuje obdiv k 

Aristotelovu dílu, ale zřetelněji než dosud zdůrazňuje, že věda nemůže zůstat u pouhého 

opakování, u autority a tradice přejatých učení. Ne to, co učil Aristoteles je pro něj to 

nejvyšší, ale cesta, na které objevil své poznatky. Stejně jako Aristoteles chce Conring 

také pravdu postavit výše než všechny její hledače. Stejně jako Aristoteles hledal 

pravdu u všech národů, kde jen mohl, u Řeků i barbarů, tak i Conring chce hledat radu u 

všech národů i ze všech dob. Vše je podle Conringa nutné posuzovat podle vlastní 

hodnoty. Je třeba používat vlastní smysly a rozum a řídit se touhou po čistém poznání. 

Takto se lze krok za krokem dostat k celé pravdě a zničit omyly a pochybnosti. Chvála 

patří mužům, kteří se snaží prozkoumat smyslový svět experimenty a pozorováním. 

Chválí svou dobu, protože zkušenost je pěstována takovou měrou, že ji podporují i 

panovníci Francie, Anglie a Dánska. Experimenty mohou ale vést také k nepravdivým 

výsledkům. I velcí empirici tvoří nepravdivá dogmata, která jejich výzkumy nebyla 

vůbec dokázána.  Je třeba správně pozorovat a docházet ke správným závěrům. S 

Descartesovým učením ovšem Conring nesouhlasí. Jeho schopnost poznání dokládá 

talent k vymýšlení a bystrost. Od skutečné vědy je však daleko vzdáleno. Vymyšlené 

hypotézy, jako ty, na základě kterých karteziáni staví přírodní filosofii, netvoří žádný 

podklad k vědeckým závěrům. A když jako základní axiom staví předpoklad, že 

spolehlivé poznání se zakládá na experimentech a důkazech smyslového vnímání, sami 

ničí tento axiom, tím že jistotu tohoto poznání sami vyvracejí a schopnost důkazu 

neuznávají. Po tomto díle již žádné tak významné v oboru medicíny Conring nenapsal, 



 

 

                                                                                                                                               
ačkoli zastával profesuru medicíny až do své smrti. Krátce po vestfálském míru byl totiž 

vtažen do víru praktické politiky a o několik let později se stal profesorem politiky, 

které se od té doby převážně věnoval.xviii   

 Je mnoho dokladů praktických cvičení, která doprovázela jeho výuku medicíny. 

Ke studiu lékárnictví organizoval botanické exkurse do okolí, pokud to z důvodů války 

bylo možné. Pořádal praktické kursy např. o bolestech a jako učitel anatomie dělal pitvy 

mrtvol a zvířat (i vivisekce důležité pro poznání krevního oběhu). Byl také činný jako 

lékař. Byl jmenován osobním lékařem na různých dvorech, ale tento titul spíše vycházel 

z politické činnosti než z lékařské.xviii   Roku 1649 se stal lékařem hraběnky Juliany u 

Východního Frýska, roku 1650 lékařem švédské královny Kristýny a roku 1658 lékařem 

jejího nástupce Karla X. Gustava.xviii   

  Popsal také zázračná vyléčení, která se stala v roce 1646 v Bad Hornhausenu, 

kde byly týden po týdnu uzdraveny stovky těžkých onemocnění. Conring v této 

souvislosti věří zázrakům, ale je přesvědčen i o možnosti vysvětlení na základě 

přirozených příčin.xviii   

 Conringův žák Sebastian Scheffer sepsal poznámky z jeho přednášek, které po 

Conringově korektuře vyšly roku 1654 a představují přehled autorů s Conringovým 

posudky. Toto dílo je pokládáno za první dějiny medicíny. Conringův přístup je zde 

historický (Facilior ad prudentiam medicam via est per historiam, quam per visum 

ipsum; utpote cum hic seris demum ab annis veniat, historia autem juvenem erudiat; hic 

de omnibus uni homini vix contigat, historia omnium in promptu sit singulis, Goebel, 

VI, 355) a kriticky posuzuje tradici.  Conring také pokládal za obsah medicíny 

zkoumání těla, nikoli duše. Oddělil tak tento a onen svět, jak bylo poté typické pro 

přírodní vědy doby osvícenství. Smyslovému pozorování přikládal zásadní význam. 

Tvrzení jako „sensibus repugnat“, sensibus adversatur“ a „sensus sane contrarium 

pronunciant“ stačí pro odmítnutí. Výsledky musí být analyticky zpracovány na základě 

vzdělaného kritického myšlení. Conring přikládal antickým autorům větší pozornost než 

Paracelsus, ale posuzoval jejich učení samostatným kritickým úsudkem. Aplikoval své 

lékařské znalosti ve svých historicko-politických dílech (De habitus corporum 

germanicorum antiqui ac novi causis). Činnost politika je podle jeho názoru podobná 

lékařově, kdy musí včas odhalit nedostatky, aby mohl přistoupit ke správnému způsobu 

léčby.xviii   

 



 

 

                                                                                                                                               

 

 

2.2. Historicko-politické studie 

 

Již v Holandsku se Conring zabýval studiem přirozeného a státního práva, Grotiovým 

dílem a politikou. Snažil se získat znalosti o politických poměrech v říši i v ostatních 

zemích. V Holandsku obdivoval politické znalosti všech lidí včetně obchodníků a 

řemeslníků bez vzdělání, které souvisely se svobodnými poměry v zemi. V tezích o 

morální filosofii obhajovaných roku 1629 je patrný vliv Grotia a samozřejmě 

Aristotela.xviii   

 Po návratu do Helmstedtu získaly jeho politické zájmy nové podněty v domě 

kancléře Engelbrechta. Roku 1632 se spřátelil s Jakobem Lampadiem, který vyučoval v 

Helmstedtu státní právo a byl radou brunšvických vévodů. Lampadius mu dal přečíst 

svoji disertaci o jurisdikci německé říše a přenechal ji Conringovi k novému vydání. 

Conring změnil titul na De republica Romano-Germanica a přidal dvě další 

Lampadiova pojednání a de Thouův popis Německa a nechal vše vydat roku 1634 v 

Leidenu. Sám sebe neudal jako vydavatele.  Mnohem později, roku 1671 vydal Conring 

Lampadiovo dílo (Lampadius zemřel roku 1649 poté, co se podílel na uzavření 

vestfálského míru)  znovu a přijal vlastní obsáhlý text vycházející z jeho četných 

přednášek. Ve třicátých letech se Conring začal zabývat prameny a dějinami základního 

práva německé říše.xviii   Velký vliv na něho měla Lehmannova Chronik von Speyer, 

která  byla určitou formou sbírky pramenů k právním a ústavním dějinám říše.xviii  

  Kolem roku 1634 začal Conring přednášet o historicko-politických otázkách. 

Základním učením byla teorie politiky a učení o státě na základě Aristotela. Dále se 

jeho přednášky týkaly dějin německé říše. Roku 1635 konal přednášky o Aristotelově 

Politice. Roku 1635 vydal Conring Aristotelovu Politiku v Giphaniově překladu a 

Tacitovu Germanii v kritickém vydání Justa Lipsia. V té době také organizoval politické 

disputace na témata aristotelské Politiky. 21. března u něj disputoval Christian Wilhelm 

Engelbrecht de mutationibus rerumpublicarum a 2. dubna Ernst Conerding de 

subjectione et imperio. Conringovy přednášky nejspíše odpovídaly politickému 

uplatnění studentů.xviii   



 

 

                                                                                                                                               
 Conring v Helmstedtu navazoval na tradici profesorů, kteří zavedli studia 

politiky: J. Caselius, H. Arnisaeus. Jeho práce se soustředila na několik oblastí: na 

strukturální a genetickou analýzu říšské ústavy, na metodologii politiky a jejích 

pomocných věd včetně historie, na bibliografii a diplomatiku, na dějiny a učení o státě a 

systematickou politiku.xviii    

 Conring přejal Bodinovo učení o suverénní moci a jeho dělení moci. Pokládal 

politiku za samostatnou vědu. Politika měla podle Conringa vyřešit krizi říšské správy, 

obnovit právní uspořádání a sloužit k poznání skutečné struktury právního a politického 

systému říše. Na Conringovo dílo měla patrný vliv situace na území říše, stejně tak jako 

vytváření absolutistických států ve Španělsku a ve Francii, absolutistických tendencí na 

některých říšských teritoriích a koloniální expanze. Změnu politické situace pokládal 

Conring za normální jev politického světa.xviii    

 Do svých děl pojímal Conring politické teorie tradice i současníků a posuzoval 

je s obzvláštní schopností úsudku. Své názory často uplatňoval v komentovaných 

edicích: vydal Aristotelovu Politiku, Machiavelliho Vladaře, Scioppovu Paedia 

politices, Bodinovu Responsio ad paradoxa Malestreti de caritate rerum et eius 

remediis a další významná díla.xviii    

 Povýšení politiky mezi vědy, které začalo již v předchozí generaci u Althusia a 

Alstedta, prosadil Conring vypracováním metodologie a učení pro sociální vědu.  Své 

úvahy spojil ve svém díle De civili prudentia  z roku 1663. Conring takto prolomil 

systém věd založený na aristotelismu, který nepokládal za vědu poznání týkající se 

jednajícího člověka a společnosti, kdy se jednalo o poznání ontologicky nestabilního 

obsahu a spíše o návod ke správnému jednání. Tuto tezi vyvrátil Conring tvrzením, že 

stejně jako fyzická podstata člověka, tak i obecné struktury politického uspořádání jsou 

aeternae veritates (věčné pravdy). Politika je poznáním obecných zákonitostí, a proto je 

také univerzální vědou. K emancipaci politiky od teologie došlo již v díle protestantů, 

např. Melanchthona. Křesťanské učení o státě, zakládajícím principy správy obce na 

křesťanství a politické jednání jako nástroj církve nebylo Conringem přijímáno. Conring 

měl zásadní podíl na vypracování koncepce politického náboženství. Hlavní myšlenkou 

byla nutnost minimálního stavu náboženského přesvědčení zakládajícího se na uznání 

trestajícího božstva a nesmrtelnosti duše, očekávající poslední soud. Toto náboženství 

pokládal Conring za nutné pro existenci státu. Pro prosazení této religio politica 

(politického náboženství) neexistovala pro Conringa žádná tolerance. Principem politiky 



 

 

                                                                                                                                               
byla pro Conringa utilitas humani generis (užitek lidského rodu). Za lidskou přirozenost 

pokládal socialitas (společenskost) ale i nesmrtelnost duše a závislost jejího osudu na 

jejím chování vůči bohem stanoveným normám. Světská utilitas (užitečnost) byla 

omezena skrze religio politica (politické náboženství). Conring oddělil k řesťanské 

instituce a dogmata z dosahu státem vynutitelných. Takto se Conring vymezil jak vůči 

politica christiana (křesťanské politice) tak vůči koncepcím vycházejícím z 

Machiavelliho učení. Kvůli negativnímu vlivu moci papeže na římskou říši označil  

Conring Říši jako respublica imperfecta (nedokonalý stát). Právem se poté Conring 

zabýval jako causa formalis (formální příčinou) státu - jako součást analýzy politického 

uspořádání a nástroj vlády. Analýzu státního práva vždy zařadil do společné analýzy 

politické struktury říše i jiných států.xviii    

 V 17. století byla pokládána znalost práva za základ politiky, s čímž souvisel 

vstup vzdělaných právníků do služeb státních správ. Se zájmy jimi vedené politiky 

říšských stavů souviselo vypracování Jus publicum (státního práva) jako samostatné 

disciplíny. Conring prosazoval názor o nemožnosti omezení vládnutí a zákonodárství 

pouze na normy spravedlnosti, ale prosazoval názor o nutnosti posouzení užitku a 

posouzení celkového uspořádání obce a jeho příčin. Politiky by podle Conringa neměli 

být pouze právníci.xviii    

  

 

 

2.3. Obecná metodologie 

Conring podobně jako ostatní současníci pozdně-humanistické doby vycházel z antické 

tradice jako autority. Jeho hlavním cílem však nebylo, aby obnovil její učení, ale aby je 

dále samostatně rozvinul a uplatnil na řešení problémů doby a získávání nových 

poznatků. Stejně jako ostatní učenci této doby bylo jeho důležitou metodologií  kritické 

posuzování textů vycházející z klasické filologie. Podobně se v jeho díle projevoval vliv 

dalších ideových proudů doby. I nadále vědecká metodologie vycházela s Aristotela. 

Ačkoli byl aristotelismus nejrozšířenějším učením pozdního humanismu, vyskytovaly 

se myšlenkové proudy ovlivněné Machiavellim, platonismem, neostoicismem nebo 

skepticismem. Svůj názor na Aristotelovu autoritu vyjádřil Conring ve své chvále na 

Aristotela z roku 1632: Tantum sapimus, quantum judicio nostro sumus assecuti... Id 



 

 

                                                                                                                                               
satis fuerit, si Aristotelem principis loco in eruditis habeamus, non qui dictator sit 

(neque enim dictaturam admittit res litteraria), sed qui primo loco sententiam 

dicat.(Chápeme do té míry, do jaké následujeme vlastní úsudek… Stačí, jestliže máme 

Aristotela na místě vládce mezi učenci, nikoli, aby byl diktátorem (neboť vzdělanost ani 

nepřipouští diktaturu), ale aby jako první pronášel teorie.)  Conring pokládal  za 

nevzdělané filosofy, kteří nevycházeli z pozdně humanistického způsobu myšlení, ale 

snažili se vybudovat vědu a filosofii na základě vlastního rozumu, jako byl na příklad F. 

Bacon, Hobbes nebo Descartes.xviii  

 V Conringově díle již neplatil jako vědecký důkaz metodicky vykonstruovaný 

systém poznaného, ale jistota jednotlivých poznatků získaná použitím určitých metod. V 

Conringově díle se tedy uplatňuje v zásadě moderní metodologie. Nesnaží se vytvořit 

uzavřený systém, ale získat jednotlivé poznatky. Nesnaží se poznáním dosáhnout causae 

primae (prvotních příčin). Přesto se snažil dosáhnout univerzálních poznatků 

aplikovatelných na jednotlivé oblasti. U poznatků získaných touto cestou však 

nezůstával, ale vyžadoval jejich aplikaci na konkrétní analýzu skutečnosti ve dvou 

podobách: při strukturní analýze států a v historiografii, t.j. pojednání res gestae, ale 

obzvláště pojednání o vývoji institucí a států tak, aby udané příčiny odpovídaly 

pravidlům stanoveným univerzální politikou. Příklady z dějin nemají podle Conringa 

význam pro politiku, pokud z nich není vytvořeno univerzální tvrzení. Conringovo 

učení o empirickém poznání obsahovalo dva elementy: indukci vytvořenou na základě 

kritické a univerzální historie nebo zkušenosti a aplikaci principia, vytvořených na 

základě zkušenosti a samých o sobě evidentních. Hlavní vědecký element politiky 

tvořily deduktivní závěry získané na úrovni indukce a principií. Důležitou součástí 

analýzy byly quattuor causae(aristotelské čtyři příčiny). První je causa finalis, 

specifický státní účel - scopus, druhou je materiální příčina, třetí causa 

formalis(formální příčina), t.j. instituce a způsob vlády a causa efficiens(příčina 

vykonávající), tj. vládnoucí skupina.  Conring kritizoval formální charakter aristotelské 

analýzy.xviii   

  Conring si byl vědom krize tradičního scholastického vědeckého a důkazního 

učení. Snažil se ji překonat vytvořením relativně spolehlivých metod a učení o způsobu 

dokazování na základě bez pochyb přijímaných věd. Vzhledem ke své koncepci se 

zabýval jak postupem získávání a řazení poznatků, kam přičítal i historicko-kritické 

metody, tak i metodami získání teoretických poznatků a jejich aplikací. Historie byla 



 

 

                                                                                                                                               
pro Conringa nezbytným východiskem poznání, ale jen skrze aplikaci v procesu 

vytváření teorie a skrze analýzu aplikací získaných teorií. Conring odmítal politické 

vzdělání skrze pouhou výuku dějin. Dějiny vzdělávají jen toho, kdo disponuje nástroji 

teoretické analýzy, jinak uvádí v omyl. Teorie je bez dějin prázdná, nemůže dokonce ani 

vzniknout, ale současně je historie bez teorie neprůhledná, matoucí a povrchní, také 

proto, že neizoluje faktory, které umožňují přenos poznatků na současnou situaci.xviii   

 Conring vymezoval své učení vůči tzv. empirikům a matematikům. Empirici 

pokládali za získatelné jen poznatky získané politickou praxí nebo ze zkušeností 

přejatých z historiografie. Jako zastánce čistého empirismu jmenoval Conring F. 

Bacona. Kritizoval ale také Lipsia, tacitisty a pojetí „historia magistra vitae“. Za 

matematickou metodu pokládal Conring pokus obhájit koncepci vědy proti skepticismu 

aplikováním metod matematiky a geometrie. Conringova kritika směřovala vůči 

italskému aristotelismu zastoupenému Alexandrem Piccolominim, ale později přiřadil 

Conring  Hobbese, Derscartese, Weigela a Gassendiho.xviii   

 Metodu poznání států na základě quattuor causae doplnil nejen časovou dimenzí 

(tempora, origo, progressio, mutationes) a geografickými podmínkami (loca), ale také 

kategorií corpus morale (morální oblast) prostřednictvím hlediska souvisejících 

problémů proportio, harmonia, monstrositas a respublica imperfecta (proporce, 

harmonie, monstrozita  a nedokonalý stát). Na rozdíl od většiny aristoteliků neomezoval 

svoji analýzu na organizaci správy, ale obohatil analýzu tematizováním společnosti - 

civitas. Nezabýval se jen konflikty jednotlivých skupin a sociálními předpoklady 

různých státních forem, ale také ekonomickými podmínkami pro vytváření státu. Otázka 

formy státu byla spojena s vládnoucími skupinami.xviii    

 Přes Conringův realismus obsahovalo jeho učení omezení lidského poznání a 

jeho schopností a možnost zásahu boha do dění, který mohl změnit přirozený běh příčin. 

Politika byla pro Conringa nejen přípravou na politickou činnost, ale také součástí 

teoretické filosofie, jejímž účelem bylo poznání samé. Politika byla pro něj současně 

vědou i učením o schopnostech pro politiky. Politiku pokládal také za technickou 

disciplínu vedoucí politiky k vytváření zákonů, institucí i celých států. Conring neznal 

Humovo rozdělení preskriptivních a deskriptivních výpovědí a z toho vycházející dělení 

disciplín na teoreticko-poznávací a aplikované pro jednání. Conringovo pojetí stále 

vycházelo z homogenních teleologických struktur. Své metody aplikoval jak na fyziku, 

tak na politiku. Krize aristotelismu vycházela do určité míry právě z nemožnosti 



 

 

                                                                                                                                               
aplikování stejných kritérií na přírodní a humanitní vědy. Pufendorf ve svém díle již 

aplikoval kartesiánské dělení res extensae a res cogitantes.xviii    

 

2.4. Názory na politická uspořádání 

 
Charakteristický pro Conringovo pojetí státního uspořádání je jeho spor s monarchomachy. Jeho pojetí se 

projevilo ve sporu s Johannesem Fichlau (1650) a v kritice pojetí Ferdinanda Vasqueze v De finibus 

imperii Germanici (1654). Polemika se vztahovala k učení Ferdinanda Vasqueze, který vytvořil koncepci 

demokracie jako normy všech ústavních zákonů. Tato koncepce byla charakteristická pro německé 

monarchomachy. V souvislosti s debatou o právu na znovuzískání státního území a welfskými územními 

nároky popřel Conring právo obyvatel na svobodné rozhodnutí o poddanství. Na základě Aristotela 

zastával názor, že přirozené právo připouští panství a poddanost stejně jako mnohé další sociální instituce. 

V případě jejich existence je třeba vycházet z mlčky nebo zřejmě vyjádřené dohody. Za zásadní pravidlo 

přirozeného práva pokládal Conring  pacta sunt servanda (je třeba zachovávat dohody). Vasquezova 

teorie (homines omnes natura liberos natos; eo quo fas esse recuperare illam libertatem naturalem, idque 

vel vi vel mutua subditorum et dominorum voluntate)(všichni lidé se od přírody rodí jako svobodní; a tak 

je spravedlivé znovu získat tuto přirozenou svobodu, a to buď silou nebo společnou vůlí poddaných a 

pánů) podle Conringa odporovala přirozenému právu i jus divinum (božskému právu) a mezinárodnímu 

právu a mohla rozvrátit téměř všechny státy. Mezi monarchomachy patřili v Německu kromě Fichlaua 

také ortodoxně luteránský teolog Hülsemann a Benedickt Carpzov z Lipska. Názory monarchomachů 

zastupovaly nároky nižší šlechty, měst a zemských stavů proti teritoriálním nárokům říšských knížat. V 

průběhu třicetileté války se tento konflikt vyřešil ve prospěch knížat.xviii    

 Jako současný politický faktor znal Conring stoupence demokracie z anglické revoluce, 

obzvláště Miltona. Společně s Miltonem odsuzoval  stoupence absolutismu.  Politickou participaci 

pokládal za kritérium politické svobody, kterou jako všichni aristotelici odlišoval od občanské svobody. 

Ztrátu politické svobody v mnoha evropských zemích vykládal jako současný vývoj. Kritizoval tento 

vývoj jako odklon od politických norem germánských národů: respublica mixta (smíšený stát), kterou 

monarchomachové zdůvodňovali na základě přirozeného práva, ospravedlňoval Conring sociologicko-

historicky. To platilo i pro německá knížectví, protože v nich : Quod hodie in Germania primo tota 

Germania administretur per conventus ordinum, illud esse ex antiquo more et arguere libertatem 

pristinam. (Proč se  za prvé dnes  celé Německo spravuje prostřednictvím shromáždění stavů, to je podle 

starého zvyku a  je třeba vinit starobylou svobodu;) (2, 721) Svědkem byla Corningovi Franco-Gallia Fr. 

Hotmana z roku 1576. Kromě ideologie germánské svobody udával Conring druhý důvod proti absolutní 

monarchii: Pokládal pro stabilitu vládce za neodmyslitelný souhlas poddaných, aktualizovaný i jen 

prostřednictvím instituce s poradní funkcí. Conring tedy nepodlehl fascinaci  ústavně-politické možnosti  

mocného a vojenského státu monarchického uspořádání. Jeho pojetí setrvalo v koncepci  stavovského 

státu. Conring byl stoupencem respublica mixta. Přesto  nebyl stoupencem žadného normativního  učení o 

ústavě, ale byl relativistou.  Jako jedinou ustavní normu uznával souhlas mezi scopus (účel), sociálními a 



 

 

                                                                                                                                               
politickými životními podmínkami a tradicemi lidu na jedné straně a jeho současnou ústavou na straně 

druhé: Quando autem populus eo imperio, ad quod secundum indolem et mores proprias propendet, 

regitur, est illae civitatis status justus et utilis. (Když je však lid ovládán tou vládou, která odpovídá jeho 

vlastním schopnostem a mravům, je tento společenský stav spravedlivý a užitečný.)(3,  438). Conring 

nebyl ovšem žádným demokratem, ale patřil k převažující skupině měšťanstva, která až do dob 

liberalismu pokládala plebs za nutnou, ale politicky každopádně nebezpečnou skupinu, která měla zůstat 

bez politických práv, a sociální a politickou nerovnost za funkční nutnost každé rozvinuté společnosti. 

Skutečnost, která činila teorie monarchomachů tak problematickými, bylo rozvedení středověkého učení 

o právu politické reprezentace  na násilné povstání. Spolu s většinou aristoteliků omezil Conring právo na 

povstání na situaci  nebezpečí destrukce státu skrze tyranského vládce. Conringova koncepce neodpírala 

možnost uznání násilného konfliktu  jako normálního politického prostředku.xviii   

 Obzvláště byla specifickým projevem německého aristotelismu relativní legitimizace despocie a 

dominátu jako státní formy. Za despocii bylo pokládáno státní uspořádání, ve kterém vládce primárně 

sledoval své vlastní zájmy a teprve sekundárně blaho svých poddaných. Rozšíření tohoto státního 

uspořádání a jeho souhlas s vůlí a charakterem mnoha národů byl pro Conringa jedním z nejdůležitějších 

argumentů proti monarchomachům. I Conring vnímal vzestup vojenských monarchií, ale nepokládal 

jejich strukturu za potenciálně slibující  úspěch. Conring byl jedním z prvních německých stoupenců 

anglické monarchie Karla II., kterou označil jako respublica mixta. Bodinem rozvinuté a německými 

aristoteliky přijaté rozlišení kvalitativně negativních forem monarchie na dominatus a  tyrannis mělo tu 

funkci, že pro prostřední formu vyžadovalo reformy, ale současně ji chránilo před násilnými změnami, 

revolucemi, protože s pojmem tyrannis bylo vždy spojeno ospravedlnění násilného povstání.  Conring 

srovnal označení současných států jako dominatu s barbarskými monarchiemi Asie a Afriky a odmítl 

skrývat každé libido dominandi (touhu po vládnutí) za moderní formulaci ragione di stato. Conring 

kritizoval Lipsiovo zahrnutí vojenství do politiky. Souhlasil s Machiavelliho návrhy týkajícími se milice a 

kritizoval žoldnéřská vojska. Lipsiovo pojetí pokládal za vhodné pro despotické dobyvatelské státy. 

Kritizoval Lipsiovo redukování politických cílů na conservatio status (zachovávání stavu) a honeste 

vivere (poctivé žití). Oproti ochuzení státních cílů absolutistických monarchií se Conring snažil zachovat 

Aristotelovy cíle politického jednání, obzvláště sufficientia rerum a bene et beate vivere: Nec finis unicus 

politici est status conservatio, sed felicitas civilis societatis, qua revera absolvitur exercitacione virtutis 

cum rerum sufficientia conjuncta. (dostatek věcí a žít dobře a šťastně: A není jediným cílem politika 

zachovávat stav, ale je jím štěstí občanské společnosti, kterého se ve skutečnosti dosahuje praktikováním 

ctnosti spolu s dostatkem věcí)  (3, 52) xviii  

 Na Conringovo dílo měly také vliv myšlenky Jeana Bodina. Jean Bodin byl 

přesvědčen o duchovně-mravní jednotě lidstva. Z jednotlivých podmínek národního bytí 

vyplývají rozdíly mezi jednotlivými národy a jejich úrovní vzdělanosti. K vysvětlení 

charakteru národů použil teorii klimatu. Ve svém díle  De republica vykládá o 

národních odlišnostech a uvádí názor, že státní zákony a společenská zřízení  mají být 



 

 

                                                                                                                                               
přizpůsobena charakteru národa. Neexistuje ideální státní forma, protože každému 

národu vyhovuje jiná.xviii   

  

  
Důležitým pro Conringovo pojetí státu jsou jeho názory na Machiavelliho učení. Roku 1660 vyšla jeho 

edice Machiavelliho Il  Principe s  poznámkami, obsahujícími kritické poznámky a vlastní  názory. Jako 

účel edice uvedl nutnost objasnit Machiavelliho učení zastřené obviněními protivníků. Kromě edice 

Machiavelliho Il Principe připravil Conring také edice Scipiona Chiaramontiho De Coniectandis 

cuiusque moribus et Latitantibus Animi Affectibus roku 1665. Roku 1666 napsal předmluvu k latinskému 

vydání Giovanniho Botera De ratione status. Roku 1663 nechal vytisknout  nejznámnější díla dvou 

autorů s obzvláště pozitivním vztahem k Machiavellimu: Paedia Politices Gaspara Scioppia a 

Bibliographia politica Gabriela Naudého.xviii   

 Conring Machiavelliho vysoce oceňoval, hájil proti nespravedlivým obviněním a doporučoval 

jako povinnou četbu pro politiky. Na proti tomu kritizoval Machiavelliho rady pro uzurpaci vlády,  pro 

tyranidu a despocii, nikoli ovšem skutečnost, že o těchto praktikách pojednával, protože o nich bylo 

možné číst již v díle Aristotela, Xenofonta a Tacita a jejich znalost pokládal pro politika za tak důležitou, 

jako je pro lékaře znalost jedů a jejich účinků. Naopak obviňoval Machiavelliho z neomezeného 

doporučování tyranidy. Tyrannis, t.j. vláda jednotlivce k jeho vlastnímu prospěchu tak, že jsou ničeny 

životy a zájmy všech poddaných, resp. je negován vztah vzájemného uznání jednotlivých států, byla pro 

Conringa nelegitimní, protože ničila pro lidi nutné minimum sociální sounáležitosti. Také byl Conring 

přesvědčen, že Machiavelliho násilné praktiky  nepřispívaly k posílení vlády, naopak byly částečně 

škodlivé. Machiavelli  neuvedl prostředky, které vládci zajišťují souhlas a náklonnost poddaných.xviii    

 Conring souhlasil s Machiavellim, co se týče názoru, že všechno politické jednání je třeba měřit 

pouze měřítkem utilitas publica (veřejného užitku). Redukce všech norem na utilitas je základem 

Conringovy politické teorie. Od ní odvozoval i pojetí spravedlnosti. Na rozdíl od Machiavelliho 

Conringova utilitas nesouvisela výhradně se zájmy vládce, ale se zájmy společnosti, jejíž zájmy je třeba 

empiricky stanovit a konkretizovat  v institucích a činech státu.  Zájem vládce může dominovat, ale na 

delší dobu je jen možné a legitimní, pokud odpovídá charakteru a vůli lidu. Pojem aristotelské utilitas 

také odpovídá pojetí, že lidé ne z nutnosti nebo přemožení bojem všech proti všem, ale ze své 

přirozenosti, skrze své pozitivní vlastnosti, jsou odkázáni k životu ve společnosti. Zde spočívala 

Conringova kritika Epikura, Karneada a současníků, obzvláště Hobbese. Zachování socialitas bylo pro 

Conringa neoddělitelnou součástí lidské utilitas. Proto byl přesvědčen, že správně pochopená utilitas 

jednoho člověka nebo státu vždy odpovídala principům přirozeného a mezinárodního práva.  Conringovo 

pojetí obsahovalo i existenci nesmrtelné duše: pod utilitas spadalo také to, co škodilo životu, ale 

zachraňovalo duši. Důležitým kritériem byla pro Conringa intence. Conring udával  i techniky odporující 

běžným představám morálky, jako např. utajování, mystifikování, tolerování zločinů, podvod, porušení 

dohody, zákrok vůči majetku a životu občanů, útočné války. Conring přiznával, že bez minimálního 

množství těchto prostředků si neumí představit udržení existence státu.xviii   

 Již roku 1637 formuloval Conring své pojetí říšské ústavy a politiky: libertate ordinum 



 

 

                                                                                                                                               
temperatus principatus (vláda omezovaná svobodou stavů), stát spojený z nejrůznějších menších 

členských států, organizovaný jako omezená monarchie. Později dodal, že říše je stejně jako teritoriální 

státy respublicae perfectae (dokonalé státy), které neuplatňují zcela všechna práva suverenity vyžadovaná 

každým státem. Conring obzvláště kritizoval, že bylo jus in res sacras (právo v oblasti náboženství) v 

katolických zemích papežem zrušeno. Tři maximy musejí být zachovány pro udržení státu: ubi dominatus 

quaeritur, pax et tranquillitas tua irritamentum est servitutis (kde je požadován dominát, mír a klid jsou 

rušitelem otroctví), občanská válka v říši vede k vládě vnějších mocí; partes sunt non nisi uno vinculo 

unoque spiritu salvae (části jsou zdravé jen jedním svazkem a duchem), je špatné, že jednotliví členové 

sledují jen své zájmy. Třetí maximou bylo: a fraternitatis vinculo erroribus infecti non sunt excludendi (z 

bratského svazku je třeba nevyjímat nakažené omyly) - rozdíl mezi konfesemi nesmí narušovat politické 

vazby.xviii   

 V Conringově pojetí se projevuje reakce na současná nebezpečí -  císařský dominát, 

náboženskou netoleranci, egoismus jednotlivých států, ohrožení od vnějších mocností a konečně možný 

zánik Říše. Conring odmítal romanistické teorie říšských dvorních publicistů i návrhy na zničení 

habsburské moci prezentované B. Chemnitzem. Zdůraznil pozitivní přínos habsburské vlády spočívající v 

mocenské převaze a obraně říše. Ferdinanda II. a III. kritizoval spíše kvůli jejich náboženské politice než 

kvůli snaze o posílení moci. Jeho názor na rakouskou vládu byl spíše pozitivní, protože nebyl žádným 

vojenským ani mocensky založeným státem. Císař a Říše by se měly doplňovat, nikoli vytvářet oslabující 

prvky ústavy. Instituce vytvořené říšskou reformou Maximiliána I. a Karla V. zachránily v 15. století říši 

před úpadkem a  měly by být obnoveny a rozpracovány.xviii    

 Zahraniční politika hrála v Conringově pojetí rozhodující roli jako ochrana říšských států před 

silnými sousedy. V díle De finibus Imperii Germanici se zabýval  teritoriálními ztrátami říše od 

středověku. Stability bylo podle Conringa možné dosáhnout náboženskou tolerancí a ratio habenda totius 

corporis (rozumnému přístupu k celému státu). Pod vlivem vývoje v Británii napsal, že království jsou 

trvalejší, pokud jsou smíšená - co ztratí král na moci, to získá na délce trvání své říše.xviii   

 Ve spisu De Ratione Status z roku 1651 Conring pojednal o svém pojetí práva, vrchnosti a 

občanů. Zákony by měly odpovídat formě a potřebám státu a zachovávat střední cestu. Vrchnost by měla 

být vhodná a občané by měly zachovávat pravidla. Vše by mělo být harmonicky uspořádáno, aby byla 

zajištěna stabilitas & ratio status (stálost a zájem, stav státu). K dobré vládě patří pevná opevnění, silné 

vojsko, chytré zahraniční smlouvy, uměřená cenzura a dostatek finančních prostředků.xviii   Ratio status je 

omezena náboženstvím, zachováváním smluv, respektem ke cti a spravedlností.xviii   

  Ratio status je podle Conringa směrnicí pro dobrou vládu, modifikovanou pro různé formy 

státních uspořádání. Jeho  kritéria vychází z přesvědčení o potřebě rovnováhy státu, jehož cílem je blaho 

poddaných, zachování míru a bezpečnosti. V souhlasu s luteránským novoaristotelismem a v protikladu k 

machiavellismu byl Conring přesvědčen o nutnosti spojení ratio status s náboženstvím, etikou a 

spravedlností. V celkové situaci třicetileté války a vytváření absolutistických států, které vedly k četným 

diskusím o ratio status a vedly k názorům široké škály počínaje názory blízkými Machiavellimu až k 

názorům prosazujícím vliv církve, stál Conring v této oblasti na racionalisticky založeném pojetí a 

vzdaloval se emotivních morálně laděných pojetí. Jeho učení bylo objektivní a vyvážené a volně se 

odvolávající na antické, italské i francouzské, katolické i protestantské autory. Své pojetí historicky 



 

 

                                                                                                                                               
zařadil, analyzoval na základě summum bonum (nejvyššího dobra) aristotelského učení o účelu státu a 

omezil je na základě náboženství, etiky a práva. Pod všemi Conringem řešenými otázkami spočívala 

optimistická antropologie, zájem o utváření států a irénická zbožnost.xviii   

 

2.5. Conringovo pojetí dějin 

 

Poznání dějin souviselo se studiem jednotlivých zákonů, státních uspořádání. Historie 

měla pro Conringa sekundární význam, i když nikoli malý -  byl autorem mnoha 

historických i průlomových děl. Ve svém vztahu k historii stál v tradici pozdního 

humanismu leidenského ražení a označoval historii jako summam voluptatem (nejvyšší 

rozkoš), která umožňuje pohled na člověka, baví a je zrcadlem lidstva. Výsledky 

historikovy práce by proto měly bavit, poučovat a vzdělávat. Vzorem stylu zpracování 

mu byl Livius a pro obecná rétorická pravidla Cicero a Lipsius. Spíše byl důležitý obsah 

než formální stránka. V souladu s humanistickými představami jmenuje Conring tři 

ctnosti: veritas (pravdivost), prudentia (moudrost) a eloquentia (výmluvnost). Podle 

Conringa může být méně důležité, jestli se zprávy, řeči a úvahy skutečně udály. Stojí 

pod rétorickými pravidly a slouží také etice a jsou blízké poezii. Pokud je ovšem třeba 

posoudit vlastní užitek historie, musí být příběhy pravdivé a poté slouží historie politice. 

Spolu s Machiavellim je přesvědčen o důležitosti znalosti dějin pro vládce a politiky. 

Pravdivá historie, která se zabývá rebus civilibus (občanskými záležitostmi) má 

specifický užitek pro politiku,  civilis prudentia (občanská moudrost), je 

locupletissimum compendium alienae experientiae (nejbohatší kompendium cizí 

zkušenosti). Historické poznání, experientia aliena (cizí zkušenost) je třeba 

upřednostňovat vlastním zkušenostem, které jsou jen náhodné a neúplné. Z množství 

historicko-politických materiálů je možné snadno získat nutná exempla a paradigmata. 

Historie je empirií politiky. Ukazuje aplikování pravidel státovědy. Protože se zabývá 

jednotlivostmi, jsou jí universalia uzavřena a zůstává na nižší úrovni vědeckého 

postavení. Mohla by být skutečnou vědou, pokud by byla schopna z množství 

jednotlivých výsledků dát dohromady historii jako universalia. Potom by nebylo možné 

popřít její vědeckou hodnotu. To by ale nemohla být univerzální historie, jak byla v té 

době běžná, spíše by musela být schopná vytvořit univerzální výpovědi. To zatím ale 

podle Conringa nebylo uskutečněno a asi ani uskutečnitelné.xviii    



 

 

                                                                                                                                               
  Protože historie poskytuje možnosti aplikace a kontroly politiky převedené na 

vědu, má vysokou  hodnotu, které se nelze vzdát. To neplatí o všech druzích historie. 

Některé přispívají k univerzáliím politiky, některé k praxi a některé ani k jedné. 

Historie, které přispívají k politice, jsou ty, které vedou čtenáře k tomu, že z těchto 

historií bez obtíží pozná, co státu prospívá a co mu škodí. Historie, které toto 

nepřínášejí, nepřispívají k poznání států. K nim patří historicko-genealogické, čistě 

chronologické nebo topografické příběhy stejně jako dějiny válek. Jistě mohou být i tyto 

pod jistými podmínkami vhodné pro určité politické pohledy. Tvoření otázek a předmět 

jsou rozhodující, i když tyto historie málo přispívají k politice. Na prvním místě je pro 

politiku důležitá historie, která se zabývá politeiou (ústavou) před historií zabývající se 

činy. Je při tom nutné vyučovat o ortum, progressum, mutationes, conservationesque 

civitatum (původ, pokrok, proměny a zachovávání obcí) důležité pro každého, kdo chce 

stát chránit před poškozením. Protože rozhodující motivy a příčiny těchto historických 

podmínek neleží na povrchu, nebo nejsou vůbec zmíněny, musí být čtenář znalý otázek 

týkajících se státovědy a lidské přirozenosti. Stejně jako lékař musí na základě indikací 

rozhodnout o opatřeních. Znalosti a cit se musí spojit, aby bylo možné získat dostatečné 

poznatky z dějin. Obzvláště pro juristickou interpretaci, obzvláště pro Jus publicum 

(státní pravo), je tato schopnost nezbytná, protože správný výklad umožňuje pohled na 

vznik a dějiny zákonů. Tento přístup je možné vztáhnout jen na současné platné státní 

předpisy. Znalost vzniku zákonů bez kategorií státovědy nebo znalost např. antických 

zákonů prospívá jen málo tomuto vyššímu legitimnímu účelu. Vzdělance, kteří se tímto 

zabývají, označuje Conring jako philologi (filologové) nikoli juris-periti (znalci práva). 

Juris-periti se snaží analyzovat příčiny vzniku a vývoj právnické materie na základě 

současného a platného kladení otázek vzhledem k daným problémům a vyvozovat 

závěry. Protože ze vzniku lze poznat obsah, smysl a účel. To platí stejně pro zákony a 

oblasti práva jako pro stát a jeho ratio. Proto je nezbytné studium vlastních raných dějin, 

t.j. dějin říše a teritorií, ale nikoli studium antických států, které  prospívá rétorice a 

poezii, ale k lepšímu poznání poměrů v říši není užitečné. Historii pokládal Conring za 

přínosnou pro vzdělání studentů v oboru politiky, kde má historie jen pomocnou 

funkci.xviii   

 Conring pokládá za důležité poznání vzniku státu a jeho historického vývoje se 

svými mutationes. Jedním z dalších cílů Conringových historických pojednání je 

vyvrácení převažujících falešných představ o charakteru Říše, jeho původu a závislosti. 



 

 

                                                                                                                                               
Conringovými protivníky jsou zastánci papežského primátu, na zdánlivě historickém 

základě argumentující zástupci protireformační teritoriální státní politiky, přívrženci 

absolutisticko-habsburského císařství jako vůdcové rekatolizace Říše, romanisté 

prosazující platnost justiniánského práva ve veřejně-právní oblasti, proti Říši zaměření 

publicisté, propagandisté přednostního práva církevních institucí i ve světských věcech. 

Aby udržel tyto nepřátele v mezích, popsal Conring mimo jiné hranice říše, vyvrátil 

legendu o recepci římského práva, dokázal, že staří Němci měli své vlastní principy 

pravidel a vlastní kulturu, že říše od doby  Karla Velikého a  in genere od doby Otty 

Velikého existuje  v současné podobě, že města, biskupství a teritoria již brzy měla 

vlastní zákonný vývoj. Tak se Conring stal odborníkem obzvláště starších německých 

dějin, skvělým diplomatikem a průkopníkem pomocných věd historických. Jen na 

historicky zajištěném základě mohlo být dosaženo trvalého, dostatečného, historicky 

oprávněného a politicky zastupitelného uspořádání říšského práva, to, co se 

současníkům třicetileté války zdál jako zásadní bod možnosti jejich existence. 

Kompetentním pro tento komplex otázek bylo v neposlední řadě Jus publicum (státní 

právo). Bez znalosti status publicus od jeho počátků není možné žádné dostatečné 

jednání, nelze v zákonodárství a správě úspěšně jednat. Stejně jako zákony a státní 

nařízení nejsou ničím náhodným, mají být objasněny ex consuetudine, na základě svého 

původu a z jednotlivých prokazatelných úředních dokumentů, tak i obecná právní 

nařízení. Studium raných dějin potvrzuje názor, že Říše byla od počátku zcela 

samostatným legitimním státem, svobodným a sám sebe určujícím. Starožitnosti, zpěvy, 

mýty, nepřímé tradice, stejně jako negermánští autoři - Tacitus nebo nezvěstný Plinius - 

umožnili toto dokázat.xviii   

  

 Conringovými předchůdci byla Carionova kronika a Sleidanovo kompendium, 

které stále ještě pevně trvaly na pojetí  translatio imperii, učení o 4 monarchiích a o 

zavazujícím přijetí římského práva. Spíše než důraz na etický význam historie a 

opakování utvrzených učení těchto dvou děl, přenesl Conring význam historie směrem 

k politice a historickou kritikou posuzoval pojetí šířená v protestantských zemích. Velký 

vliv mělo dílo Jeana Bodina, které způsobilo zintenzivnění říšsko-publicistických 

diskusí. Diskuse byly podněcovány také vzrůstajícími konfesionálně-politickými 

napětími a staly se důležitým teritoriálním a konfesionálním nástrojem sporů. Mezitím 

se stalo zvykem, že se jednotlivé sporné strany zaštiťovaly historickými argumenty. 



 

 

                                                                                                                                               
Objevily v té době zvláštní roli Jus publicum Romano-Germanicum a jeho metodickou 

zvláštnost, poskytování historických důkazů. I když musela tato raná říšská publicistika 

urazit dlouhou cestou, než byla obecně uznána, i když se na počátku třicetileté války 

projevovala jen několika význačnějšími zástupci, přesto přispěla ke zvýšení významu 

historie pro právníky, obzvláště pro právníky zabývající se veřejnými poměry Říše. Pro 

Conringa byla obzvláště důležitým spisem z této oblasti špýrská kronika Christopha 

Lehmanna, ve které byly poprvé na základě rozvinuté humanistické kritiky pramenů 

detailně popsány a zdokumentovány dějiny jednoho člena říše - říšského města Špýr. 

Současně tato kronika obsahovala popis Říše, pokud tvořil nutné pozadí vývoje říšského 

města Špýru. Conring využil tohoto vzoru nejen ve svém pojednání o dějinách říšských 

měst, ale v zásadě ve všech svých historických pojednáních zabývajících se dějinami 

říše a jejích součástí. Na Conringa měl také vliv neostoicismus z doby jeho pobytu v 

Leidenu, kde v té době vládlo pojetí vědy charakterizované jako pozdní humanismus, 

založené na klasické filologii.xviii   

 Univerzita v Helmstedtu měla sama o sobě zvláštní postavení mezi německými 

univerzitami z hlediska statut, ve kterých bylo nařízeno pravidelné vyučování 

církevních dějin na teologické fakultě, a to je nejstarším dokladem, kdy byly církevní 

dějiny vyučovány jako součást teologického vzdělání. Také právníkům byl výrazně 

doporučen význam historického zařazování do doby a prostoru jako zásadní metodická 

maxima. Také na artistické fakultě byla historie obsáhle a důkladně pojednávána. 

Dějiny byly znovu prohlášeny za pevnou součást teologického a světského vědění a ve 

své exemplární funkci a vedle božského slova definovány jako druhé směrodatné 

kritérium, po vzoru Melanchthonova učení, které sledoval David Chytraeus při tvorbě 

univerzitních statut. Kompendiem měla být Carionova kronika a samozřejmě i antičtí 

autoři měli být pojati do výuky. Univerzitní statuta byla v zásadě koncipována v jasném 

pozdně humanistickém duchu vlivem zakladatele i profesorů, jako byl Calixt nebo 

Conring. Nejen že na této univerzitě byla otevřena první katedra církevních dějin na 

německé univerzitě, ale působili zde profesoři jako Heinrich Meibom, Rainer 

Reineccius a Christoph Heitmann, kteří měli velký vliv na Conringa. Jako následek 

pozdně humanistického pojetí lze vidět jak otevřeně konfesionální jednání, tak i silně 

historicko-politickou orientaci helmstedtského pojetí vědy. Toto pojetí se upevnilo v 

Conringově díle také vlivem štrasburské školy odvolávající se na Justa Lipsia, vlivem 

Boeclera, Freinsheima, Berneggera a dalších. Ačkoli byla Conringovi bližší 



 

 

                                                                                                                                               
humanistická historiografie než konfesionálně polemická, projevovala se jeho 

protestantská pozice výrazně v polemice proti politickým názorům protireformačních 

autorů jako Baronius a jeho „zdánlivě historické“ zdůvodnění práv papežství, nebo 

jezuitských autorů, Gretsera a Contzena. V jejich působení ale jistě poznal podobného 

ducha jen v protichůdném postavení. I  Contzen označil  politiku jako regina 

scientiarum, quae aliis imperat (královna věd, která vládne ostatním) a ve svém 

Methodus doctrinae civilis z roku 1628 argumentoval podobným způsobem jako 

Conring. Špatné závěry autora diskutujícího na uznávané úrovni bylo třeba vyvrátit i na 

základě společného základu.xviii   

 Výrazný vliv na Conringovo historické dílo měla současná situace v Říši: 

diskuse o forma imperii(podobě vlády), právech císaře a říšských stavů, vztah konfesí a 

státní  moci, papežství a císařství, pro které byla historická argumentace zásadním 

nástrojem. Velká vnitřní i vnější nejistota vyvolávala současně a pochopitelně potřebu 

hledání dostatečných přesvědčivých a nevyvratitelných kritérií světského uspořádání, 

kritérií, která by byla schopna zajistit co nejvyrovnanější veřejný stav Říše. Historická 

argumentace se stala nástrojem politiky a v souvislosti s tím byly rozvíjeny pomocné 

vědy historické.xviii    

 V opozici k nárokům římské církve Conring na prvním místě zdůrazňoval 

nezávislý charakter právních a institucionálních dějin německých národů, vzdálený  od 

jakékoli souvislosti s antickým římským impériem a od autority římské církve jako 

novou vizi evropských dějin a základ současné nezávislosti německých stavů. Juristická 

tradice neposkytovala dostatečnou oporu pro řešení současných problémů, a proto bylo 

třeba se střetnout s danými problémy, obzvláště bylo třeba najít adekvátní odpověď na 

snahu katolické církve o znovuzískání německých teritorií. Nová protireformační 

historiografie představovala účinnou zbraň římských aktivit, se kterými bylo nutné se 

střetnout na základě přesných a objektivních argumentů na novém poli konfrontace a 

diskuse. Conringovo pojetí, vycházející z počátků zvykového práva Germánů a kladoucí 

do doby příchodu franckých kmenů počátek právních a institucionálních dějin 

evropského kontinentu, změnilo tradiční pojetí dějin a vytvořilo jejich novou 

periodizaci. Na historické scéně římské říše se objevily nové dramatis personae: 

původní zvyková struktura germánského práva, curiae franckých kmenů a delegati, 

vztah mezi panovníkem a sněmy charakterizující karolínskou církevní legislativu. Stavy 

tvořily základní strukturu německé společnosti jako nositelé práva a moci  a jako 



 

 

                                                                                                                                               
konstitucionální elementy a orgány tvorby norem. V De Germanorum Imperio Romano 

vyvrátil Conring možné nároky říše na nadvládu nad celým světem a polemika se 

soustředila také na otázky translatio imperii a s ní související papežské donace. Při 

korunovaci Karla Velikého roku 800 mu bylo uděleno pouze nudum nomen císaře, 

tvrdil Conring v protikladu k Baroniovi a Bellarminovi. Žádné svědectví nepotvrzuje, že 

římský národ ani papež chtěl poskytnout Frankům nějaké větší právo nebo  moc  

udělením císařského titulu (Romanum sive populum sive pontificem Francis quicquam 

amplioris juris aut potestatis voluisse concedere per titulum caesareum in quae dudum 

possederant.) Francké dobytí Itálie nelze proto žádným způsobem spojit s císařským 

titulem ani nelze na něm založit nárok na získaná území. Conring se zcela vzdálil od 

jakéhokoli učení o translatio imperii, čímž se vzdálil jak od konzervativních tak od 

kritických teorií kolujících po německém území. Německo tak získalo vlastní dějiny na 

právním a konstitucionálním základě neomezitelné na kontinuální vývoj římského 

práva. Historické základy jeho uspořádání spočívaly na praxi, zvycích a získání 

imperiálních institucí.xviii    

 Z hlediska politického uspořádání pokládal Conring říši za foedus, smluvně 

založený svazek, který se spojil pod císařskou mocí. Conring dokazoval, že mezi 

antickou římskou říší a obnovenou císařskou hodností Karla Velikého a Otty Velikého 

nebyla žádná souvislost. Římská říše je spojením moci a obsazeného území. Souvislost 

císařské idey Conring nezmiňuje. Když Karel Veliký získal císařský titul, ovládal větší 

část Evropy a ovládl také Řím. Řím se tedy podrobil Karlu Velikému, nikoli naopak. 

Římská císařská koruna je ve skutečnosti corona regni Germanici. Pro Conringa v jeho 

současnosti existuje jen regnum nebo imperium Germanicum. Proto nemá v této říši 

římské právo platnost jako právo římské říše.xviii   

 Smluvní podoba říše se obzláště potvrzuje ve volebních kapitulacích, které jsou 

závazné pro císaře a obsahují nevyslovenou podmínku, že císař zůstane v úřadě jen, 

pokud splňuje své povinnosti. Císařská idea i jako imanentní princip sekulárního 

právního řádu je Conringovi zcela cizí. Nepokládá císaře za zdroj a nejvyššího garanta 

práva ani jako ochránce poddaných proti bezpráví místních pánů. Conring pokládal 

silné právní postavení teritoriálních pánů za důsledek smluvního charakteru říše. Ve 

francké době zastávali vévodové a hrabata jako úředníci officia publica. Jejich moc se 

později zásadně změnila díky násilí, koupím a královské štědrosti do té míry, že spolu 

se získáním bývalých říšských práv vládnou jako králové.  Německé říšské stavy jsou 



 

 

                                                                                                                                               
fere liber et in regenda republica sui juris. Jsou vykonavateli nezávislé moci a jejich 

teritoria jsou téměř libera civilia corpora, které navzájem spojují jen smlouvy. Přesto 

nejsou zcela svobodnými státy, protože jsou spojeny uno communi corpore.xviii   

 Říšské stavy označoval Conring jako cives imperii, protože občan byl 

Aristotelem definován jako účastnící se na úřadech, poradních a právních orgánech. 

Základem postavení občanů je jus suffragii, a toto právo je výrazem Conringova pojetí 

státní teorie jako foedus. Toto pojetí uplatnil Conring ve svém historickém výkladu od 

lidových shromáždění starých Germánů přes ztrátu svobody v době posílení šlechtické 

moci až k současným říšským stavům. Říše se vytvářela od spodních vrstev. Jednalo se 

o spojení regionálních mocí: Germaniam olim non in unam rempublicam aut civitatem 

coaluisse, sed fere quot populos, totidem diversas civitates extitisse. Také říšské 

zákonodárství není výrazem původní moci říše, ale důsledkem federálního vytvoření 

říše. Vytvořilo se na místě kmenových zákonů, když se německé kmeny spojily a 

vytvořily comitia, které pak vydávaly ius commune. Říšské stavy tak mají přednostní 

postavení vůči císaři a vytvářejí základní říšské zákony: Ordinibus ... in comitiis 

legitime congregatio cum Rege legum ferendarum arbitrium, ac jus de rebus omnium 

civium imo et ipsius Imperatoris statuendi, adeoque legibus solutam, et supra leges 

etiam imperii fundamentales potestatem tribuimus. Comitiorum est leges mutare, 

iisdemque derogare, abrogare, subrogare... xviii  

 Conring zásadně přispěl k samostatnému postavení říšského práva, kterému jako 

první pomohl k samostatné platnosti na základě popisu základů jus publicum a své 

historicko-kritické metody.xviii  

 

 

2.6. Kritika pramen ů 

 

Conring se podobně jako mnozí jeho současníci zúčastňoval sporů, které byly řešeny 

výkladem dokumentů na základě historicko-kritické analýzy. Jedná se na příklad o spor 

o korunovační právo mezi Kolínem a Mohučí nebo o spor říšského města Lindau s 

klášterem St. Marien v Lindau o jurisdikci na území města. Conring uplatňoval své 

schopnosti diplomatiky také ve svých právních dějinách. V De origine juris Germanici 

zpochybnil listinu Karla Velikého z Cách. Cílem bylo poznání empirické skutečnosti, 



 

 

                                                                                                                                               
zjištění skutečných poměrů tehdejší res publica. Mýty a legendy měly ustoupit, protože 

bylo třeba zjistit skutečný status. Ve svém úvodu k De origine juris Germanici z roku 

1643 uvedl Conring své zásady historické kritiky: 

1. Pramen pojednávající o starých věcech, které nejsou doloženy ani hodnověrnými 

svědectvími z dané doby ani z nejbližších několika staletí, nezasluhuje žádné víry. 

2. To, co popisují spolehliví autoři, kteří stojí časově blízko událostem, je 

důvěryhodnější než to, co tvrdí novější autoři bez zaručení starších svědectví. 

3. Příběh ze starých dob, který není v žádném známém prameni zmíněn a který nenašli 

v žádném rukopisu ti, kteří pečlivě prohledali všechny archivní skříně s listinami, 

nezasluhuje víry. 

 Conringovy schopnosti historické kritiky se uplatnily při prokázání recepce 

římského práva, které nebylo nařízeno císařem Lotharem, ale získalo platnost nařízením 

říšského komorního soudu z roku 1495 a proniklo také praktickým užíváním. Nekriticky 

naopak přijal Conring Goldastem zfalšovanou listinu Fridricha II., aniž by jednotlivé 

dochované prameny kriticky analyzoval a zjistil, že Fridrich II. nenařídil nic jiného, než 

aby bylo u světských soudů uplatňováno světské, nikoli církevní, právo. Tak Conring 

sám potvrdil jednu legendu, podle které mělo dojít  k recepci kanonického práva na 

základě císařova nařízení. Zde je pravděpodobný vliv Conringova negativního postoje k 

papežskému právu.xviii   

 Conringova pověst diplomatika byla založena na účasti ve sporu mezi říšským 

městem Lindau a klášterem St. Marien v Lindau o jurisdikci na území města. Spolu s 

růstem  ve 13. století se město osamostatnilo od kláštera a stalo se svobodným říšským 

městem. Spor se soustředil na listinu římského krále Ludvíka z roku 866, která měla 

potvrzovat práva kláštera. Conring ve svém dobrozdání z roku 1672 označil listinu za 

falzifikát, který datoval do doby mezi 12. a 13. stoletím. Výchozím bodem v posuzování 

mu byly obdobné listiny pocházející z té samé doby - listiny Ludvíka Pobožného a 

Ludvíka Němce (Ačkoli měl ve své době k dispozici pouze čtyři.) Ačkoli vycházel z 

několika nepravdivých předpokladů, došel k  současným výzkumem ověřenému 

výsledku. I Mabillon přijal později Conrigovo posouzení.xviii  

 

 Conringova metodologie byla ovlivněna současnou historickou kritikou, na 

kterou měl zásadní vliv Jean Bodin. Jean Bodin rozlišil primární a sekundární prameny,  

listiny a psanou tradici. Za obzvláště důvěryhodné pokládal historiky, kteří psali na 



 

 

                                                                                                                                               
základě veřejných listin, zatímco za méně důvěryhodné ty, kteří popisovali na základě 

popisu  jiných autorů. Za listiny pokládal dopisy, úřední nařízení, smlouvy, jednání 

sněmu. Bodin posuzoval historická díla podle charakteru historika, jeho vzdělání a 

praktických zkušeností. V jeho názorech se objevují psychologické prvky v posuzování 

autorovi důvěryhodnosti. Mimo jiné i u Tacita pokládal za pozitivní praktické 

zkušenosti z občanského a vojenského života. Velkou důležitost pro posuzování 

historiografie přikládal Bodin skutečnosti, že autor popisoval cizí poměry (tento přístup 

se velmi blížil skutečné pravdě), pokud psal o cizích a nepřátelích, o vojenství a správě, 

o své době nebo minulosti, pro současníky nebo potomky. Pojednání o autorovi samém 

zasluhuje málo důvěry. Za doklad důvěryhodnosti Bodin také pokládal souhlasné 

tvrzení současníků. Tacita pokládal za důvěryhodného, protože líčil chvályhodné i 

špatné věci, nikoli jen chválu nebo jen kritiku, na rozdíl např. od Einharda, který 

popisoval Karla Velikého jen z kladné stránky. Téměř všichni historici projevují 

nacionální pocity vůči své vlasti, i ti nejobjektivnější.xviii   Velká důvěra v Tacitovu 

Germanii a skutečnosti v ní popisované tak ani v Bodinově díle nedošla kritiky a 

vlastenecky obdivný přístup německých humanistů nebyl nijak otřesen.  

 K historické tvorbě dospívají národy podle Bodina při určité úrovni vzdělání. 

Tak i Germáni nepsali nic nebo jen málo o svých velkých vojenských skutcích, jejichž 

vylíčení museli přenechat svým nepřátelům. Podle Bodina mají ale vědy na národy také 

zchoulostivující efekt a oslabují jejich vojenské schopnosti. Je třeba pokládat za méně 

důvěryhodné zprávy vlastního národa o vlastních vítězstvích než informace sepsané 

nepřáteli. Důvěry zasluhují informace podané nepřáteli s podceňováním. V Bodinově 

díle se také vyskytuje názor, který byl přijímán německými vlastenci, o menším 

významu válek Alexandra Velikého než Germánů: Similiter Alexandri bella contra 

molles Asiaticos et Persas exigua sint, prae iis, quae a Celtis, Germanis, Turcis ac 

Tartaris gesta sunt, id quod facile intelligi potest ab iis, qui eorum victorias ab hostibus 

levissime scriptas meminerunt. (Methodus, IV, 41).  

 Historik, který svůj národ jen chválí a cizí jen haní, je méně hoden důvěry než 

ten, který podává kladné informace i o nepříteli. Thukydides podával například 

pozitivní informace o nepřátelích Sparťanech. Nejblíže pravdě je líčení třetí strany, 

která se konfliktu přímo neúčastnila - při popisu punských válek je důvěryhodný 

Polybius. Podle těchto  teorií dal Bodin zapravdu Caesarovi při jeho popisu Gallů a 

Tacitovi při jeho popisu Germánů, protože byli cizinci a prozkoumali minulost 



 

 

                                                                                                                                               
popisovaných národů (Cum peregrini essent, et eorum, de quibus scripserunt 

antiquitates plane cognitas haberent. Meth, IV, 51) Popis cizího národa je 

důvěryhodnější proto, že cizinec je schopen si všimnout skutečnosti, které místním 

připadají běžné. Tak jsou důvěryhodní Dio Cassius, Plutarchus nebo Dionysius z 

Halikarnassu. I u těchto autorů se mohou objevit omyly z důvodu špatného porozumění 

cizích poměrů. Stejně tak je historik ovlivněn svým náboženským přesvědčením. Pokud 

je nějaká informace podána několika prameny, je třeba porovnáním a posouzením 

osobních kvalit historika a způsobu jeho zkoumání určit skutečný obsah. Skutečnost, 

která sama nepůsobí důvěryhodně, je třeba pokládat za pravdivou, pokud je doložena 

více svědky, obzvláště pokud si svědci v ostatních věcech odporují. Přesto se více 

svědků mohlo navzájem špatně ovlivnit. Jistým znakem mylnosti informace je 

jednomyslný rozpor. Jistým důkazem pravdy je souhlas všech, obzvláště současných 

historiků. Bodin také upřednostnil o něco pozdější historiky před přímými účastníky, 

kteří jsou ovlivněni různými ohledy a stranickostí. Pozdější historici jsou schopni lépe 

posoudit protiklady a prostřednictvím správné kritiky dojít k výsledkům. Za hodné 

pozornosti pokládal obzvláště ty spolehlivé prameny, které se šířeji zabývaly 

jednotlivostmi než obecnějšími věcmi, a poskytovaly tak jistější výsledek. K nim přičítá 

Bodin také Caesara a Tacita, který se zabýval Germány: Proconsul Germaniam 

inferiorem obtinuit, quo tempore Germanorum mores, instituta, ritus tanta diligentia 

perscripsit, ut uni Tacito suam antiquitatem Germani acceptam ferant. (Meth., IV, 

73)xviii  

 Podobně jako sekundární literaturu by měl podle Bodina historik posuzovat 

listiny, které by měly být základem jeho tvorby. Měl by sledovat charakter a sklony 

autora a přijmout ty, kteří jsou vzdáleni jednostranného posuzování. Rozpory mezi 

jednotlivými prameny je třeba řešit jejich srovnáním a je třeba více důvěřovat později 

žijícímu historikovi. Je třeba ale přijmout také současné prameny, pokud jsou 

nestranné.xviii  

Vliv pyrrhonismu a jeho přesvědčení o zásadní nedůvěryhodnosti historiografiexviii   

nemělo viditelný vliv na Conringův přístup k historiografii a zvláště k Tacitovi.  

V Conringově době tak stále měla velkou platnost Joachimsenova slova:  

Ganz anders wirkt Tacitus.  Hier war eine Urkunde, deren sich keine andere Nation 

rühmen konnte, ein Augenzeuge, wie man glaubte, ein Lobredner zudem, wenn auch 

nicht in jedem Punkte so preisend, wie es die Humanisten gern gesehen hätten.xviii   



 

 

                                                                                                                                               
 Za velmi důležitou pokládal Bodin práci s prameny: itaque optimi scriptores, 

quo maior fides scriptis haberetur e publicis monumentis ea se collegisse aiunt...xviii   

Přesto nepodal  zřejmá kritéria, podle kterých by bylo možné posoudit pravdivost nebo 

nepravdivost jednotlivých informací, ale chtěl podle obecných věcí určit jejich 

pravdivost nebo nepravdivost. Obecné věci by měly být trvalé a neměnné a měly by 

vyplývat z přirozené podoby národů: statuendum nobis est in universum, quae qualisque 

sit omnium aut maxime illustrium populorum natura, ut historiarum veritatem justus 

ponderibus examinare, ac de rebus singulis rectius judicare possimus. ... quaeramus 

igitur illa quae non ab hominum institutis, sed a natura ducuntur, quaeque stabilia sunt, 

nec unquam nisi magna vi aut diuturna disciplina mutantur; et mutata nihilominus ad 

pristinam redeunt naturam. xviii  xviii  Zde je patrný vliv scholastického myšlení, kdy bylo 

vyvozováno z obecných věcí na konkrétní.  

 Conringovo zaměření na získávání a posuzování pramenů měla obdobu mimo 

jiné také ve Francii v bella diplomatica a programu Cabinet du Chartes o vytvoření 

souhrnu veřejného práva. Francouzská monarchie zde podporovala historicko-juristická 

studia. Nejspíše v souvislosti s učením o suverenitě došlo ke studiím zvykového práva a 

shromažďování a publikování  pramenů z této oblasti.xviii   

 Podobně byla vedena bella diplomatica a podobné spory mezi jednotlivými 

katolickými řády a jejich součástmi. Vědecké úsilí o získání jasných a ověřených 

dokladů minulosti vedlo ke shromažďování pramenů z podnětu kláštera Saint-Germain-

des-Prés. Jednotlivé kláštery maurinů po celé Francii měly shromažďovat a přepisovat 

prameny a odesílat je centrální skupině určené k jejich redakci a vydávání. Tato 

soustavná práce vedla mimo jiné k  přípravě Acta Sanctorum  a poté k Mabillonově De 

Re Diplomatica, tedy ke kritickému ověřování historických pramenů a formulování 

zásad historické kritiky. V korespondenci mezi jednotlivými učenci napříč řády a 

vyznáními docházelo k výměnám názorů a vědeckým diskusím.xviii  Tato korespondence, 

která je z velké části neprobádána, svědčí o myšlenkových vlivech dosud zcela 

neanalyzovaných. Ačkoli Conring neznal De Re Diplomatica  z roku 1681, je jeho dílo 

ovlivněno stejnými podněty - bella diplomatica, zájmem o původní ne-římské t.j. 

zvykové právo a shromažďování pramenů spolu se snahou po určení jejich pravosti a 

jejich kritiky. Již z Bodinova díla mohl tedy Conring získat podněty pro kritické 

posuzování pramenů, které pod vlivem současníků a svou vlastní činností utvářel k 

přesnějším zásadám historické kritiky. Je možné spolu s Hans-Jürgenem Beckerem a 



 

 

                                                                                                                                               
Pütterem prohlásit Conringovo dílo za průlomové co se týče metodologického 

přístupuxviii , nebo je možné pod vlivem Foucaultovým konstatovat:  

Les idées ne viennent que des idées mais les idées elles-mêmes ont leur matérialité 

positive.xviii   

 

 

 

2.7. Vyvrácení lotharské legendy 

 

V 19. století byl Conring pokládán za zakladatele německých dějin práva za 

Vorkämpfer des deutschen Rechts. H. Hattenhauer označil Conringův čin za rouhačský, 

když roku 1643 vyvrátil víru v zavedení platnosti římského práva Lotharem ze 

Supplinburku. Tím prý byla platnost římského práva „odsvěcena“.xviii   Moeller popsal 

Conringův čin slovy: 

 Längst haben wir eine Wissenschaft der deutschen Rechtsgeschichte, die in 

Conring ihren Stifter sieht. Seit Jahren haben wir die nationale deutsche Gesetzgebung, 

die uns endlich von der formellen Geltung der fremden Rechte befreit hat, wie Conring 

es verlangte. Das ist die Antwort der Geschichte.xviii   

Conrigův skutek byl pokládán ve svých právních důsledcích jako boj za zrovnoprávnění 

lokálních práv vůči římskému právu.xviii    

 Římské právo bylo systematičtěji zaváděno na území Evropy v souvislosti s 

vytvářením městských komplikovanějších společností. Bylo třeba profesionálních 

právníků. Římské právo bylo přijato na základě Justiniánova zákoníku. Definitivní 

institucí pro zformulování podoby práva byla právnická škola v Bologni, která spojila 

Justiniánův zákoník s dalšími římskými zákony i některými středověkými zákoníky jako 

lombardské Libri Feudorum stejně jako několik zákonů německých císařů, a to se stalo 

standartní edicí Corpus Juris až do 16. století. Glossátoři vytvářeli poznámky k textu, 

které měly umožnit jeho aplikaci pro právní praxi. Při způsobu vytváření těchto 

poznámek aplikovali středověké scholastické metody vycházející z univerzálních norem 

pravdy a vykládající smysl jednotlivých elementů kombinováním, rozlišováním a 

přeformulováním. Vědomě i nevědomě mohli glossátoři přetvořit smysl textu podle 

svých zkušeností a potřeb. Vzhledem ke středověkému ahistorickému přístupu si ovšem 

nebyli vědomi změn poměrů mezi pozdním římským impériem a současností.xviii    



 

 

                                                                                                                                               
 Od třináctého století se výkladu dostávalo větší volnosti, protože již byla 

glossátorská činnost ukončena a sumarizována v Accursiových glossa ordinaria. Ve 

třináctém století byl Corpus Juris uznáván na rozsáhlém území jako jus commune. Jeho 

aplikace byla také spojena s myšlenkou translatio imperii, která logicky opravňovala i 

přenos práva. Ve větší části Itálie  a jižní Evropy byl obecně posílen příkaz aplikace, 

pokud nebyl v rozporu se zvyky a statuty lokální jurisdikce.xviii V severní Itálii 

existovala tzv. statutární teorie, kdy římské právo platilo jako sekundární po místních 

zákonících a zvycích, v jejiž důsledku bylo možné vytváření zákonů proti římskému 

právu. Současně byla předpokládána nedostatečnost místních zákoníků a tím možnost 

jejich doplňování dalšími zákony. Integrujícím právem zde bylo kanonické a říšské i 

římské právo. Římské právo bylo úplným  a souvislým systémem navíc vědecky 

glossátory zpracovaným a všemi přijímaným jako obecná norma. Středověcí italští 

právníci se necítili vázáni na římské právo ani zákonodárným nařízením ani říšskou 

ideou ale používali je, protože vhodně doplňovalo místní zákony a pomáhalo řešit 

problémy. Spolu s přijetím římského práva byla na německém území přijata také 

statutární teorie a svobodné přijetí římského práva se současnou přednostní platností 

místních práv. Stejně tak byla možná potestas statuendi contra ius commune stejně jako 

možnost přizpůsobení řínského práva na potřeby doby. V této souvislosti je platnost 

lotharské legendy neslučitelná se skutečnými poměry. Přesto pravděpodobně převládala 

výuka římského práva na německých univerzitách 17. století.xviii  

 

  

Od právníků se očekávalo poskytování řešení současných problémů, např. i spory 

papežství a císařů, mezi italskými komunami a monarchiemi. Tyto požadavky vedly ke 

změně techniky interpretace ve volnější styl nazývaný mos docendi Italicus, který byl 

identifikován s Bartolem ze Sassoferrato jako bartolismus. Tento způsob výkladu 

obsahoval také prezentaci ilustrujících případů z Corpus Juris nebo z vlastních 

zkušeností. Před samotným čtením textu bylo obecně diskutováno o podobě textu a 

volně definovány jeho termíny a koncepce. Komentátor nebyl vázán na řád nebo obsah 

Corpus Juris. Dále se volně rozvíjely implikace a cílem bylo určení paralel k podobným  

pasážím a stanovení obecných maxim. Na závěr došlo k přizpůsobení protikladů 

autorovým názorům a vymezení se vůči nim. Modus Italicus byl obzvláště svobodný a 

umožňoval tak právníkům přetvořit Corpus Juris pro potřeby současnosti.xviii    



 

 

                                                                                                                                               
 V době renesance přistupovali humanisté ke Corpus Juris se snahou získání 

původního textu. Mimo jiné Guillaume Budé v Annotationes in Pandectas z roku 1508. 

Budé zjistil v poznámkách a výkladu mnohé nesrovnalosti a historické omyly. 

Středověcí právníci desinterpretovali staré římské právo a nevyložily římské instituce, 

které obsahovalo. Vlivem Budého se následující právníci snažili učit přímo z pramenů s 

menším či větším vyřazením gloss. Současně se obzvláště ve Francii rozvíjela studia 

římských právních dějin. Právě tento filologický přístup k římskému právu podpořil 

útoky na jeho intelektuální autoritu. Čím více humanisté pracovali s jednotlivými 

prameny, tím více byli přesvědčeni o tom, že římské právo odpovídalo své době a 

Corpus Juris nebyl ani úplným souborem římských právních znalostí, ani nebyl 

konsistentním celkem. Přesto nadále pokračoval respekt a aplikace římského práva. Čím 

dále tím více bylo ale těžké pokládat je za vzor racionálního práva platného pro jakékoli 

místo a jakoukoli dobu. Vznikl požadavek vytvořit právní vědu na skutečně 

univerzálním základě.xviii    

 Velkým přelomem v přístupu k římskému právu a dalším zákoníkům bylo dílo 

Jeana Bodina. Jean Bodin se snažil prostřednictvím historických pramenů rekonstruovat 

dějiny práva. Nemělo jít o obecnou reflexi ale o systematické zpracovávání zákonů a 

další legislativy prostřednictvím srovnávání a syntézy právnických zkušeností. Bylo 

třeba shromáždit všechny zákony nejznámějších států. Bodinův program byl prvním 

pokusem odvodit obecnou teorii práva z materiálů obecných dějin.xviii   Conring znal 

Bodinovo díloxviii  . Bodinova metodologie je také patrná v některých způsobech přístupu 

Conringa, mimo jiné v důrazu na znalost práva. Podle Bodina jsou základy státnictví 

důležité pro dobrého historika, protože lepší součástí historie je politika. Nejlepší je 

aktivní účast na řízení nebo jako poradce, ale alternativou je znalost práva, protože ze 

zákonů a zvyků národa lze poznat skutečné základy státu.xviii   Conring vyhledával 

zákony vlastního německého národa a zabýval se také z podobného hlediska zřízením 

starých Germánů. Důraz na důležitost právních dějin pro poznání skutečné podoby státu 

je také v jeho díle patrná.   

 Podle ustanovení wolffenbüttelské kanceláře z roku 1554 měli soudcové 

rozhodovat jak podle římského práva, tak obecných i lokálních právních nařízení. 

Conringovou zásluhou tak spíše bylo dokázání plného zrovnoprávnění místních zákonů 

s římským právem. V 16. století v Německu byli stoupenci tzv. Lotharovy legendy, ale 

současně byla pokládána za neuspokojující výklad recepce římského práva. 



 

 

                                                                                                                                               
Conringovou zásluhou bylo její definitivní vyvrácení.xviii   

 Přesvědčení o existenci zákona císaře Lothara III. ze Supplinburku, kterým měla 

být roku 1137 nařízena platnost Corpus juris jako říšského práva spolu se zrušením 

ostatních zákonů a zákazem budoucích právních změn, bylo nejprve vylíčeno v 

Carionově kronice. Následně bylo rozšířeno Lipsiem, Sigoniem a dalšími. Již brzy se 

ale tato teorie ukázala jako neuspokojující vysvětlení významu existence římského 

práva v Německu. První pochybnosti vyjádřil Lehmann, Lindenborg a Goldast. Georg 

Calixt přijal opozici ve své Epitome Theologiae moralis z roku 1634. Ve stejném roce 

pojednával  Conring o této problematice v přednášce o dějinách římského práva. 

Conring vycházel ve svém vyvrácení lotharské legendy z výkladu o původní existenci 

německého práva ve středověku na základě zákoníků císaře, knížat a měst. Od 15. 

století došlo poté vlivem Doctores juris Romani k proniknutí římského práva na 

univerzity a do místních správ. V roce 1495 bylo sice římské právo recipováno 

nařízením říšského komorního soudu, ale se současným zachováním platnosti lokálních 

zákonů. Kvůli zavedení římského práva  doktory práv a místy i ustanoveními lokálních 

vládců se stávalo, že bylo uplatňováno jen římské právo bez ohledu na místní zákony, 

ačkoli na mnoha místech převažovalo naopak místní právo. Na mnoha teritoriích platilo 

římské právo, říšská nařízení i místní právo. Důležité bylo pro Conringa prokázání 

rovné platnosti místních práv a platnosti římského práva jen na základě svobodné vůle 

říšských stavů. Vzhledem k velkému množství zákoníků platných na území říše je podle 

Conringa třeba reformovat zákonodárství. Bylo třeba vytvořit systém obecně platného 

práva, které by spojilo všechna užívaná práva. Conringův význam pro pozdější vývoj 

právnictví tak kromě požadavku na kodifikaci práva spočíval ve vzdáleném vlivu na 

vytvoření vědy o německém soukromém právu, vlivu na vytvoření podkladu pro 

přeměnu právní historiografie na vědeckou disciplínu a také v přispění k debatě o 

kodifikaci, které měly vliv na Leibnize.xviii    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 

2.8. Conringova činnost v politické oblasti 
 
Conring byl  jako profesor helmstedtské univerzity ve stavu poddanské poslušnosti vůči 

hraběti Augustovi z Wolfenbüttelu. Díky korespondenci s mnoha učenci a politiky byl 

dobře informován o aktuálních politických otázkách. Ve svém díle se nemohl veřejně 

odlišovat od politiky svého pána, a proto, když vydal dílo, které jí neodpovídalo, 

publikoval je pod pseudonymem v Holandsku. S hrabětem Augustem z Wolfenbüttelu 

udržoval živou korespondenci zabývající se knihami a politikou. Hrabě mu také 

poskytoval velkou volnost v tvorbě a cestování. Po jeho smrti a nástupu syna Rudolfa 

byla Conringova volnost omezena. Po jeho cestě do Kolína a spisu pro kolínské radní 

roku 1667 mu byla tato činnost bez povolení zakázána. Hraběte Augusta o povolení 

žádat nemusel a o jeho cestě se tak bylo možné dozvědět  často jen z datace dopisů.xviii  

 Conring usiloval o účast na aktivní politice hraběte. Jeho snahou bylo podpoření 

moci říšských stavů oproti moci habsburských císařůxviii  a v otázce náboženské zastával 

pod vlivem arminiánství a Calixta přesvědčení o náboženské svobodě a nezasahování 

státu do svědomí jednotlivců, pokud jsou stoupenci jakéhokoli směru přirozeného 

náboženství.xviii   

 Lampadius jako zástupce na jednání o vestfálském míru v souvislosti s 

odmítnutím podpisu mírové dohody papežským nunciem Chigim angažoval Conringa, 

který sepsal spis Irenaeus Eubulus a po uzavření míru  Vindiciae pacificationis 

Osnabrucensis et Monasterensis, a declaratione nullitatis articulorum arrogantiae 

Pontificum temerariae praejudicialium, impudenter satis et audacter, attentata ab 

Innocentio X Papa, auctore Ludovico de Montesperato, Londini 1653.  Roku 1658 

předal brandenburskému vyslanci u volebního sněmu ve Frankfurtu spis De pace 

perpetua..., ve kterém žádá kurfiřta, aby císaře zavázal kapitulací s odpovídajícími 

mírovými artikuly a povinoval k sankcím v případě jejich porušení. Lampadius se také 

neúspěšně snažil v rámci vyjednávání zaručit Wolfenbüttelu získání Mindenu a 



 

 

                                                                                                                                               
Halberstadtu. Po roce 1660 sepsal Conring několik dobrozdání týkajících se 

magdeburských hraničních sporů, odkud měl sám mít příjem z klášterního území a kde 

si jeho páni přivlastnili území během vakance na magdeburském biskupství.xviii   

 Po Lampadiově smrti odešel Conring 10. března 1649 do Švédska, ale na žádost 

wolfenbüttelského kancléře Schwarzkopfa se vrátil a získal profesuru státního práva s 

úpravou platu a vyučování. Protože většina slibů nebyla doručena, vyhrožoval Conring 

opět roku 1651, že se vrátí do Švédska. Conring podpořil politiku svého pána jako 

švédského  spojence  ve švédsko-polském nástupnickém sporu a roku 1656 sepsal spis 

Cyriaci Thrasimachi de Justitia armorum Suedicorum in Polonos perque ea liberata a 

magno periculo Germania, ad Andreanum Nicanorum epistolae., kde chtěl zbavit 

následnictví členy katolického rodu Wasa, za kterými viděl habsburskou podporu. Spis 

na podporu švédské politiky přinesl Conringovi titul švédského rady a osobního lékaře 

Karla X. spolu s roční penzí ve výši 1500 tolarů. Finanční podpora ze Švédska byla od 

této doby pro Conringa důvodem k další podpoře politiky, i když neodpovídala politice 

jeho pánů. Až do roku 1665 pracoval Conring tajně pro Švédsko, odkud byl také do této 

doby placen.xviii   

  Obratem v politice hraběte wolffenbüttelského bylo roku 1658 připojení se k 

rýnskému spolku proti habsburské výbojné politice a tím ochrannou mocí přestalo být 

Švédsko a stala se jím Francie. Tuto politiku Conring podporoval a začal osobně 

spolupracovat s francouzskou korunou. Od devolučních válek pracoval pro Francii tajně 

a od roku 1673 byla spolupráce tak nebezpečná, že byl kontaktován na jiné adresy.xviii     

 Bylo běžné, že učenci věnovali svá díla svému lennímu pánovi a dalším vlivným 

osobám, které je za tato věnování odměňovali, ale na obsah samotných děl přímo 

nepůsobili. Švédská královna Kristýna změnila způsob podporování vzdělanců - 

udělovala jim ve větší míře dvorské hodnosti a finančně je podporovala. Francouzská 

politika změnila tento systém ještě více. Chapelain v zastoupení Ludvíka XIV. přímo 

vyhledával významné učence a nabízel jim finanční podporu pod podmínku tvorby 

spisů na podporu politiky krále slunce. Tato forma měla určitou formu podplácení, 

protože se od podporovaných učenců očekávalo, že budou přímo psát ve prospěch krále. 

Tento charakter byl ale zmírněn tím, že se jednalo spíše o soukromá doporučení, která 

neodpovídala patronátnímu vztahu a učenci v zahraničí nezískali ani žádný titul nebo 

slib, že by i v soukromém životě stáli pod ochranou francouzského krále. Přesto ale 

francouzští ministři obzvláště Lionne využívali tohoto systému pro své politické cíle. 



 

 

                                                                                                                                               
Vybraní učenci navíc pocházeli ze zemí, které byly válečnými cíli francouzské koruny. 

Nebyli mezi nimi Španělé ani Angličané, ale učenci z Holandska, Itálie a říše. V 

padesátých letech bylo v evangelickém táboře velké množství publicistů, kteří z 

politického přesvědčení přešli ze švédského do francouzského tábora.xviii   

 V letech 1660-1661 vstoupil Conring do kontaktu s francouzským vyslancem v 

říši Robertem de Gravel. Pod záminkou rozšíření Bibliotheca Augusta (knihovny 

hraběte Augusta z Wolfenbüttelu) o další exempláře a na základě tvrzení, že iniciativa 

vzešla z francouzské strany, získal Conring souhlas svého pána. Jedním z prvních kroků 

bylo věnování Conringovy edice Machiavelliho francouzskému ministrovi Hugues de 

Lionne. Tištěným věnováním se podle současných zvyklostí chtěl stát rádcem. 

Zprostředkovatelem byl Conringovi jeho přítel a bývalý žák ministr mohučského 

arcibiskupství Johann Christian von Boineburg.xviii   Po Lionneho odmítnutí a 

Boineburgově podpoře byl nakonec Conring zařazen na seznam učenců podporovaných 

francouzskou korunou a roku 1664 obdržel oficiální Colbertův dopis pro učence 

„poprvé koupené“. Na seznam byl pravděpodobně zařazen kvůli svému negativnímu 

postoji k francouzským zájmům o Lotrinsko, a tak, aby nadále nepsal proti 

francouzským zájmům, byl zařazen na seznam učenců finančně podporovaných 

francouzskou korunou a roku 1665 mu bylo vyplaceno 300 říšských tolarů.xviii   

 Za svou spolupráci s Francií byl Conring v 19. století kritizován. Skutečnost, že 

nejednal jen z finančních zájmů, ale i z přesvědčení, dokládá jeho leták Irenaeus 

Eubulus, Pro pace perpetua Protestantibus danda consultatio Catholica z roku 1648, 

který hrál velkou roli při mírových jednáních v Osnabrücku a ve kterém doporučoval 

protestantským stavům spolupráci s francouzskou korunou. Francii pokládal za 

ochránkyni náboženské svobody v říši proti habsburským rekatolizačním tendencím. Ve 

svém spise Examen rerumpublicarum totius orbis (vydané Goebelem roku 1730) 

Conring také oceňoval nezávislost francouzské církve na papeži a její kontrolu 

francouzskou korunou.xviii   Francie byla také garantem vestfálského  míru a jako taková 

byla podporována německými evangelickými publicisty. Od roku 1670 v důsledku 

devolučních válek podporovali francouzskou republiku jen placení učenci včetně 

Conringa.xviii   

 Conring také udržoval korespondenci s Boineburgem týkající se volby nového 

římského krále. Francouzská politika se snažila prosadit nehabsburského kandidáta proti 

Leopoldovi. Boineburg žádal Conringa z důvodu možné bavorské kandidatury o spis 



 

 

                                                                                                                                               
potvrzující nároky Bavorska na vikariát. Tyto nároky ale nebylo možné doložit. V 

souvislosti s obavami protestantských stavů o posílení habsburské moci, existencí 

rýnského spolku pod záštitou Ludvíka XIV. a  volební kapitulací římských králů vydal 

Conring roku 1657 spis Exercitia de Capitulatione caesarea, kde došel k závěru, že se 

říšské stavy mohou spojit se zahraniční mocí proti určitému rodu, t.j. Habsburkům, ale 

nikoli proti císaři a říši. V souvislosti s bojem proti Turkům, kterého se účastnili 

francouzští vojáci jako vojáci rýnského spolku, vydal Conring roku 1664 De bello 

contra Turcas prudenter gerendo libri varii selecti & uno volumine editi, cura Herm. 

Conringii, kde v úvodu vyzval Ludvíka XIV. k převzetí vedení další křížové výpravy a 

vyzdvihl zásluhy Ludvíka XIV.: Adhoc Germania omnis diuturnum bello domi 

exhausta, hinc luxu inops, neutiquam priscas vires adferro idonea est. Tantum vicinae 

gentis periculum indubie movit Christianissimam Regiam Majestatem, ad tam prompta 

& valida auxilia submittenda & promittenda majora: sapientissime scilicet expenso, 

sumam quoque rem agi, ardente ut ita loquar pariete proximo. Utinam parem laudem 

mererentur & alii, quorum haud dispar caussa est! Nunc dum nonnulli otiosos agunt 

spectatores, alii & fovent hostiles impetus modo quaestum faciant, verendum sane, ne 

dum singuli pugnant universi vicantur. Conring spolupracoval s mohučským 

arcibiskupstvím v letech 1655-1664. V rámci této spolupráce publikoval a předával své 

názory a spisy Boineburgovi. Jen z části byla tato činnost profrancouzská, ale spíše 

sloužila protihabsbruským zájmům. Prostřednictvím Boineburga získal Conring 

kontakty s s francouzskými ministry, které se dále snažil prohloubit, aby byl přijat do 

skupiny učenců finančně podporovaných francouzskou korunou.xviii   

 Svými návrhy pro válku proti Turkům roku 1664 se Conring oddělil od 

mohučské politiky a své návrhy adresoval přímo francouzským politikům. Významným 

bylo jeho dobrozdání v otázce Lotrinska, které mělo na základě dohody Karla 

Lotrinského a Ludvíka XIV.  dědictvím připadnout Francii. Boineburg i Gravel požádali 

roku 1662 Conringa o jeho názor. Již předtím v De finibus imperii prohlásil Conring 

Lotrinsko za součást říše a od těchto názorů nechtěl ustupovat. I Boineburg si nebyl 

jistý, jestli by obsazení Lotrinska prospělo Německu. Na Gravelovo naléhání sepsal 

nakonec Conring dobrozdání ke smlouvě z Montmartru, ke kterému připojil komentář 

pro Boineburga dovádějící některé důkazy ad absurdum. Conring pojal smlouvu jako 

prodej knížectví, ačkoli se ve skutečnosti jednalo o dědický dar. V dobrozdání  potvrdil, 

že Karel Lotrinský měl právo uzavřít dotyčnou smlouvu a nedopustil se bezpráví. Jako 



 

 

                                                                                                                                               
doklad uvádí, že měl Karel Lotrinský jako Princeps supremus et independens právo 

prodat své území. V komentáři pro Boineburga ale tvrdí, že Karel Lotrinský není pánem 

svého území, ale je vázán lenními vazbami k říši a svým poddaným, a ty nebyly ve 

smlouvě zohledněny. Ačkoli smlouva nebyla protiprávní vůči Karlovi a lotrinskému 

lidu, opomenula také  práva dědiců, a proto píše Conring na závěr komentáře pro 

Boineburga:  Quoniam itaque ea quae pro justitia contractus illius possunt afferri 

nullius sint roboris, sequatur, contractum illum iniquum esse, saltim donec Agnati 

consenserint..  Vliv dobrozdání určeného Francii (samozřejmě bez komentáře pro 

Boineburga) se poté projevil ve francouzském letáku: Dissertation Historique et 

politique sur la traitté fait entre le roi et le duc Charles, touchant la Lorraine, le 27 

février 1662.  Conring takto šikovně dodržel slib daný Gravelovi a nevyvrátil smlouvu z 

Montmartru na základě říšského práva. Lionne začal pochybovat o profrancouzské 

spolupráci Conringa. Boineburg ho však přesvědčil citováním Conringova dopisu, ve 

kterém projevil své profrancouzské smýšlení odmítnutím vyvrácení Vorburgiových 

dějin Lotrinska. Ani Helmstedt se nepostavil za nároky lotrinských dědiců, takže 

Conring postupoval v souhlasu s politikou svého pána. Již v roce 1662 mohučské 

arcibiskupství (ačkoli nadále přijímalo finanční podporu z Francie) z obavy z obsazení 

Lotrinska pověřilo Böklera vyvrácením montmartrské smlouvy, které provedl také na 

základě Conringových De finibus. Ludvík XIV. se o postranní politice arcibiskupství 

dozvěděl a spolu s umlčením dalšími financemi zdůraznil svůj záměr nadále dodržovat 

ustanovení vestfálského míru. Francouzský parlament nakonec ratifikoval právě ta 

ustanovení montmartrské dohody, která umožňovala obsazení Lotrinska.xviii    

 Nadále sděloval Conring francouzským ministrům své názory a vydával 

dobrozdání i v době devolučních válek, kdy spolupracoval s Francií tajně proti politice 

hraběte wolffenbüttelského. Připravil spis zabývající se dědickými právy pro podporu 

francouzské politiky, který chtěl vydat anonymně v Holandsku, a dostával knihy a další 

podklady od francouzských ministrů pro svou činnost. Roku 1670 sepsal Conring 

Consilium de maris mediterranei dominio & commerciis regi christianissimo 

vindicandis, ve kterém doporučuje Ludvíkovi XIV. ovládnutí Středozemního moře, 

zničení pirátů a rozvíjení obchodu. Finanční prostředky měl získat z církevního 

majetku. Conring předpokládal, že se Ludvík XIV. stane nejmocnějším mužem Evropy, 

a proto chtěl podporovat jeho kandidaturu na císaře římské říše. Tato Conringova snaha 

však neodpovídala cílům francouzské politiky, která chtěla s podporou Bavorska silou 



 

 

                                                                                                                                               
ovládnout říši a vyvrátit moc Habsburků. Conring tušil tyto tendence a chtěl zachovat 

stavovské uspořádání říše vůči absolutistickým tendencím francouzského krále. V jeho 

činech lze vidět snahu o získání a udržení si finanční podpory ale i projevy říšského 

patriotismu, který nebyl vázán na dynastii Habsburků, ale na stavovské uspořádání 

říše.xviii  Mezi lety 1663-1673 pobíral  Conring 900 liber ročně, roku 1671 1500 liber a 

1672-1673 900 liber.xviii      

 Také dánský král Friedrich II. jmenoval roku 1669 Conringa svým radou s 

ročním platem 1000 tolarů. Již roku 1666 požádal Conringa o dobrozdání  k možnostem 

vnitřní stabilizace právě zřízené absolutní moci. Conring sepsal Von stets-währender 

Erhaltung der neuen Erb-monarchie des Königreichs Dennemarck, kde doporučoval 

uměřenost ve vládnutí a snahu získat si náklonnost poddaných svoláváním sněmů. xviii  

Podobně podával rady a dobrozdání své „vlasti“ Východnímu Frýsku a jako rádce 

svému panstvu hrabatům z Braunschweigu.xviii  

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Conringova osobnost 
 

Krok za krokem se Conring od svého přijetí na univerzitu vypracovával čím dál výše. 

Dosáhl vědeckého věhlasu, politického vlivu a majetku. Pomohlo mu také přátelství s 

Lampadiem, Engelbrechtem a Stuckem i manželství s Anne-Marie Stucke, které ho 

vyzvedlo na úroveň pozemkových vlastníků. S vlastními sedláky prý zacházel přísně. Z 

Conringových 11 dětí dosáhlo sedm dospělosti - šest dcer (Z nich Maria Sophia byla 

literárně nadaná.), provdaných za významné profesory a úředníky a jeden syn, kterému 

odkázal tři statky, rozsáhlý dům v Helmstedtu a cennou knihovnu. Zemřel v Helmstedtu 

12. prosince 1681.xviii  

3. VYMEZOVÁNÍ N ĚMECKÉHO NÁRODA V ŮČI 

OSTATNÍM NÁROD ŮM 



 

 

                                                                                                                                               
 

Od počátku klasicko-filologických bádání byla jednou z problematických otázek příčina 

a úmysl, s jakým Tacitus napsal své drobné dílo nazvané Germania. Vzhledem k 

neexistenci úvodu, který by důvod vysvětlil, krátkosti a stručnosti textu, vzhledem k 

existenci Pliniova díla zabývajícího se Germány mnohem podrobněji, je velmi těžké 

jednoznačně dokázat skutečnou příčinu. Jednou relativně uznávanou teorií bylo vylíčení 

mravní velikosti Germánů oproti rozpadající se morálce římské společnosti. Tato teorie 

však není zcela jednoznačně přijatelná z důvodu negativních vlastností, které ve svém 

díle Tacitus přisuzuje Germánům, a byla proto některými odborníky vyvracena. xviii   

Němečtí humanisté byly proto nuceni vybírat a kompilovat informace, nebo 

častěji spíše vytvářet, na jejichž základě bylo možné kriticky se vymezovat vůči 

ostatním národům jako Italům nebo Francouzům. Negativní vlastnosti a kritické projevy 

tak vycházely z německé tradice od dob boje o investituru spíše, než že by čerpaly z 

antické literatury, která, protože byla psána řeckými a římskými autory, pohlížela na 

Germány spíše jako na barbary. 

 

 

Od počátků humanismu se němečtí učenci primárně vymezovali vůči Italům. 

Jedním z důležitých podnětů byla Piccolominiho řeč, ve které pozdější římský papež 

tvrdil, že za kulturu a vzdělanost vděčí Němci  římské kurii a Campanovo dílo, ve 

kterém se tento papežský legát vyjádřil kriticky o německé kulturnosti. V dopisech si 

stěžoval na německé klima, duševní obhroublost a špinavost. Já se bídně soužím, tato 

země, věř mi, je zpropadená. Drsné podnebí, půda neplodná, primitivní kultura, 

nepřátelská loupežení... V benátské edici byly tyto dopisy vytištěny spolu s 

Campanovou řečí, ve které se tento papežský legát popisem staré germánské statečnosti 

snažil přesvědčit německá knížata, aby se zúčastnila války proti Turkům. Tato díla 

vyvolala silné podráždění v řadách německých humanistů, kteří v nich našli doklad 

vlašské dvojakosti. xviii     Italská renesance byla vzorem humanistické vzdělanosti a 

současně výzvou, se kterou bylo třeba se vyrovnat. Tacitova Germanie byla důležitým 

pramenem pro vymezení německé identity vůči italské již pro antické období, které 

mělo v době renesance zásadní význam. Germánská statečnost a bojovnost, Arminiova 

postava, bitva v Teutoburském lese i stěhování národů dokládaly germánskou, tj. 

německou, výjimečnost ve srovnání s Římany, pokládanými za přímé předky Italů. 



 

 

                                                                                                                                               
Velká mravnost, domnělá vzdělanost a statečnost byla hlavními projevy této odlišnosti. 

Italové byli naopak pokládáni za nemravné. Tacitovo líčení morální nadřazenosti 

starých Germánů tak pomohlo německým humanistům k vytvoření představy vlastní 

výjimečnosti a vymezení vlastní národní identity vůči Italům.  

 Averze vůči Italům se mimo jiné projevovala v Celtisově díle. Nacházel u Italů 

tak zvané středomořské slabosti jako ostentativní touhu po luxusu, aroganci, 

vychloubavost. Podobně projevuje odpor k dalším zahraničním vlivům. Němci podle 

něj nepotřebují imitovat zvyky oblékání nebo jazyk Maďarů, Poláků nebo Francouzů. 

Německý smysl pro morálku by tím mohl jen ztratit. Kritika italských negativních 

vlastností se v jeho díle spojila s antiklerikalismem. Obviňoval mnichy z hrabivosti, 

nevědomosti a chlípnosti a římskou kurii z morální zkaženosti. Tyto neřesti přisouzené 

římské církvi poté přisoudil všem Italům a prohlásil je za italské vrozené vlastnosti, vůči 

kterým se vymezil. Papežové a kardinálové pocházejí přímo z antických Římanů, kteří 

tyranizovali a využívali podmaněné Germány. Papež se stejně jako římští vojáci snaží 

zotročit německý národ, jen s jinými zbraněmi. Je přesvědčen, že Německo brzy 

připraví Itálii o prvenství ve vzdělanosti. Dokonce prosazuje kulturní nezávislost 

Německa. Antagonismus mezi Itálií a Německem je podle Celtise esenciální, vepsaný 

do řádu světa. Německý národ byl vždy vydán italské zlomyslnosti. Mezi oběma národy 

existuje dokonce stará a nesmiřitelná nenávist (vetus et inexpiabile inter  nos odium) 

(stará a nesmiřitelná nenávist mezi námi) a pokud by oba národy nerozdělovalo pohoří 

Alp, nepřestaly by se napadat krvavými útoky. xviii  Aby zbavil podkladu Piccolominiho 

tvrzení, že Německo vděčí kurii za křesťanství a kulturu, vytvořil Celtis teorii o přínosu 

kultury a křesťanství helenizovanými druidy. Řečtina tak podle Celtise byla používána k 

psaní a mluvení v Německu před latinou. Tato teorie měla za důsledek, že dala Němcům 

kulturní úroveň ekvivalentní úrovni Římanů, nebo ji dokonce převyšující, protože 

Řekové byli učiteli Římanů. Touto teorií se Celtis snažil zbavit Německo kulturní 

závislosti na Itálii. Tuto teorii přijali a rozvinuli dále Althamer a Aventin. Aventin spolu 

s Joh. Trithemiem a biskupem Dalbergem nalezli téměř tři tisíce slov společných těmto 

dvěma jazykům. Je prý snazší srovnávat němčinu s řečtinou než s latinou, se kterou 

nemá společnou ani jedinou formu. Althamer byl přesvědčen, že v Tacitově době 

používali Germáni velké množství slov přijatých z řečtiny. xviii  

  Podle Aventina byla říše ohrožena z několika stran: neustálým tlakem Turků, 

Francouzi a papežstvím, stejně tak i vnitřní krizí, vyloženou z pohledu Aventinova 



 

 

                                                                                                                                               
antiklerikalismu. Při studiu minulosti nachází Aventin neustále doklady skutečnosti, že 

jediným cílem papežství bylo snížit autoritu a prestiž říše. Papežové jsou dědičnými 

nepřáteli říše a vedli politiku systematicky škodící zájmům německého národa, a to již 

před začátkem sporů o investituru. Jak rostla světská moc papežství, vzdalovalo se 

křesťanské morálce. Církev obvinil z mnoha neřestí, jako egoismu, touhy po luxusu, 

nezájmu o chudé, pokrytectví, hrabivosti, domýšlivosti, zneužívání moci... Obzvláště 

teologové a mnišské řády jsou zodpovědní za špatné poměry v říši včetně ztráty a 

zničení cenných dokumentů z minulosti.xviii  Aventin jako první na základě Florova 

popisu vytvořil v postavě Quintilia Vara ideální typ Římana ztělesňující římské 

špatnosti a touhu po ovládání Německa. Chlípnost tohoto římského legáta je zde 

pokládána za jednu z příčin povstání, které vedlo k bitvě u Teutoburského lesa. Toto 

pojetí se poté úspěšně uplatňovalo v následující literatuře týkající se Arminia. Aventin 

zde vytvořil morální fyzionomii latinského utlačovatele pro následující generace 

Němců. Jeho podoba vycházela čistě z kontrastu mezi germánskou ctností a římskou 

zkažeností, která již byla cítit v Tacitově díle.xviii  

  Italská tvrzení o nevzdělanosti antických Germánů se Heinrich Bebel snažil 

vyvrátit tvrzením o jejich vysoké filozofické moudrosti, morální a intelektuální kultuře 

odpovídající antické, která se projevovala v příslovích přenášených z generace na 

generaci.xviii  

Ulrich Hutten si byl vědom krize římské říše a hledal možné viníky. Jedním z projevů 

obviňování je Huttenův antiromanismus. Chtěl říši obnovit ve středověké podobě a jeho 

výtky tak navazují na tradici od dob boje o investituru. Podobně jako Aventin obviňuje 

Řím, t.j. katolickou církev, z morální přestupků. Karikuje mnichy a obviňuje klérus z 

neřestí jako lhaní, proradnost a intrikování, z  touhy po přepychu a amorálnosti. 

Obzvláště lpění na pozemském majetku korumpuje církev. Jeho útoky přecházejí z 

oblasti morální do politické. Protestantské útoky na církev jsou v Huttenově díle čím dál 

ostřejší. Báseň z roku 1520 Clag und vormanung gegen dem übermässigen, 

unchristlichen gewalt des Bapsts zu Rom, und der ungeistlichen geistlichen  obsahuje 

soupis zlých skutků papežství a jejich neblahých důsledků pro německý národ. Pro 

Huttena jsou špatnosti katolické církve špatnostmi římskými. V dialogu Vadiscus je 

jeho antiromanismus nejprudší. Tento dialog napsaný ve formě obžalovací řeči se 

zabývá ovládáním Německa, které Hutten označuje jako „římská tyranie“. Řím by 

naopak měl být podmaněn říši. Podle Huttena Řím vyvolává spory mezi Němci, aby tak 



 

 

                                                                                                                                               
oslabil císařskou moc. Hutten vypočítává jednotlivé daně a poplatky včetně obchodu s 

odpustky, které církev uložila v říši. Řím se podle Huttena neprojevuje jen v papežství a 

vysokém kléru, ale v celém italském lidu. Zde Hutten výrazně politizuje a nacionalizuje 

starou opozici vůči Římu. Papežovi zástupci v Německu patří k lidu ješitnému a 

degenerovanému, pokud je tento lid srovnán se slavnými předky, kterými se chlubí a k 

lidu, který nevynechá jednu příležitost k ukázání svého pohrdání „německými barbary“. 

Jedná se o národ nebezpečný  pro morální zdraví Němců a politickou moc Německa, 

protože nejen že dováží za Alpy touhu po přepychu, ale také omezuje prestiž císaře. 

Kromě papežství a Italů zahrnuje Hutten do své nevraživosti ostatní románské národy. 

Řím je v Huttenově díle ztělesněním všeho zla a základní příčinou všeho minulého, 

současného a budoucího zla v říši. Je hlavním denominatorem všech nebezpečí, která 

hrozí říši. Obnova říše se bude moci uskutečnit jen, pokud se Němci vzchopí a zbaví se 

římského jha, uvědomí si svou vlastní hodnotu, to co je jejich národní jedinečností. 

Jakmile si uvědomí, jak velký hodnotný národ tvoří, římská moc jim začne připadat o to 

více nesnesitelná. Je třeba, aby císař, vědom si výsad a prestiže, které mu uděluje jeho 

titul a také vědom si svého němectví, odmítl podrobovat se papeži, jehož světská moc je 

jen důsledkem uzurpace. Je také třeba, aby německý národ znovu dobyl svou absolutní 

nezávislost, tuto libertas Germaniae, teutsche Freiheit (německou svobodu).xviii Němci 

jsou podle Huttena hrdými nástupci starých Germánů a ve své civilizační úrovni nijak 

nezaostávají za Římany.xviii  

 Také Martin Luther posuzoval ostatní národy z hlediska nacionální xenofobie. 

Podobně jako Huttena ho rozhořčovalo přesvědčení o barbarství a sprostotě, kterou 

Italové přisuzovali Němcům. Samozřejmě obviňuje církev z finančního využívání říše, 

ale i její obyvatele, kteří se nebrání. Ze začátku je jeho polemika nábožensky založená, 

ale později opakuje tradiční stížnosti německého národa odpovídající stížnostem 

Martina Mayera, na které reagoval Piccolomini. Od té doby jeho kritika římské kurie 

sklouzla směrem k národnímu antagonismu. Již neodlišuje kurii, obyvatele Říma ani 

ostatní Italy, ale neodolává pokušení zahrnout je do téže averse. Jeho osobní kontakty s 

vyslanci kurie jej v těchto pocitech jen utvrzují. Na účet zástupce papeže, který se ho 

pokusí přesvědčit, aby se stáhl, prohlásí: Breviter, Italus est & Italus permanet.(Stručně, 

je Italem a Italem zůstane) Dále generalizuje a projevuje se více nepřátelsky: Neboť 

Italové všechny národy odsuzují, zatímco sami jsou zatraceni. Podobně jako ostatní 

němečtí humanisté opakuje špatnosti jako lživost, ignoranci, domýšlivost, touhu po 



 

 

                                                                                                                                               
okázalosti, nemorálnost, chlípnost, bezbožnost a neschopnost nalézt střed mezi pověrou 

a epikureismem. Tyto špatnosti pokládá za součást italské povahy. Jde ještě dále než 

němečtí humanisté, když italský vzduch označuje za škodlivý a doporučuje mladým 

Němcům navštívit Itálii, aby zjistili, kterých špatností je třeba se vystříhat. Podobně 

kritizuje i Francouze a Španěly, kteří mají uvolněné mravy. Francouzi se podobají 

Italům svou chlípností, neupřímností a pýchou, Španělé jsou ještě horší, protože se u 

nich zloba a neupřímnost pojí s tyranskými a zvířecími instinkty- je to nejhorší národ, 

jaký existuje. V kontrastu s těmito špatnými vlastnostmi líčí Luther pozitivní německé 

vlastnosti: Všechny německé národy jsou prostší a více usilují o pravdu než Francouzi, 

Italové, Španělé a Anglové. V této větší morálnosti spatřuje jeden z elementů 

sounáležitosti německého národa oproti jeho skutečnému partikularismu politickému i 

etnickému, který jej rozděluje.xviii  

Melanchthon posuzuje antickou minulost spíše z hlediska humanistického 

učence erasmovského ražení, a proto pokládá za důležité pěstování vzdělanosti. Z 

tohoto hlediska je pro něj zánik římské říše negativní kvůli zániku vzdělanosti a 

pozitivně posuzuje franckou říši pro šíření vzdělanosti a křesťanství. Germány, kteří 

dobývali Řím označuje jako barbary a jejich činnost označuje slovy jako zle řádit, ničit, 

plenit, rozchvacovat, vyvrátit, znepokojovat... (saevire, delere, devastare, dilacerare, 

excidere, vexare...). Anarchie, politická nestabilita, kulturní a morální úpadek, které 

zapříčinily zničení Říma a antické civilizace, mělo také určitou zodpovědnost za 

narušení křesťanského učení a posílení moci papežství. Pohled křesťana převládá nad 

pocity národní hrdosti: xviiiZ této četby získáme nejplodnější prospěch, jestliže při 

uvažování o germánské síle a statečnosti budeme přemýšlet o tom, že v takové nestálosti 

lidských věci je nutné snášet rozmary štěstěny vyrovnaným duchem, a je nutné toužit po 

nebeské vlasti a mezitím je nutné, aby si každý uspořádal svou vlastní Spartu. xviii  

Stejně tak ostatní autoři protestantské obedience neposuzovali germánské boje 

ani Arminiovo povstání jako boj proti utlačovatelům, ale podle protestantského učení o 

neopodstatněnosti boje proti autoritám je spíše odsuzovali.xviii  

V souvislosti s francouzskými nároky na ovládnutí Alsaska a francouzskou 

kandidaturou na císařský titul se v oblasti Štrasburku objevily nové diskuse v 

učeneckých kruzích, které se snažily prokázat příslušnost Alsaska k říši a znovu se 

zabývaly otázkou národnosti Karla Velikého a původu franckého kmene. Ve svém díle 

Germania ad rem publicam Argentinensem, vydaném roku 1501 ve Štrasburku 



 

 

                                                                                                                                               
dokazoval Wimpfeling příslušnost Alsaska k říši a uvedl seznam římských císařů, ve 

kterém dokazoval, že žádný nebyl francouzské národnosti. Před Karlem Velikým, který 

se narodil v Itálii, Thrákii, Pannonii nebo Illyrii, byli císařové latinského nebo řeckého 

původu, po Karlu Velikém qui Germanus fuit (který byl Němec) byli Němci.  Kvůli 

důležitosti antických pramenů a na základě argumentace starých pramenů, byla 

vytvořena opozice Gallie: Germánie, a tak byla v antických pramenech oddělena 

Francie od Německa.  Jestliže Caesar psal, že Gallie sahala až k Rýnu, vysvětluje 

římským zvykem oddělovat země vodními toky, ve skutečnosti však zapomněl, že mezi 

Rýnem a Gallií byla Austrásie. Z historických pramenů se Wimpfeling spokojil s 

uvedením Suetonia, podle kterého byli za vlády císaře Augusta Svébové a Sikambrové, 

t.j. Němci, usídleni na území na levém břehu Rýna, t.j. v “Gallii“, pokud se přijme 

Caesarova terminologie, a to dokazuje, že nejméně od vlády prvního římského císaře, 

byla tato krajina obydlena Germány a nikoli Gally. Kromě toho Římané, protože si 

všimli velké podobnosti ve fyzickém vzhledu, charakteru a mravech mezi obyvateli 

obou stran břehu, nazývali obyvatele levého břehu Germány, což napovídalo, že je 

pokládali za bratry obyvatel pravého břehu. Jinak je prokazatelné, že se Gallové liší 

zcela od Germánů jak barvou vlasů a fyzickým vzhledem, tak jazykem, temperamentem 

a zvyky. Zatímco Germáni triumfují díky své fyzické zdatnosti, Gallové vítězí v bitvách 

jen svým počtem. Žádná záměna tedy nebyla možná.Wimpfeling tak determinoval 

národnost jako poznatelnou na základě jazyka, způsobu života, charakteru a fyzického 

vzhledu. Toto pojetí se lišilo od středověkého pojetí, z kterého vycházel jeho odpůrce 

Murner argumentující determinismem boží vůle.xviiiJasným vymezením obou národů 

bylo Wimpfelingovo tvrzení, že od roku 800 byl římský trůn bez přestávky obsazován 

německými císaři, což potvrzuje oprávněnost německé kontroly tohoto titulu, zatímco 

francouzské království pozbylo práva na císařský titul od doby vymření Karlovců.xviii  

 Na tuto diskusi poté navázali protestantští a další autoři. Jejím důsledkem bylo 

vymezení německé identity vůči francouzské na základě jazyka, fyzického vzhledu i 

kulturních jevů. Dokazování, že nebyli žádní francouzští císaři, vedlo ke germanizaci 

říše, k jejímu přisvojení k německému národu. Z tohoto hlediska kromě jiných 

humanistů H. Gebwiler pokládal za nemožnou volbu francouzského krále římským 

císařem a negativně posuzoval jeho podporu v německých řadách. Jeho argumentace 

reflektovala názory vlasteneckých německých kruhů té doby. Německou národnost 

Karla Velikého pokládali za skutečnost Beatus Rhenanus, Irenicus, Trithemius a další. 



 

 

                                                                                                                                               
Aventin přisuzuje Karlu Velikému rysy, které pokládá za typicky německé, jako smysl 

pro spravedlnost, štědrost, milosrdenství. Jeho vláda byla harmonií německých ctností a 

křesťanské lásky. O jeho němectví svědčí němčina jako rodný jazyk a prosazovaná 

prostota v odívání. Podle názoru Wimpfelinga a Nauclera by se obyvatelé druhé strany 

Rýna pohoršovali, kdyby je někdo označoval za Francouze. V Peutingerových  

Sermones convivales se polemika projevila ještě zřejměji. Podle něho daná oblast byla 

“vyčištěna“ od všech gallských elementů od dávné doby, dokonce již před Caesarovou 

dobou. Na základě Tacita a Flora nevyvrací, že byla ovládána Římany, ale je 

přesvědčen, že zůstala dlouho svobodná, a každopádně v ní Francouzi nikdy nevládli.xviii  

 Podobné názory se vyskytovaly v i v protestantském táboře. Ačkoli Luthera tato 

problematika příliš nezajímala, Melanchthon, Spalatin, Franck i Althamer byly jasně 

přesvědčeni o německé národnosti Karla Velikého. Německou oblast vymezují také na 

základě jazyka.xviii  

 Další teorií německých humanistů byla teorie o ovládnutí Francie germánskými 

kmeny. Na příklad Irenicus pokládal Francii za jeden z mnoha národů, který měl původ 

z německých etnik. Gebwiler byl přesvědčen, že Germáni ovládali Gallii po dobu 

nejméně pěti set padesáti let. Podle Aventina byly Gallové a Germáni společného 

původu, aniž by tato skutečnost implikovala jejich rovnost. Gallové původně hovořili 

teutonským jazykem. Sebastian Franck byl také přesvědčen, že kdysi se ve Francii 

hovořilo německy a že Francie byla do té míry německá, že Francouze lze nazvat 

německými Francouzi. Podle Althamera nebyli Frankové prvním germánským kmenem, 

který si podmanil Gallii. Předešli je Lombardové a Senoni. Gallové byli často 

podmaňováni Germány nejen díky vojenské převaze, ale také kvůli fyzické a morální 

inferioritě gallsko-francouzského národa. V díle Caesara a Pomponia Mely nachází 

epiteta popisující gallský národ:  líní, změkčilí, pyšní, pověrčiví, (inertes, molles, 

superbi, superstitiosi) která neváhá obohatit. A. Krantz se divil, že Francouzi, jinak tak 

hrdý a nafoukaný národ, nejsou hrdí na svůj německý původ a dokonce se zlobí, když se 

jim připomíná, že Němci jsou jejich předky a vytvořili jejich království, když by je 

takovýto původ zbavil Tacitova obviňování z lenosti a hanebnosti. Pirckheimer se snažil 

klimatickými změnami vysvětlit, jak mohli Francouzi rychle zdegenerovat a zapřít svůj 

původní germánský charakter tak, že se stali zcela odlišnými od Němců jak fyzicky tak 

morálně.xviii  

 



 

 

                                                                                                                                               
 

3. 1. Conringovo posuzování odlišností národů v díle  EXAMEN 

RERUM PUBLICARUM  POTIORUM TOTIUS ORBIS 

 

V tomto Conringově díle se projevuje vymezování německého národa vůči ostatním 

národům celého světa. Jedním z nejdůležitějších rysů odlišnosti je rozdíl v 

charakteristice povahy a vlastností ostatních národů. V úvodu vykládá Conring 

důležitost poznání poměrů těchto zemí pro obecnou vzdělanost. Podobně jako 

Aristoteles v díle Politika klade Conring důraz na poznání celé společnosti a poznání 

občanů. Společnost se skládá z množství lidí, kteří jsou mezi sebou spojeni kvůli 

spokojenému občanskému životu. Je třeba poznat, o jaký lid se jedná a jaké je jeho 

množství. Je důležité, jestli se stát skládá z velkého nebo malého počtu obyvatel. Dále je 

třeba poznat jejich tělesnou, duševní hodnotu a jejich bohatství. Lidé se mezi sebou 

fyzicky velmi liší. Někteří jsou zdraví, jiní nemocní, jiní velkých tělesných rozměrů, jiní 

slabí a další zase snadno smutní. Nejspíše je ale třeba poznat, jaké mají jednotlivé 

národy hodnoty duševní, které mají buď přirozeně nebo ze vzdělání nebo ze zvyklostí. 

Přirozeně je obrovský rozdíl mezi lidmi. Někteří jsou hloupější a jiní chytřejší, jiní jsou 

stateční a jiní zase bojácní. Příroda vsak zasela do lidských duší jakási semena ctností a 

neřestí, a ta se velmi různě vyskytuji u různých národů. Další ctnosti a neřesti vycházejí 

ze vzdělání a zvyklostí. Je tedy třeba vědět, na jaké ctnosti a neřesti si jednotlivé národy 

přivykli. Ctnosti jsou intelektuální nebo morální. Je tedy třeba pracovat na tom, 

abychom se dozvěděli,  jak je to s těmito ctnostmi u různých národů. Co se týče 

moudrosti, jsou někteří moudří, jiní prostí, jiní obdivují moudrost a jiní se jí vyhýbají. 

Co se týče morálních ctností, některý národ je statečný, jiný bojácný, jiný odvážný, jiný 

uměřený v potravě a dalších tělesných potřebách, jiný národ se zase oddává fyzickým 

potřebám. Je třeba poznat tyto věci u jednotlivých národů. Jeden národ je lstivý, jiný 

spravedlivý a vznešený, jiný je štědrý a jiný lakomý. Co se týče náboženství, které 

Aristoteles nezmiňuje, je třeba pečlivě poznat, jak je to s ním u některých národů. Zde 

uvidíš, že někteří jsou zbožní, jiní skutečně pověrčivě bezbožní, jiní zcela bezbožní a 

zřídka uctívající Boha. Toto vše je součástí materiální příčiny. Sem patří také věci 

týkající se bohatství, které je mobilní i nemobilní. Povahu národa je důležité poznat jako 

první. Jestliže je národ klidný a poslušný, můžeš zde založit tvrdou vládu, pokud je 



 

 

                                                                                                                                               
tvrdý, nemůže mít tvrdou vládu, jestliže je bojovný, je možné dosáhnout velkých věcí. 

Je třeba prozkoumat jakýkoli  národ na základě jeho intelektuálních a morálních 

ctností.xviii  

V jednotlivých kapitolách se Conring podrobněji zabývá jednotlivými národy. V 

kapitole věnované Francii jmenuje autory, z kterých čerpal, a dále se zabývá také 

státním uspořádáním. Charakter národa pokládá také za důležitý. U většiny Francouzů, 

co se týče tělesné stránky, lze podle Conringa pozorovat, že jsou aktivní a zdraví, nikoli 

pomalí, ale rychlí, naopak Španělé se pohybují pomalu, což Francouzi nemohou, i 

kdyby sebe více chtěli.  Němci jsou podle Conringa někde uprostřed. Nemají ani 

francouzskou povrchnost, ani španělskou pomalost.  Již v antické době, kdy Římané  

poznali Gally, pozorovali u nich rozdílný duševní charakter. Římané kdysi pokládali za 

Gallii území sahající až k Rýnu, ale pro nás se jedná o území za Rýnem a v tomto 

označení je to vždy  pojímáno, nejprve u Caesara a Tacita. Již v době Caesarově byla 

pozorována odlišnost gallského charakteru, když tak široce Římané užívali označení 

Gallie, protože ti, co bydleli podél břehu Rýna, Belgové a všichni germánského původu, 

se vyznačovali germánskými mravy. V Caesarově i Tacitově době se všichni Belgové a 

obyvatelé okolí Rýna počítali ke Germánům, protože se velmi lišili od gallských 

zvyklostí. Belgové a nejbližší obyvatelé kolem Rýna byli bojovní, zatímco ostatní 

Gallové byli nebojovní, tak jejich charakter popsal Caesar v Zápiscích o válce gallské v 

1. knize. Z Tacita je zřejmé, že všichni lidé žijící podél Rýna byli pokládáni za 

Germány, a i ti kteří v současnosti žijí na francouzském břehu, se jazykem liší od 

ostatních Francouzů, jak je známo, mluví totiž německy. Takové množství Germánů se 

v této oblasti usadilo, že byla rozdělena na první a druhou Germánii.  Metropolí první 

Germánie byla Mohuč a druhé Kolín nad Rýnem. Treverové byli tehdy také pokládáni 

za Germány a v současnosti mluví německy. Ačkoli byli tito Germáni označováni za 

Gally, přesto vždy u nich byla pozorována obrovská odlišnost zvyklostí a charakteru, 

protože ti, kteří byli skutečně Germány, prý neměli stejné zvyklosti a charakter jako 

ostatní Gallové.xviii  Francouze takto Conring jasně odděluje od Němců a Španělů. Mají 

výrazný národní charakter, který je již od dob Caesarových výrazně odlišuje od Němců 

a dalších národů. Tento charakter je neměnný. Již Římané tento charakter jasně viděli a 

odlišili tak Gally snadno od Germánů. 

 Conring se také zabývá původem národa. Do Gallie se přestěhovalo nemálo 

obyvatel z Itálie v době rozkvětu římského impéria, podobně poté co byla Gallie 



 

 

                                                                                                                                               
obsazena Burgundy a Franky , tj. germánskými národy, se tam také přestěhovali staří 

Britannové vyhnaní Germány. Ze Švédska, Dánska a Norska tam mnozí přišli po 

obsazení Normandie. Pomalu ti, co se přestěhovali do Gallie, nejen zcela ztratili 

mateřský jazyk, ale byli i jakoby přeměněni na gallské mravy, což se stalo, jakmile 

začali mít smíšené sňatky, které do té doby nebyly. Frankové, Burgundové a další 

germánské národy totiž věřili, že by dokonce jejich urozenost byla poskvrněna, kdyby 

vstupovali do manželství s gallskými ženami, ale poté se stalo, že změnili názor, takže v 

současnosti nelze ve Francii sledovat velkou odlišnost ve zvyklostech, jen že někteří 

jsou vesničané a jiní spíš měšťansky kulturnější.xviii  Jako ostatní autoři i Conring 

nepokládá francouzský národ za nesmíšený s jinými národy, ale přesto mu přisuzuje 

trvalý charakter, který ostatní přistěhovalé národy přijaly. Ačkoli Francouzi nejsou 

původní čistý nesmíšený národ jako Němci, vyznačují se výrazným charakterem. 

 Dále Conring popisuje vlastnosti, které jsou charakteristické pro francouzský 

národ a jasně jej odlišují. Co se povahy starých Gallů týče, měli jim vždy Římané za zlé 

jejich lehkovážnost. Římané je pokládali za lehkomyslné, protože v jejich činech nebyla 

žádná stálost a snadno přijali rozhodnutí a snadno je měnili. Jean Bodin ve svém díle 

Methodus historiae, které je učené a vybrané, když byl Francouz, nemohl popřít, že 

lehkovážnost byla Francouzům a Gallům vždy přisuzována jako špatná vlastnost, ale 

sám píše, že by měla být spíše chválena než pokládána za špatnost. Tato lehkovážnost 

není skutečnou lehkovážností, ale spíše hbitostí, takže zasluhuje spíše chválu než hanu. 

Takto bojuje za francouzské mravy. Ostatně je jisté, že Římané vždy měli tuto 

lehkovážnost Gallům za zlé. Kdokoli je lehkovážný, má rychlý způsob myšlení, ale 

všechno rychlé myšlení není spojeno s lehkomyslností. Lehkomyslnost spočívá v tom, 

že není žádná stálost úmyslů, že mnohé činy jsou méně úspěšně vykonány, v mnoha 

věcech je nalézána trvalost. Tato duševní vlastnost má být sledována u Gallů, snadno je 

něco omrzí a něčeho litují. Francouzům je obzvláště od přírody dáno, že mají rychlé 

uvažování, rychle jsou pohnuti ke konání jedné věci nebo hned druhé a rychle také 

přestanou. Nemají žádnou snášenlivost námahy ani vytrvalost, nesnadno mohou konat 

velké skutky, dobře postupují u rychlých aktivit, což je vlastností lidí s rychlým 

uvažováním, pokud se jim postaví do cesty překážka,  hned ustupují zpátky. Tato 

duševní vlastnost je společná celému tomuto národu. Neřekl bych sice, že se zde 

nevyskytují žádní lidé vytrvalé povahy - jejich množství je ale malé, většina je vrtkavá. 

Z této vrtkavosti vycházejí mnohé ctnosti a neřesti. Francouzi nemají mnoho smutku, 



 

 

                                                                                                                                               
ale jsou nadšení a veselí. Všechny vážné věci pro ně nikdy nejsou vhodné. Ve válce 

mají úspěch tam, kde se útočí, skutečného nepřítele udržet v moci je však pro ně 

nesnadné, jakmile se objeví překážka, hned ochabnou. To věděli Španělé, kteří mají 

zcela opačnou povahu a jsou pomalí při činnostech, kteří vytrvalostí mohou porazit 

Francouze, kteří ztrácí to, čeho získali prolitím mnoha krve, protože nesnesou meškání. 

Co se týče zdrženlivosti, většina se neovládá. Nejsou ale tak oddaní nestřídmosti a 

láskám jako Španělé, kteří milují až k šílenství. Francouzi milují povrchně a lehce také 

lásku odloží, nikoli jako Španělé, kteří tak zničujícím způsobem milují ženy, i zde je 

vidět francouzská lehkovážnost. xviii  

 Stejně tak se projevuje lehkovážnost Francouzů v jejich oblečení. Je tak 

proměnlivé a veselé, že i když se tak chovají bláznivě, podle Conringa jim lze 

prominout. Němci jsou pomalejší a obdivují francouzskou proměnlivost a usilují o ní, 

nepříliš úspěšně, až připadají Francouzům směšní. Lehkovážnost se projevuje ve 

veškerém francouzském oblečení, nad které není nic proměnlivějšího ani pošetilejšího, 

co je elegantní dnes, za měsíc již není. Tato proměnlivost se Francouzům nejvíce líbí, ať 

v novém tanci nebo pozdravu. Němci mají zcela odlišnou povahu a jako opice se snaží 

Francouze napodobovat. Francouzská lehkovážnost se projevuje také v umění. 

Namáhavé činnosti, studia, která se skládají z neúnavné námahy a mnoha bdění, se 

Francouzům nelíbí. Naopak umělecká díla a studia, která jsou půvabná a zábavná, 

odpovídají francouzské povaze a nikde se nepěstují úspěšněji než ve Francii, naopak 

vážnější vědy se vyskytují zřídka ve Francii, ale naopak ve Španělsku.xviii  Němci se 

pokoušeli napodobovat Francouze a psát zábavné spisy, ale nebyl v nich takový půvab 

jako ve francouzských dílech, protože Němci jsou vážní v morálce a zvycích a  jsou 

vzdálení takové  lehkosti. Také k cizincům se Francouzi chovají mile, protože jsou vždy 

živí a veselí. Ale jakmile se dostanou do velkého nebezpečí, z kterého se lze dostat s 

velkou námahou, nejen že opouštějí cizince, ale i vůči svým se nechovají milosrdně. 

Proto také jsou méně schopní námořníci, protože v námořnictví je třeba námahy a 

vytrvalosti. Námořnictví je velmi tvrdá práce neodpovídající francouzským 

schopnostem. Z téhož důvodu jsou méně schopní také v obchodování, sice obchodují, 

ale méně úspěšně než Angličané a Holanďané. Mezi Francouzi ze všech nejúspěšněji 

obchodují obyvatelé Normandie, což podle Conringova názoru vychází ze staré povahy. 

Obyvatelé Normandie jsou totiž stálejší než ostatní Francouzi a na základě zvyku 

předků jsou úspěšnější v obchodování. Obecně je třeba poznamenat, že  každé umění je 



 

 

                                                                                                                                               
Francouzi téměř vyšlechtěno k eleganci, tak že v nejelegantnějších uměních Francie 

nestojí za žádným národem celého světa. Podobně, poté co byl tento národ pod vedením 

jakýchsi králů naučen bojovat jako pěšáci, šťastně konal tuto vojenskou službu, což do 

té doby tak nebylo.  Zemědělství, které potřebuje více namáhavé práce, Francouzi 

opouštějí a věnují se oblastem v zemědělství, které jsou snazší. Francouzská půda je ale 

tak úrodná, že dává vše, čeho je třeba k životu.xviii  

Conring tak přisoudil francouzskému národu jasné a výrazné vlastnosti, ze 

kterých odvodil všechny jejich další projevy společenského a kulturního života a jejich 

další schopnosti. Vymezil je zcela jasně vůči Němcům a Španělům. Hlavní vlastnost, 

kterou jim přisuzuje je povrchnost, která je posuzována dosti negativně, a z ní také 

vyplývá spíše negativní líčení francouzské povahy. Statečnost, která byla pokládána za 

nejdůležitější německou vlastnost, Francouzům odpírá. Pozitivní vlastnosti jsou naproti 

tomu umělecké vlohy, které však ve srovnání s výraznými ctnostmi přisuzovanými 

germánskému charakteru, nemají příliš velkou hodnotu. Spíše se jedná o pokušení z 

hlediska křesťanských ctností a tedy jakýsi další negativní jev. Francouzi jsou tedy spíše 

morálně zkaženější, zatímco Němci  a jejich dědičný charakter je pln ctností starých, 

tradicí pokládaných za jedinečné, a vlastně křesťanských. Němci jsou tedy mnohem 

mravnější a lepší křesťané než Francouzi a jsou proto mnohem blíže spáse. Jejich 

identita je tak posílena a jejich postavení v rámci křesťanského světa je vyplněno 

výjimečným charakterem. Mesianistické poslání německého národa .- propojení 

křesťanství a nacionalismu je takto zdůrazněno v protikladu ke špatným vlastnostem 

francouzských sousedů, jejichž odlišnost trvá již minimálně od dob Caesarových, t.j. 

1700 let. Toto pojetí nerozvrací ani promíšenost francouzského národa, protože všechny 

přišedší národy přijaly tuto morálku. Francouzská povaha tak jakoby visela nad místem 

Gallie a nikdy nemohla být odstraněna.  

Dalším výrazným národním charakterem, kterým se Conring zabývá, je 

španělský charakter. Zcela odlišnou povahu mají podle Conringa Španělé. Všichni mají 

stejnou povahu, která je melancholická, jak vyplývá z jejich tmavé pleti. Z 

melancholické povahy vychází jejich fyzické rozměry - nejsou vysocí ani tlustí, k tomu 

přistupuje prostá strava, která podporuje tento temperament. Kromě toho mají suché 

tělo, proto zřídka podléhají velkým nemocem, pokud si je nezpůsobí svým libidem, 

proto často trpí pohlavními nemocemi.xviii   Střídmě pijí a většina jich žije ze salátů, 

ovoce a pod. Tento skromný životní styl prospívá Španělům k dosahování velkých věcí, 



 

 

                                                                                                                                               
a pokud by takto nežili, nebyli by schopni ovládnout Ameriku. Holandské námořnictvo 

spíše podléhá vážným nemocem než španělské, protože téměř všechny germánské 

národy trpí nestřídmostí v jídle a pití. Španělé ostatní národy přemáhají snášenlivostí 

vůči námaze a hladovění. Co se týče pohlavní střídmosti, jsou Španělé velmi daleko od 

mravní čistoty až do té míry, že svou zhýralostí převyšují všechny národy.xviii  

Ve válce jsou stateční. Odvážně podstupují nebezpečí a námahu. V bojích mívají 

převahu, všeho jsou ochotni se odvážit. Jsou spravedliví vůči svým, ale vůči cizím jsou 

velmi nespravedliví. Tak Španělé za  hranicemi berou, dobývají, plení a vše kradou, 

doma jsou však dosti spravedliví. Španělé jsou také nesnesitelně namyšlení, proto 

nenavazují přátelství ani mezi sebou, ani s jinými. Jsou tak pyšní, že všemi kromě sebe 

pohrdají a pokládají se všichni za krále. Také jsou všichni vážní a je v nich  málo 

radosti, a proto je ostatní národy nemají v oblibě. Málo se přátelí s ostatními, kdo by se 

totiž  mohl přátelit s tak namyšlenými lidmi. V současnosti už ani nejsou tak bojovní. 

Podle názoru všech lidí a spisovatelů je známo, že Španělé jsou nejvíce arogantní a 

pyšní, a z tohoto důvodu nevhodní k pěstování přátelství.xviii   Co se týče štědrosti, jsou 

Španělé nenasytní a lakomí, štědří jen ve věcech, které slouží nadutosti: jsou neuměření 

v oblečení, protože ty slouží okázalosti na veřejnosti, jinak doma jsou skromní. 

Mechanickým uměním ani zemědělstvím se nezabývají, a tak dochází k tomu, že je 

Španělsko opouštěno řemeslníky a zemědělci, a tím i uměleckými výrobky, a tak 

vyvážejí hrubě nezpracované produkty, místo aby vyváželi zpracované řemeslné 

výrobky a měli větší zisk. Jen v Katalánsku, což je třeba podotknout, se vyskytuje 

dostatek řemeslníků, jsou ale francouzského, nikoli španělského původu, a ti obdělávají 

pole a věnují se řemeslům. Španěle samotné nelze vidět, jak se věnují řemeslům ani jak 

obdělávají pole, pokládají to totiž za nevhodné kvůli své namyšlenosti. xviii  

Jak odpovídá jejich povaze, věnují se vzdělanosti, která je vážná a smutnější. 

Věnují se tedy teologii, právu a filozofii, která je spíše smutná a vyžaduje hodně 

uvažování a velkou námahu. V oblasti teologie se věnují scholastice a nikde v Evropě 

nelze najít přesnější scholastiky než ve Španělsku. Něco podobného by se dalo obtížně 

očekávat od Francouze, Němce nebo Holanďana, protože jejich nadání toho není 

schopné.  Ve Španělsku se velmi věnují přirozenému právu, morální filozofii, ve které 

oproti nim Francouzi a Němci za nic nestojí. Úspěšně se také věnují metafyzice, protože 

ta vyžaduje vážnou povahu. Ve fyzice jsou nezkušení, protože její studium je 

příjemnější, a proto neodpovídající španělské povaze.xviii  Co se náboženství týče, jsou 



 

 

                                                                                                                                               
Španělé podle Conringa pověrčiví, nevzdělaní  a snadno propadají fantazii a entuziasmu 

a vymýšlejí zjevení. Tvrdě se drží přijatých učení a jsou nejvíce zuřiví vůči lidem jiných 

názorů.xviii  

Španělé mají tedy podle Conringa také jasně vyhraněný charakter, který je 

výrazně odlišuje od Francouzů, Němců a dalších národností. Tento jejich charakter má 

vliv na všechny oblasti jejich činnosti. 

V této kapitole se Conring věnuje také americkým Indiánům, které vidí z 

idealizujícího pohledu jako přírodní národ. Nejsou podle něj od přírody otroci a nejsou 

barbaři, jak se obecně věří. Dokonce prohlašuje, že se u Indiánů vyskytovalo méně 

barbarství, než u vlastních předků starých Germánů v Tacitově době, dokonce by řekl, 

že Indiáni byli stejně civilizovaní a političtí jako jiné národy v Evropě, Asii nebo Africe, 

dokonce jako samotní Římané. Indiáni jsou prostých mravů, nejsou zlí ani divocí, ale 

civilizovaně poctiví, a jejich poctivost vyniká nad samotnými Španěly.xviii  

Jednotlivé části Itálie popisuje Conring odděleně podle politického uspořádání. 

Obyvatelům jednotlivých států (papežského státu, království neapolského) však 

přisuzuje společné italské vlastnosti jako požitkářství, zahálku a mstivost. Tyto 

vlastnosti mají ze zvrácené výchovy. Kdyby byli jinak vychovávaní, jinak by se 

chovali.xviii   Benátčané ale mravní podle Conringa jsou a jsou také schopní 

řemeslníci.xviii   Zde se projevuje negativní pohled protestanta na katolické země a 

obzvláště na papežský stát.  

Holanďané mají podle Conringa zvyklosti a morálku částečně německou a 

částečně francouzskou. Nejsou ani obzvláště mravní, ani naopak. Dříve pili podle zvyku 

Germánů hodně alkoholu, ale v současnosti jej pijí méně. Obecně jsou Holanďané 

prostí, dříve nebyli tak zchytralí a obratní, ale byli upřímní a poctiví podle germánských 

mravů, dříve bylo snadnější je podvést. Takoví byli až do války se Španělskem, kdy se 

jejich povaha změnila hlavně kvůli příchodu nových lidí. Tato prostota mravů, která 

dříve byla v Holandsku, zde již tak nezáří, neboť odpadli od starých mravů.  Jinak ale 

již staří Římané měli přísloví o Holanďanech, že byli řádně pozorní, prostými mravy 

obdaření. Jinak jsou a byli schopní, jak vyplývá ze skutků, které vykonali. Bez Viléma 

Nassavského by však podle Conringa nezískali tolik bohatství a úspěchu. Válečnictví se 

nevěnují, jen námořnictví. Většinou se věnují zisku a rozšiřování bohatství. Tak ve dne i 

v noci usilují o zvětšení rodinného majetku. Proto jezdí o závod do Indie a podstupují 

všechnu námahu, jen aby zbohatli. Jsou spravedliví do té míry, jak to obchod dovoluje. 



 

 

                                                                                                                                               
Nikoho se nesnaží ovládat a přijímají každého svobodně. V Holandsku je fakticky 

náboženská svoboda, ačkoli jsou veřejně povoleny jen reformované obřady, ve 

skutečnosti jsou tolerovány i jiné včetně katolických. Holanďané se náboženskými 

otázkami velmi zabývají, až musejí být úředníky kroceni, aby nedošlo k občanským 

bojům, obzvláště mezi remonstranty a jejich protivníky. Obecně jsou ale morálně čistí. 

Jejich bohatství se projevuje v přepychu v oblečení a vybavení domu, které tak září, že 

nikde nelze nalézt takovou úpravnost a velkolepost než v Holandsku. Dříve v této 

oblasti byli skromní, nyní pěstují ženskou pošetilost. Jinak jsou ale zdvořilí a lichotiví a 

společníci.xviii  Obyvatelé Zeelandu jsou podle Conringa podobní Holanďanům, jen 

statečnější a bojovnější. Jako první se odvážili povstat proti španělskému králi Filipovi a 

byli zakladateli sedmi svobodných provincií. Bohatství získali z obchodu na moři i z 

válek. xviii  

 V tomto díle Conring popisuje také některé země, které byli součástí Svaté říše 

římské. Jeho měřítkem německých mravů a zvyklostí zůstává Tacitus. Popisuje 

vlastnosti jednotlivých národů podle pramenů a dalších informací a srovnává je s 

vlastnostmi popisovanými v Tacitově Germanii, které pokládá za původní německé. 

Současně se v jeho líčení vlastností a zvyků projevuje kritické a ironické hodnocení 

ostatních německých národů, které se projevuje i mimo jiné v současných anekdotách. 

Obyvatelé západního Fríska tak mají ctnosti starých Germánů: Jsou prostí a nikoho 

nechtějí obtěžovat ani být od někoho obtěžováni,  kteroužto povahu původně měly 

všechny germánské národy, jak píše Tacitus v knize o mravech Germánů.  Spokojují se s 

tím, co mají a o další neusilují. Nejsou ani příliš uměření ani naopak, trpí obecným 

proviněním vlastním všem Němcům a Germánům. Avšak tak, že nepřekračují míru. 

Jsou stateční ale nikoli drzí. Statečně bojují za svou svobodu. Nic nesnášejí hůře než 

otroctví. Tak si také po mnoho staletí uchránili statečně svou svobodu. Jsou zbožní, i 

když různých vyznání, a spravedliví, neusilují o velkou moc ani vládu, ale spokojují se 

svými prastarými sídly a kolonizují prázdná území, jak je známo z Tacita. Tento národ 

radostně zachovává prastaré mravy a zvyky. Proto zde také přetrvávají staré germánské 

názvy, které v Conringově době nelze nalézt nikde jinde po celém Německu.xviii  

 Obyvatelé arcivévodství rakouského mají naopak podle Conringa spíše špatné 

vlastnosti. Žijí v přepychu a neuměřenosti. Nejsou stateční, a proto je zde problém 

sestavit armádu. Obyvatelé horských oblastí (Korutan, Vindické Marky, Chorvatska, 

Štýrska) nejsou tak morálně zkažení, protože  jsou prostí a myšlenkově otupělí a 



 

 

                                                                                                                                               
neschopní žít v přepychu. Tyrolané podle Conringa kupodivu nejsou podobní 

Švýcarům, ačkoli s nimi sousedí, neboť jsou líní. Nejsou vzdělaní v uměních ani 

vědách, ani silní ve zbraních. Z těchto poznatků vyplývá, jaké nebezpečí hrozí 

rakouskému domu, když nemá doma dost vojáků. xviii  Obyvatelé Bavorska jsou podle 

Conringa hloupí a prostí venkované, z čehož pochází spojení  Ein grober Bayer. Nejsou  

velmi schopní v obchodování ani ve výjimečnějším řemesle. Významní učenci v 

Bavorsku jsou jen cizinci. Lid je pověrčivý, pověrčivě uctívá Boha a jeho svaté. Jinak 

žije dostatečně spravedlivě, nikomu nečiní bezpráví, a ani k tomu není kvůli duševní 

otupělosti schopen. Nelze tento lid ani oceňovat z hlediska statečnosti. Lid je nečinný a 

neschopný ve zbrani. Conring přesto myslí, že kdyby byl vycvičen ve zbrani, vrátila by 

se stará statečnost. Neboť jsou mohutní a z takových venkovanů se jinak získávají ti 

nejlepší vojáci. Ale možná se stalo dílem vládců, že se tito lidé stali servilními a 

deprimovanými, takže již nemají markomanské nebo staré bójské ctnosti.xviii  

V Conringových očích je to zřejmě katolické náboženství, které kazí národní 

povahu a zotročuje ducha, a nedostatek svobody způsobený příliš silnou vládou, který 

špatně působí na povahu národa. Staré germánské ctnosti tak jsou potlačovány u národů, 

které jsou katolické a tedy modloslužebnické a pověrčivé (superstitiosi). Na hlavní 

germánskou ctnost - statečnost - má vliv výchova. Ta byla na příklad v Norsku 

potlačena, dílem Dánů, kteří se obyvatele Norska snažili zbavit statečnosti, aby je lépe 

ovládali. Vliv má podle Conringa vzdělávání: Ten samý národ se může stát bojovným 

nebo zženštilým jiným a jiným vzděláváním. xviii 

Statečným národem germánského původu jsou naopak Švédové. V kapitole 

věnované Švédsku Conring jasně a stručně odlišil vlastnosti jednotlivých národů:  

Povaha tohoto národa je, jako ostatních Germánů, schopná v umění válečném i 

mírovém, nemá ducha ani zvrhlého ani pyšného, ani nemá onu lehkomyslnost, jakou 

mají Francouzi, ani onu vážnost, jakou mají Španělé, ani onu krutost, jakou mají 

Moskvané. Co se týče mravů a mravních ctností, jsou na tom dostatečně dobře, a nejsou 

přeplněni oněmi špatnostmi, které mají Italové, Francouzi a Španělé: přesto nejsou bez 

hříchů, jako ani my; mezitím nejsou tak široce rozprostřeny. xviii 

Žádné jiné království není schopnější ve vedení válek než Švédsko. Dokonce je 

více přizpůsobené k válkám než k míru. Potřebují však žoldnéřské vojáky, protože 

jejich počet nestačí. K intelektuálním schopnostem jsou dostatečně nadaní. Méně se 

věnují umění a řemeslu. Řemeslnické výrobky dříve dováželi a vyváželi kovy. Díky 



 

 

                                                                                                                                               
rádcům královny Kristýny se to změnilo, takže se již nevyváží železo ani měď, ani není 

třeba dovážet řemeslnické výrobky, ale mají jich dostatek, takže se ze Švédska vyvážejí. 

Švédové se však řemeslům učit nechtějí, a tak se jimi zabývají Němci a jiní cizinci, ke 

kterým se dobře a štědře chovají a poskytují jim stejnou svobodu. Švédové raději žijí ve 

zbrani než, aby se věnovali řemeslům. Co se týče studií a učenosti, mají k nim 

dostatečné nadání, ale nechtějí jim věnovat čas, ale spíše se zabývají zbraněmi. Podobně 

je to s Finy, kteří přešli na stejné zvyklosti.xviii  

Angličané jsou podle Conringa také převážně germánského původu. Podle 

Conringa mají převážně kladné vlastnosti a jsou obzvláště schopní. Jsou vyjímečného 

fyzického vzhledu, což ukazuje zdravé životní prostředí, kde jsou lidé zdravého těla. Je 

tedy jisté, že je zde zdravý vzduch a nejlepší způsob stravy. Ženy jsou také elegantního 

vzezření. Jejich mravní povaha ukazuje schopnosti ke všem věcem nutným k životu. 

Národ je schopný ke všem věcem, jak ukazují jejich jednotlivé skutky podle různých 

panovníků. Jestliže měli bojovné panovníky, byli bojovní, jestliže oddané umění míru, 

byli také takoví. Tak například Eduard II. byl ve válce velmi úspěšný a s pomocí 

anglických vojáků dosáhl velkých úspěchů ve Francii a dokonce porazil a zajal 

francouzského krále. Porazil také skotského krále a jiné mnohé panovníky. Všeho toho 

dosáhl díky anglickým vojákům. Vše toto záleží na péči králů, jak je lid statečný. Ve 

šťastných dobách bývají Angličané změkčilejší a nevázanější, v obtížnějších dobách, 

přistoupí-li péče králů, uměření, a tak dostatečně dobře žijí. Za Cromwella byli vojáci 

stateční a žili uměřeně, oproti ostatním Angličanům, které zkazily dlouhodobé příznivé 

poměry. Národ je ale jinak statečný a schopný snášet velmi velké množství zlých 

poměrů a různých neštěstí, jak je vidět z úspěchů, se kterými se věnují námořnictví, ve 

kterém lze stěží najít národ, který by Angličany převyšoval. Holanďané se jim 

vyrovnají, ale nepřevyšují je. Angličané jsou také velmi učení. Z Anglie pochází mnoho 

vyjímečně nadaných lidí. Ačkoli se v současnosti spíše věnují novotám, opovrhují 

starými věcmi a ani nečtou, jsou velmi úspěšní v přírodních vědách, ve kterých 

převyšují ostatní evropské národy. Angličané ale byli do té míry oddaní studiím, že se 

nikde jinde nevyskytují takové příručky ke vzdělávání.xviii  

Dalším národem germánského původu jsou Švýcaři. Venkované jsou drsnější, 

tvrdší a bojovnější než obyvatelé měst. Žijí ctnostnými mravnými životy, nelze u nich 

najít neřesti ani nemravnost, a ačkoli jsou germánského původu, neholdují tolik opilství. 

V potravě jsou hospodární. Živí se převážně mlékem a masem. Tento způsob života 



 

 

                                                                                                                                               
podle Conringa přispívá ke zdraví a k fyzické síle. Svou statečností téměř převyšují 

ostatní národy, což je zřejmé z toho, že si získali svobodu zlomením moci Rakušanů a 

svou svobodu ubránili po tři staletí. Jejich statečnost podle Conringa vychází z jejich 

způsobu života. Jsou spravedliví, brání bezpráví sousedů: Vždy byli a jsou zbožní.xviii  

 Další skupinou národů s podobnými mravy, zvyklostmi a zřízením jsou podle 

Conringa Poláci, Rusové a Litevci. Nemají slabé nadání, ale jejich nadání je dostatečně 

povzbuzující. Jestliže se vyskytne námaha a studium, jsou schopni něco vykonat. Poláci 

jsou otevření a nic nepředstírají ani toho nejsou schopni, neboť jsou ušlechtilého ducha 

a nejsou jako lišky. Nejsou klidní ani poddajní, ale snadno se dostanou do sporů a 

soubojů. Ani se neřídí rozhodnutími úředníků a málo poslouchají jejich hlasy, neboť 

každý chce být jakoby králem. Duševní povaha Poláků je povznesená a velkomyslná, 

netouží po ničem prostém a nízkém. Odtud pocházejí jejich ctnosti i neřesti. Proto nelze 

mezi Poláky nalézt řemeslníky, jak je pod úroveň jejich přirozené povahy, ani se 

nezabývají prostými řemesly. Většinou se věnují výmluvnosti a stylu, který je většinou 

slavnostní a velkolepý. Není žádný národ v současnosti, který by měl více vzdělaných 

lidí, než Polsko. Má více lidí znalých latinského jazyka než jakýkoli jiný národ na celém 

světě. Jsou vzděláváni Jezuity, kterých je v Polsku obrovské množství, mají velkou 

autoritu a jsou živeni obrovskými náklady. Věnují se uměním, ale na počet obyvatel je 

málo vynikajících lidí. S velkoduchostí souvisí také jejich mravy, proto ve způsobu 

života a oblečení holdují obzvláště luxusu, takže v této oblasti soupeří s ostatními 

národy. Holandská společnost dovážející indická koření, nikde po celé Evropě nemohla 

prodat tato koření ve větším množství než v Polsku. Tento luxus pochází z pýchy. 

Nikdo pyšný se totiž nespokojí s prostou potravou. Stejně tak jsou nemravní v oblasti 

lásky. Kdysi byli stateční, v poslední válce se však mužně nechovali, neboť dostali 

panický strach, protože jinak byli silnější než švédský král. Jsou krutí vůči chudákům a 

poraženým. V poslední válce proti danému slibu mnohé surově povraždili. Polská 

šlechta je také dosti krutá k chudým vesničanům. Sami si stěžují, že se na jejich soudech 

soudí podle vůle soudců nikoli podle práva. Neřesti se v tomto národě posílily příliš, 

takže jsou nepřístupní, neposlušní a rozmařilí. Je tedy zřejmé, co se s jejich státem 

pravděpodobně stane. Povaha Litevců je o něco lepší. Po vzoru Poláků se ale také honí 

za všemi možnými neřestmi a luxusem. xviii  

Rusové jsou podle Conringa hloupí, protože jim chybí kultura. Jsou schopní 

obchodníci, ale velcí podvodníci. Morální ctnosti jsou velmi maličké, a více než ostatní 



 

 

                                                                                                                                               
se oddávají pitkám. Nevázanost všeho druhu zde kvete. V opilství a nevázanosti  

překonávají všechny národy. Jsou krutí a jestliže zvítězí, mívají ve zvyku chovat se co 

nejvíce zuřivě. Bojují dostatečně statečně, pouze ze strachu z trestu, protože vědí, že 

jistě podstoupí smrt, pokud se nebudou chovat statečně. Z tohoto důvodu jsou 

dostatečně stateční. Nemají v oblibě spravedlnost, podvádět a být podváděn je u nich 

povolené. Křivopřísežnictví kvete tak, že se dokonce stalo příslovím: Rusovi se nemá 

důvěřovat. Podle Conringa jsou sice křesťany, ale pověrčiví uctívači svatých se 

směšnými obřady a jejich náboženství je plno mnoha omylů. Co se týče intelektuálních 

schopností, nejsou v Rusku žádné školy kromě klášterů, ve kterých se málokdo naučí 

číst a psát, není zde žádná učenost nežli to, že biskupové chápou o něco více než lid. 

Také jsou zákonem zakázány všechny školy, protože ruský car věří, že státní poměry 

vyžadují takovou prostotu. Umění a řemesla jsou zde velmi řídká, výrobky získávají 

jinde nebo od cizinců. Řemeslníky jsou  Skotové a Belgičané, kteří tam žijí. Kvůli 

způsobu vlády je všechen lid otrockého ducha, což vzniklo z dlouhodobého zvyku a 

výchovou. Šlechtici se chovají zpupně vůči svým lidem, ale vůči carovi poníženě. xviii  

 

V tomto díle Conring zařadil národy germánského původu mezi ostatní národy 

Evropy a další světové národy. Všechny národy se v jeho pojetí vyznačují určitými 

vlastnostmi a schopnostmi. Mají vlastní politické uspořádání a sociální realitu. 

Německý národ není v tomto díle pojímán jednotně. Při líčení jednotlivých národů 

germánského původu však Conring při posuzování aplikuje jako vzor staré germánské 

ctnosti popisované Tacitem a porovnává je s morálními vlastnostmi daného národa. 

Negativním vlivem jsou v jeho protestantských očích katolictví a politický útlak, který 

s ním bývá spojen. Odlišnými jsou tak například obyvatelé Bavorska, jejichž dobré 

vlastnosti jsou poškozovány katolictvím, které mělo v očích německých protestantů 

negativní vliv. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                               
 

4. NÁRODNÍ CTNOSTI 

 

4. 1. Antické prameny 

 

V Tacitově Germanii se vyskytuje popis vztahu Germánů ke zlatu a stříbru, kterého 

nepoužívali. Stříbrných nádob, které získali darem, si nevážili více než hliněných. Jen 

Germáni, kteří žili blíže římských hranic vlivem obchodních styků používali zlato, 

stříbro a římské  mince.xviii  Tacitus popisuje správní uspořádání germánských kmenů, 

náboženské zvyky, způsob přijímání mezi dospělé, které působí relativní svobodou a 

zdravým morálním přístupem. Pokud Germáni nebojují ani neloví, tráví čas nečinností  

oddaní spánku a jídlu.xviii Péči o dům a o pole přenechávají ženám a starcům.xviii  Tacitus 

píše o mravní přísnosti germánských manželství. Většinou měli jako jediní z barbarů 

monogamii. Jejich svatební dary vedly k nikoli k rozmařilosti ale k pevnému poutu, kdy 

si žena uvědomovala, že bude družkou v nebezpečí a v námahách. Tacitus s drobnými 

narážkami na poměry v Římě líčí germánská manželství jako vzorová. Nevěra se téměř 

nevyskytovala a tvrdě se trestala. Neomezovali počty dětí. Dobré mravy u nich platily 

více, než jinde platí dobré zákony. xviii Jejich výchovou popisuje Tacitus jako rovnou ve 

stejných poměrech. Děti nesvěřovali služkám ani kojným. Do manželství vstupovali 

později zdraví a měli stejně zdravé děti.xviii  Dalším pozitivním společenským zvykem 

bylo usmiřování nepřátelství určitým počtem dobytka, které bylo podle Tacita  důležité 

ve svobodných zemích. Germánskou pohostinnost líčí Tacitus jako výjimečnou, protože 

Germáni poskytují ochotně vše cokoli, a pokud jsou jejich zásoby vyčerpány, doprovodí 

hosta k dalšímu hostiteli. Dary, které hostu poskytnou, nepočítají, ani se jimi necítí 

zavázáni.xviii  

Negativní vlastností, kterou Tacitus Germánům přisuzuje, je lenivost, kdy protahují svůj 

spánek až dlouho do bílého dne a není hanba strávit den a noc pitím. Mezi opilými často 

vznikají spory, které vedou k zabití a zranění.xviii  Na více místech píše Tacitus o 

germánské nestřídmosti v pití. Germáni blízcí Rýnu  kupovali víno, jinak vyráběli 

Germáni kvašený odvar z ječmene a pšenice. Jejich strava byla prostá, bez zvláštních 

úprav a koření.xviii  Další negativní vlastností je náruživost při hře v kostky. Při této hře 

byli Germáni schopni prohrát i vlastní svobodu a život. xviii  Germáni neprovozovali 



 

 

                                                                                                                                               
lichvu a ornou půdu rozdělovali nejprve podle počtu obdělávajících a poté podle 

důstojnosti.xviii   I germánské pohřby a náhrobky se vyznačují prostotou. Oplakání 

mrtvých vyjadřuje spíše upřímnost než teatrálnost. xviii  

Vlastností, která zajímala německé vlastence, byla germánská zbožnost. Germáni podle 

Tacitovy Germanie nestavěli chrámy - nezavírali bohy mezi čtyřmi stěnami -  ani je 

nezobrazovali jako podobné lidem. Zasvěcovali jim háje a hvozdy a jmény bohů 

označovali Ono tajné, co vidí pouhou úctou.xviii  V Germanii je také zmínka o lidských 

obětech, které se konaly v kmeni Semnonů.xviii  Proti teorii o neexistenci chrámů je 

Tacitova zmínka o zničení chrámu Germanikem.xviii  

V Annálech popsal Tacitus porážku Marsů, kteří se věnovali hostině: tak byly mnohé 

věci rozházené z nedbalosti ani strach z války, ani pokoj, jen malátnost a uvolněnost 

mezí opilými!xviii  Další kladnou vlastností Germánů byla jejich věrnost. O té sami 

mluvili vyslanci: nikdo ze smrtelníků nevyniká nad Germány ve zbraních ani věrnosti. 
xviii 

Tacitovi Germáni se vyznačují prostotou, upřímností a silnými morálními zásadami.  

   Caesar naopak líčí germánskou věrolomnost.xviii  

 Zvykem starých Germánů, který zajímal německé vlastence, byla jejich 

monogamie. Tu vyvracela zmínka o dvou manželkách Ariovista. xviii   Caesar také při 

popisu zvyků germánského kmene Suébů, píše o jejich otužilosti, cvičení, svobodě a 

prosté stravě, které vedou k jejich fyzické síle a velikosti. Živí se převážně masem a 

mlékem, ne příliš obilím. Hodně času se věnují lovuxviii  Nevyužívají kupců pro dovážení 

věcí, ale jen pro prodej kořisti z válek. Víno nenechávají dovážet, protože jsou 

přesvědčeni, že oslabuje odolnost. xviii  I v pasáži věnované jen Germánům potvrzuje 

Caesar Tacitovy informace, že převážnou část života věnují lovu a vojenskému výcviku. 

Od dětství si zvykají na útrapy a otužování. Nevstupují do manželství před dvacátým 

rokem. xviii  Nevěnují se příliš zemědělství a živí se většinou mlékem, sýrem a masem.xviii  

Nikdo nevlastní půdu natrvalo, ale úřady a náčelníci  ji přidělují na jeden rok. Tím 

zabraňují touze po penězích a sporům. xviii  V době míru nemají společné úřady, jen v 

době války volí úřady, které mají moc nad životem a smrtí. Loupežné nájezdy nejsou 

špatné, pokud se konají mimo území vlastního kmene. Podnikají je, aby se mládež 

cvičila a nezahálela.xviii  Caesar také potvrzuje Tacitova slova o germánské 

pohostinnosti: Činit násilí cizincům nepokládají za slušné, a kteří z jakéhokoli důvodu k 



 

 

                                                                                                                                               
nim přijdou, chrání je před nespravedlností a pokládají je za svaté, těmto jsou otevřeny 

domy všech a je jim udělována potrava. xviii  

Velleius označuje v souvislosti s činností Q. Vara v Germánii, Germány jako velmi 

prohnané při vší své divokosti a prolhané. xviii  

Orosius líčí, jak germánské ženy statečně bojovaly, ale pokud neměly zbraně 

házelyxviii na římské vojáky vlastní děti. To pokládá Orosius za doklad statečnosti i 

divoké krutosti.xviii  

Plútarchos označuje Germány jako věrolomné a nepoctivé v souvislosti boje s 

Caesarem. xviii  

 

Strabón pokládá Gally, kteří mají stejné vlastnosti jako Germáni, za duševně 

jednoduché a prosté zlomyslnosti.xviii   Germáni se od Gallů liší jen větší divokostí, 

fyzickou výškou a světlostí vlasů.xviii  Gallové i Germáni mají bojovnou povahu.xviii   

Belgové jsou podle Strabóna hloupí, namyšlení a starají se o vzhled. xviii  Konali také 

lidské oběti. xviii  Strabón stejně jako Tacitus píše, že Germáni se nevěnovali zemědělství 

a nedělali si zásoby, proto kočovali, a jako nomádi získávali obživu z dobytka  xviii  

Cimbrové získávali obživou loupežením.xviii  

 

4.2.  Humanistická recepce 

  

Piccolomini popisoval Germány jako bytosti hrubé a sprosté, které byly blíže divoké 

zvěři než civilizovanému člověku. Byl přesvědčen, že morálka přišla do germánských 

zemí až s křesťanstvím. Němečtí humanisté naopak kvůli malému množství informací o 

událostech v germánských dějinách, soustředili svou pozornost na jejich morální 

vlastnosti, chování ve sféře veřejné i  soukromé, o kterých se dovídali z Tacitovy 

Germanie.xviii  

Pro illustraci morálky Germánů shromažďovali němečtí vlastenci skutky, které 

převažovaly nad jednotlivými fakty, a tak sledovali tradiční historiografické postupy. 

Důležitým byl citát z Tacita: Plusque ibi boni mores valent quam alibi bonae 

leges.(Více zde platí dobré mravy než jinde dobré zákony.)xviii  Bebel píše, že 

spravedlnost byla vrozená, odpovídala dobrým povahám neznalým hříchu.Tímto 

argumentem bylo oponováno germánské neznalosti písma a umění, která zdůrazňovala 

jejich necivilizovanost a barbarství. Bebel ukazuje, že vysoká morální úroveň odpovídá 



 

 

                                                                                                                                               
primitivním vývojovému stadiu civilizace. Je podle něj poměrně odpovídající 

dodržováním psaných zákonů a dokonce i intelektuálním znalostem. Veškeré úsilí 

německých humanistů spočívalo v přizpůsobení velkého množství a povahy jejich 

ctností primitivnímu charakteru jejich civilizace. Protože  Germáni nebyli civilizovaní, 

byli ctnostní.xviii  

Piccolomini stavěl do protikladu starou chudobu Germánů, který ovšem myslel 

christianizované Germány doby Karla Velikého, a té odpovídající vysokou morálku do 

protikladu k jejich současnému bohatství a z toho vyplývající amorálnosti. Němečtí 

humanisté asociovali Piccolominiho poznámky do doby Tacita a Caesara. Z pouhé 

hypotézy utvořili absolutní pravidlo: chudoba zaručuje mravnost, stejně tak jako 

bohatství způsobuje zničení morálky. Staří Germáni tak žili daleko od měst, v harmonii 

s přírodou, nestarali se o zisk, díky svému fyzickému zdraví. Aventin líčí tento idylický 

život v každé ze svých kronik, při kterém vychází z Tacitova a Caesarova díla. Germáni 

neměli žádný přepych ani přebytek. Jejich oblečení a strava byla prostá, skládala se z 

mléka, sýra a chleba a vařeného ovsa. Germáni tak byli v Aventinově díle vegetariáni a 

střízliví lidé. Opomíjí tak zmínky o jejich konzumaci masa a piva. Stejně tak pohřební 

obřady a zábava odpovídaly averzi k bohatství. Aventin posuzuje jejich prostotu ve 

stravě, bydlení, zákaz dovážení vína nikoli jako znak primitivního barbarství ale jako 

úmysl, kterým chtěli Germáni zabránit choulostivění. Nečinili tak z neznalosti, ale s 

úmyslem.xviii  

Mnozí další němečtí humanisté pokládali Germány za prosté a přirozené, ale nechtěli 

připustit, že byli divocí a primitivní. Pověst o jejich přirozeném a prostém životě 

umožňovala zaručit jejich morální prestiž při odmítnutí barbarství.xviii  

Současně se do pojetí starých Germánů promítaly obavy z nově se rodícího kapitalismu, 

které jsou patrné v díle Lutherově i Ulricha van Hutten. Tyto obavy se spojovaly s 

protiitalskými postoji německých humanistů. Konrad Celtis psal o italském luxusu, 

který zkazil Germány. Cílem byl poté návrat k původní germánské mravnosti, předtím 

než byla zkažena kontaktem s Římem. Aventin soudil, že systém, kdy se každoročně 

střídali vlastníci pozemků, o kterém psal Caesar xviii  byl přijat politikou, která 

nepodporovala soukromé vlastnictví, které bylo pokládáno za zdroj egoismu, nenávisti a 

následně sporů a bojů. Obchod byl omezen na nutnou směnu - zde je patrná křesťanská 

a středověká nedůvěra k obchodu v díle bavorského kronikáře. Ve zlatém věku 



 

 

                                                                                                                                               
německých dějin byly všechny podmínky spojeny tak, aby morálka a štěstí vládly mezi 

Němci. xviii   

Za specifickou germánskou vlastnost bylo pokládáno křesťanství - Germani 

christianissimi sunt. Germáni jsou nejkřesťanštějšími. Tato zbožnost přispěla k 

přenesení Imperia na německý národ. Od dob pohanství měli Germáni zvláštní smysl 

pro zbožnost. Dlouho před Kristovým příchodem je jejich náboženské zvyky 

predisponovali k tomu, aby se stali výtečnými křesťany. Zde opomíjeli němečtí 

vlastenci Tacitovy zmínky o lidských obětech. xviii  

Germánská pohostinnost je důležitou vlastností, kterou němečtí humanisté přisuzovali 

starým Germánům. Souvisela s caritas. Podle Irenica se jedná o vlastnost, která se 

zachovala po staletí. Žádný jiný národ se tak spontánně nechová, ať se jedná o 

příslušníka stejného národa nebo o cizince. Wimpfeling prokazuje, že vojenské 

schopnosti nevylučují hluboké humanitní tendence. xviii  

Další vlastnosti - věrnost a upřímnost - vyplývají z prosté a přirozené povahy starých 

Germánů. Na rozdíl od Italů jsou slova, která Němec říká, přesným projevem jeho 

myšlení. Tyto názory se výrazně projevují v Huttenově díle, jako kontrast mezi 

národními vlastnostmi, kdy Italové mají bledé tváře ze špatného svědomí, zatímco 

Němci červené, protože jsou šťastni ze vzájemné důvěry. Němečtí reformátoři vidí 

mimo jiné v této prostotě naivitu, která může vést ke snadnému podvedení. Časem a 

vlivem špatného vnějšího světa se stará německá upřímnost změnila k horšímu.xviii  

Věrnost germánských vojáků se projevovala v ochraně, kterou poskytovali římským 

císařům - Caligulovi, Galbovi a Vitelliovi. Tato vlastnost se časem nezměnila, o čemž 

svědčí důvěra, kterou papežové a francouzští králové věnují německým žoldnéřům. xviii  

Žádná jiná vlastnost nepredisponovala Germány více ke křesťanství než jejich 

manželská morálka. Tato oblast obzvláště zajímala německé reformátory. Skutečnost, 

že mladí lidé nebyli nuceni k předčasnému manželství vedla ke stabilitě této instituce. 

Germáni vynikali nad všemi ostatními národy světa tím, že byli monogamní a měli 

uctivý respekt k manželským vztahům. Tacitus napsal, že Germáni byli prope soli 

barbarorum (skoro samotní z barbarů), kteří se spokojovali s jednou manželkou. 

Althamer pozměnil tento citát na soli barbarorum (jediní z barbarů), čímž postavil 

Germány před Numidy, Maury, Peršany, Parthy, Židy a další polygamní národy. 

Caesarem zmíněná Ariovistova bigamie se dala vysvětlit Tacitovým citátem: non 

libidine, sed ob nobilitatem (ne z žádosti, ale kvůli urozenosti). Velký smysl pro 



 

 

                                                                                                                                               
morálku dokládaly také tresty, kterými byla trestána nevěra. Beatus Rhenanus, Eberlin 

von Günzburg a Althamer aplikovali srovnání mezi germánskou a římskou morálkou, 

které se vyskytuje v Tacitově díle, na současnost a její shovívavost. Přesvědčení o 

vysoké morálce Germánů vedlo také ke změně smyslu corpore infames (tělem bezectní) 

v Germanii, XII, 1., který četli jako corpore infirmes.(tělesně slabí) xviii  

 Protože němečtí humanisté byli přesvědčení o morální superioritě Germánů, 

opomíjeli zmínky o jejich špatných vlastnostech, které se vyskytovaly v antických 

dílech. Často je uváděli, ale tak, že byly upravovány a převáděny na kladné vlastnosti. 

Wimpfeling neprozradil úspěch, který měla hra v kostky. Naproti tomu ji Irenicus 

zmínil, ale nerozuměl, proč jim Tacitus vytýkal, že při ní riskovali osobní svobodu. 

Nebylo zřejmé, jak dodržovali dané slovo? Althamer raději rychle přešel tuto zmínku a 

dodal, že převážně váleční zajatci a jejich potomci byli otroky. Sebastian Brant byl 

jedním z mála, kdo kritizoval hráčské zaujetí Germánů. Rytíř Hutten plně rozumí 

germánské vášní pro válčení a chuti k násilí, které chránily před slabostí. Zvyk krást a 

loupit pokládal Piccolomini za dědictví barbarské mentality. Caesar poznamenal, že 

tento zvyk nebyl pokládán za nečestný, pokud se loupilo za hranicemi. Němečtí 

humanisté vypozorovali, že také další slavné antické národy, na příklad Egypťané a 

Sparťané, loupení netrestali, protože byli přesvědčeni, že tato činnost ostří ducha a 

důmysl. Aventin ospravedlňoval Brenna z drancování řeckých svatyní, přesvědčením, 

že bohatství kazí klérus a pravou víru. Lenost charakteristická pro germánské muže, 

kterou pokládal Piccolomini za jednu z barbarských vlastností Germánů, německé 

humanisty nezajímala. xviii  

 Malé množství humanistů zatajovalo informaci o pití starých Germánů, protože 

je Luther často zveřejňoval. Produkce kvalitního vína oceňovaná cizinci jako doklad 

prosperity Německa a hrdost z toho vyplývající bránila německým humanistům, aby se 

vyhýbali tomuto problému. Humanisté se Germány hlavně snažili očistit z možného 

poškození jejich morální reputace. Wimpfeling vykládá jejich sklony k opilosti jejich 

smyslem pro pohostinnost. Italové převedli jako špatnou vlastnost, která byla původně 

dobrá, aby ukázali svoji vlastní lakotu jako umírněnost a střídmost. Germáni přitom 

bránili používání všech nápojů podobných vínu. Ostatní autoři připouštěli větší 

konzumaci alkoholu na sever od Alp, ale přisuzovali ji úpadku mravů 

charakteristickému pro současnost. Předkové naproti tomu byli střízliví. Podle 

Althamera bránili Germáni dovozu vína, protože se báli, že by jeho užívání snižovalo 



 

 

                                                                                                                                               
odolnost a odvahu. Další největší skupina humanistů nezpochybňovala Tacitovy 

informace, ale snažila se tuto špatnou vlastnost vysvětlit různými důvody: ostatní 

národy pily také a ne méně, souvisí u všech národů s bojovným temperamentem, souvisí 

s klimatem- čím je země více na sever, tím více lidí potřebuje pít, protože neznali 

pěstování vína, pili Germáni ovocnou šťávu s nižším obsahem alkoholu. Aventin tvrdil, 

že Germáni pili jen výjimečně o svátcích a na počest svatých a bohů. Většinou hasili 

žízeň mlékem. Podle dalších bylo pití vína jen dovezenou neřestí, která se týkala jen 

území sousedícím s Gallií nebo v blízkosti Dunaje. Další humanisté přiznávají tuto 

neřest, ale srovnávají ji s neřestmi jiných národů.xviii  Beatus Rhenanus ve svých 

Castigationes uvádí, že by raději četl v pasáži Germanie 22,1 Crebrae inter vinolentos 

rixae (Časté spory mezi opilými vínem) - inter violentos (mezi násilnými), protože 

vnitrozemští Germáni neměli víno. Později ve své edici textu z roku 1533 uvádí 

vinolentos. xviii  

Celtis ve svém díle Amores staví germánskou morálku do protikladu k 

současnému úpadku mravů, kdy vůči jedné antické ctnosti stavěl odpovídající 

současnou neřest.xviii  Ctnosti jsou podle Celtise absolutně dané přírodou. Zkoumáním 

přírody je možné dospět k morálním zákonům. Protože je příroda objektivní, jsou i 

zákonitosti z ní odvozené neměnitelné časem.  Staří Germáni žili v souladu s přírodou a 

jejich morální zákony mají proto normativní platnost vůči všem dobám, včetně 

Celtisovy současnosti. Celtisova doba se od těchto přírodních zákonů vzdálila. xviii  

Tacitem popisované negativní vlastnosti změnil, kdy např. Germáni nepili víno ale jen 

šťávy, xviii  Celtis dokonce ve své edici Germanie z roku 1500 odstranil zmínku o 

lidských obětech. xviii  Protiřímské tendenci odpovídá výklad původu vzdělanosti, 

zakládající se na zmínkách o druidech  jako přírodních filosofech a používání řeckých 

písmen v Caesarovi. Ve své Norimberga projevuje vděčnost Řekům za obrácení 

divokého lidu k ušlechtilé vzdělanosti a tvůrčím schopnostem prostřednictvím 

náboženství a svatého života. Tento lid poté žije v nejproslulejším impériu pod svatými 

zákony a v nejlepší mravnosti. xviii  

 

4.3. Conring 

 

Ve svém díle Exercitatio Historico-Politica de Republica antiqua veterum Germanorum   

se Conring zabývá ctnostmi  Germánů. Podle Conringa  Germáni v žádném případě 



 

 

                                                                                                                                               
neusilovali ve svém státním zřízení o „voluptates“ (požitky), jak je zřejmé z dosti tvrdé 

výchovy a namáhavé práce, statečnosti v nebezpečích i při snášení smrti. Velkou 

odvahu prokazovali v nebezpečích a dokonce i v podstoupení smrti. Zde Conring cituje 

Tacita 20,3. Hned poté je srovnává s Římany, kteří podle Horácia vychovávali své děti 

jemně a delikátně, tak že si zvykali na špatnosti a lehkovážnost. Z neustálých fyzických 

vojenských cvičení, tvrdé výchovy, z prosté a levné stravy, se kterou se spokojovali, 

pocházela jejich vysoká postava a vytrvalá síla. Protože současní Němci jsou daleko od 

tohoto způsobu života, žijí příjemnějším životem, necvičí ta samá cvičení, je jejich 

fyzické vzezření odlišné. xviii   

 Bohatství nepokládali za příliš důležité, spíše jim pohrdali. Podle Tacita 

pokládali peníze  za hodnotné Germáni, kteří žili v blízkosti Rýna a Dunaje kvůli 

obchodu s Římany. Germáni, kteří žili více ve vnitrozemí a neobchodovali s Římany, 

používali starší a jednodušší způsob směny. Podle Conringa je zřejmé, za jakým účelem 

začali peníze pokládat za hodnotné - proto aby mohli získat nutné věci, když Římané 

tuto směnu zboží nedovolovali. Do té míry pohrdali bohatstvím, že stříbrných váz, 

darovaných vyslancům a náčelníkům, si nevážili více než hliněných. Protože  bohatství 

slouží buď užitku a lidským potřebám nebo eleganci a luxusu, je třeba se podívat, jak 

bylo dovoleno občanům dobře ustanovených států bohatnout. Lykúrgos určil hranici, za 

kterou nebylo občanům dovoleno se obohacovat. Nemohou chybět peníze, které jsou 

třeba k nutné potřebě lidí,  a ti kterým se těchto nutných věcí nedostává, by měli být 

nazváni skutečnými chudáky. O získání těchto nutných věcí by měl každý člověk 

právem usilovat, jen je samotné - jen věci nutné k potravě a oblečení - se staří Germáni 

(majores nostri) snažili získat. Jinak ale elegance lidí, kteří mají vyšší postavení a 

funkce, vyžaduje více než lidí, kteří mají nižší hodnosti. Bohatství také přispívá ne málo 

k dobrému životu.  O přebytečné bohatství vhodné jen pro luxus by lidé neměli usilovat. 

Z přílišného bohatství vzniká přepych, z přepychu neřesti všeho druhu, které zcela činí 

obec změkčilou. Svědkem je Římská říše, která po ovládnutí světa, v přepychu 

bohatství se začala přiklánět ke špatnostem, jak si stěžovali a oplakávali moudří 

spisovatelé. V demokraciích je touha po bohatství obzvláště škodlivá, protože se lid 

nestará o řízení státu a dovolí, aby se postupně přeneslo na skupinu nebo jednoho 

člověka. Tak se podle Aristotela mění státní zřízení.xviii   Skutečnost, že Germáni o 

pravou ctnost neusilovali,  Conring vysvětluje divokostí jejich mravů a tím, že byli 

barbaři. Také je Conring srovnal s Řeky, kteří neměli jiný cíl, ačkoli vynikali nad 



 

 

                                                                                                                                               
ostatní národy vzdělaností, filosofií a péčí o mravnost. xviii  

Stejně tak kojení, konzumace mléka a otužování od dětství vedlo k fyzickému zdraví a 

vojenské službě. I dospělí chodili málo oblečení. Podobné zvyky mělo podle Conringa 

velké množství ostatních národů, které se věnovaly válečnictví. Nejen ke snášení chladu 

prospívá sporé oblečení, ale i fyzické síly a pevnosti, protože i slunce zesiluje kosti. 

Děti také volněji rostly, když byly oblékány do tenkých oděvů. xviii  

Jako negativní vlastnost zmiňuje Conring neschopnost snášet žízeň a vedro. Podle 

Conringa zasluhují určitou omluvu, protože žijí v chladnějších zemích. Vzhledem k 

Hispánii a Gallii a Itálii jsou nejvíce položeni k severu. Neschopnost snášet žízeň mají 

společnou  s dalšími bojovnými národy. xviii  

Germáni se v dětství i v dospělosti cvičili pravidelnými cvičeními, i když neměli ani 

palaestry, ani olympijské hry. Podobně i Řekové a Římané se věnovali cvičením v 

palaestrách, hudbě a písemnictví. Řekové i Římané, kteří také měli bojovný scopus a 

snažili se vychovat mládež co nejvíce schopnou boje, nenašli lepší způsob, než ji cvičit 

v palaestrách, aby si postupně zvykla na nebezpečí a námahu ve válkách. Tato cvičení 

prospívají fyzické síle a statečnosti ve válce. Germáni tento druh cvičení sice neměli, 

ale měli také způsoby výchovy k námaze a nebezpečí ve válce. Germánská výchova 

byla podle Conringa lepší než spartská (kde mrskali eféby), i než cvičení v palaestrách, 

jak dokládá citatát z Nepota: ... si principes Graeciae vultis esse, castris est vobis 

utendum, non palaestra.(Chcete-li být vládci Řecka, je třeba, abyste užívali vojenských 

táborů, nikoli tělocvičen. (XV. Epaminondas. 5, 4, s. 59, Lipsiae 1873) xviii  

Písemnictví a hudbu chce Conring opominout, protože se netýkají válečnictví. Germáni 

jako barbaři zcela neznali tajemství písemnictví a neuměli ani číst ani psát. xviii  

Neustálá soupeřivost a napadání národů, které vedly válku, přispívala podle Conringa k 

tomu, aby zůstávali v neustálém vojenském cvičení a  nezlenivěli dlouhou zahálkou. V 

každém šťastném státě je třeba se starat, aby se občané nestali lenivými a zbabělými, ale 

aby neustále něco dělali. xviii  

 Podobně jako ostatní němečtí vlastenci popisuje Conring podle Tacita rysy 

germánské morálky - pozdější vstupování do manželství. Conring tento zvyk označuje 

jako krásný, týkající se jedinečné a téměř neuvěřitelné mravnosti. Tacitova slova tak 

potvrzují, že Germáni v této věci zdaleka vynikali nad všechny národy celého světa, 

protože se o podobných zvycích nedovídáme o žádném jiném národu. Ačkoli byli 

Germáni nevzdělaní a barbarští, v této věci byli vítězi nad všemi ostatními. Nejen 



 

 

                                                                                                                                               
Tacitus, ale i Julius Caesar prohlašuje totéž. Po  citovaní z Caesarových De Bello 

Gallico (6,21,3) následuje Conringovo zvolání:  „Usque adeo casta fuit gens 

Germanica! (Až tak čistý byl národ německý!)“  Současní Němci jsou daleko od tohoto 

zvyku. Tento zvyk poté vykládá Conring z hlediska lékařství. Předčasné manželství 

neprospívá fyzickému růstu. Z těchto manželství se rodí tělesně slabé děti, které buď 

předčasně umírají, nebo pokud přežijí a dospějí, neunesou námahu svých rodičů, a tak 

začne stát mít problémy.xviii  

Dalším chvályhodným zvykem byly svatební dary, které na rozdíl od Římanů nebyly 

určeny pro ženské potěšení. xviii  Germáni neusilovali o umělý způsob získávání 

bohatství, kterým zcela pohrdala prastará germánská ctnost. Z touhy po bohatství 

vznikají spory, které vedou k zániku států. Navíc je bohatství spojeno většinou s 

bezprávím, z kterého vznikají občanské války. Státy, ve kterých je pokládán nejbohatší 

za nejlepšího, jsou nejblíže zániku. Germáni se spokojovali s přirozeným bohatstvím. 

Obživu získávali z domácích i divokých zvířat. Nevěnovali se mnoho zemědělství, 

protože tento způsob života vyžaduje námahu. Germáni byli v době míru oddáni spánku 

a jídlu, a proto se vyhýbali těžké námaze. Tento způsob života je dobrý v zemích, kde je 

důležité vedení války. xviii  

Z velké části se živili Germáni loupením, které měli společné s mnoha jinými 

barbarskými a bojovnými národy. I Řekové, než je kultura zkrotila, se živili z kořisti. 

Romulus se také věnoval loupení před tím, než založil království. Před dobou vlády 

Numy Pompilia byli Římané lupiči a z poloviny barbaři. Přesto  podle Conringa 

Germáni neužívali v této věci stejně spravedlivých prostředků jako jinde.xviii  

 

Němečtí humanisté připisovali svému národu obzvláštní křesťanskou horlivost, která 

přispěla k přenesení Římského impéria ke germánským kmenům. Již jako pohané měli 

Germáni vyvinut obzvláštní smysl pro zbožnost. Dlouho před christianizací je 

náboženské zvyky předurčovaly k tomu, aby se stali výjimečnými křesťany.xviii  Conring 

nepopírá informace o lidských obětech, ale uvádí různé zdroje, které věcně cituje. Jako 

důvod podobnosti označení jednotlivých bohů uvádí interpretatio Romana. Posuzuje tak 

Germány jako ostatní pohany s různými božstvy a oběťmi. Také je přesvědčen, že 

Germáni neuctívali jako bohy mrtvé  muže, a Arminius tak nebyl uctíván jako bůh. xviii  

Germánské zbožnosti se týkala Carionova kronika. Melanchthon popisoval dějiny 

Germánů po potopě, kdy byli sousedy Peršanů a postupovali směrem k západu ke 



 

 

                                                                                                                                               
Kaspickému moři. Na východě měli mezi sebou izraelitské rádce, kteří je naučili různé 

morální zákony a učení o  jediném bohuxviii   Carionova Kronika sloužila jako základ 

výuky dějin na protestantských univerzitách až do 18. století.xviii  Pod vlivem těchto 

myšlenek psal Conring ve svém komentáři k Tacitově Germanii, že Germáni neměli 

žádné chrámy ani sochy bohů, ale uctívali své bohy v přírodě. Stejně jako Peršané 

později tento zvyk opustili a přejali využívání soch a chrámů od sousedních kmenů. V 

chrámu Tanfanae, zmiňovaném Tacitemxviii  jistě žádná socha nebyla. Podoby bohů se 

vyskytovaly již v Tacitově době, i když neměly lidskou podobu. Jakási socha matky 

země také pravděpodobně existovala. Později se začaly sochy lidského vzezření a 

chrámy rozmáhat na germánském území. Starý zvyk se tak změnil.xviii  Conring přejal 

Melanchthonovo učení a Germáni tak byli pokládáni za národ vyznačující se obzvláštní 

monoteistickou zbožností již v počátcích lidských dějin.  

 

 

V Exercitationes Academicae de Repvblica Imperii Germanici je vylíčena germánská 

morálka na idylickém bukolickém pozadí. Po vyjmenování kladných vlastností jako 

nezájmu o bohatství, prostém oblékání a stravě: O to pohodlnější bylo tehdy bydlet v 

oddělených a rozptýlených obydlích, jak nějaký pramen, jak pole, nebo háj mohl být k 

velikému užitku, protože tak nemohli nic postrádat z blaženosti. xviii Idylické byly také 

vztahy uvnitř germánské společnosti. Spory v té době se řešily snadno díky prostotě 

mravů. I nejvážnější nepřátelství byla tehdy snadno usmířena. Morálka Germánů 

ukazuje, že v této době byly spory řídké. Germáni měli prosté smýšlení, byli otevření a 

radili se při hostinách, kdy byli otevřeni prostým úvahám. Žádní jiní smrtelníci 

nevynikali věrností nad Germány. Chvályhodná byla mravnost v manželství, 

neexistence závětí a bohatství. Obecně v Germánii platili více dobré mravy, než jinde 

platí dobré zákony. xviii  

 Důraz na morální pravidla v protestantské literatuře měl poté efekt na moralizaci 

celé společnosti. Vedl také k institucionalizaci manželství a zavedení morálních 

pravidel s ním spojených do běžného života. Takto se v průběhu 18.  století vytvořila 

maloměšťácká morálka v protestantských oblastech Říše.xviii  

 

 

 



 

 

                                                                                                                                               

 

5. SCHOPNOSTI SPOJENÉ S VEDENÍM VÁLEK 
 

 

 

5.1.  Antické prameny  
 

 Hlavním pramenem německých humanistů pro získávání informací o životě starých Germánů, 

které pokládali za své předky,  byla Tacitova Germania. Z ní získávali informace o fyzických vlastnostech 

Germánů, jejich bojovnosti a dalších pozitivních zvycích.  

 Tacitus líčil bojovnické schopnosti Germánů převážně v kladném světle. Jejich fyzické vzezření 

popisoval jako obrovské a vynikající silou při útoku. Nebyli zvyklí na namáhavou práci, žízeň a vysoké 

teploty. Naopak snášeli dobře zimu.xviii  Jejich válečnická síla spočívala v pěším vojsku.xviii  Tacitus 

popisuje germánský šik jako klínovitý.xviii  Jako pozitivní jev v germánské armádě popisuje Tacitus 

příbuzenské vztahy vojáků a blízkost manželek a matek. xviiiVšechny soukromé i veřejné věci 

projednávali ozbrojení.  xviiiPozitivně oceňoval Tacitus soupeřivost v jednotlivých družinách, kde se její 

členové snažili vyrovnat vůdci. Zde viděl Tacitus jejich soudržnost: Vládcové bojují za vítězství, družina 

za vládce.  xviiiGermáni neustále potřebovali bojovat, proto vyhledávali války i u sousedních národů. 
xviiiJejich bojovnost je vedla k nezájmu o zemědělství.xviii  Pokud nebojovali, trávili čas částečně lovem a 

více nečinností.xviii  Podle Tacita se i ve  svatebních darech projevovala důležitost bojovnosti. xviiiNegativní 

stránkou v Tacitově díle byla zmínka o jejich neschopnosti bojovat, pokud jim někdo poskytne dostatek 

alkoholu: Vůči žízni není taková střídmost, jestliže budeš shovívavý k jejich sklonu k pití, a dáš jim tolik, 

kolik budou chtít, budou snadněji přemoženi svými nectnostmi než zbraněmi. xviiiTacitus staré Germány 

také nepokládal za příliš inteligentní:  Národ neúskočný a bezelstný odhalí při volnosti, jaká na takovém 

místě panuje, co bylo dosud  tajností srdce, mysl všech je tedy odhalená a nahá. Druhého dne se věc 

projednává znova a obojí doba má zajištěno své právo: rozvažují, když nejsou schopni se přetvařovat, a 

rozhodují se, když se nemohou mýlit. xviii Vojenské schopnosti starých Germánů jsou v Tacitově díle v 

zásadě vysoce ceněny, jak svědčí mimo jiné: Kéž nepřestane, kéž stále trvá u národa když už ne láska 

k nám, tak aspoň nenávist jedněch k druhým, protože v dobách, kdy osud doléhá na říši, nemůže štěstěna 

poskytnout nic významnějšího než nesvornost nepřátel. xviii 

 V Tacitových Annálech se vyskytuje líčení strachu, který se zmocnil římského vojska před 

bitvou s Ariovistem. xviii  Tacitovy Annály obsahují také  Germanikovu řeč před bojem s Arminiem, ve 

které, aby zvýšil bojovnost vojáků, popisuje Germanicus vojenské schopnosti Germánů v negativním 

světle: Již tělo, jak je na pohled hrozivé a silné ke krátkému útoku, tak nesnese vůbec zranění. Beze studu 

z hanby, bez starosti vojevůdců odcházejí, utíkají, jsou vyděšení v nepříznivých dobách a v příznivých 

zase nepamatují božského ani lidského práva. xviii Dále přikládal Tacitus vojenské schopnosti Germánů 

zkušenostem, které získali v bojích s Římany: Zřizují vojenské šiky, se stejnou nadějí na obou stranách, 



 

 

                                                                                                                                               
ne jako kdysi u Germánů v nespořádaných výpadech nebo přes rozptýlené zástupy: vždyť si dlouhým 

bojováním proti nám zvykli následovat vojenské prapory, zajišťovat se zálohami a přijímat rozkazy 

vojevůdců. xviii 

 Tacitovo dílo má jistou tendenci k idealizaci germánských mravů, která odpovídá tradičnímu 

přístupu k  barbarským kmenům jako urozeným přírodním národům, které mají přirozenou mravnost a 

zdraví nezkažené civilizací. xviii  Přesto se v jeho díle vyskytují také negativní vlastnosti, jako např. 

lenivost.xviii  Podobně jako helénističtí historiografové byl i Tacitus toho názoru, že schopnost organizovat 

vojsko se Germáni naučili od Římanů.  

 

 Caesarovo dílo naproti tomu vyniká střízlivostí a věcností. Nemá sklony ani k idealizaci ani k 

přílišnému líčení Germánů jako nekulturních barbarů. V Caesarových Zápiscích o válce gallské se 

vyskytuje pasáž líčící strach římských vojáků před válkou s Ariovistem. xviii  Caesar popisuje 

organizovaný způsob boje germánských vojáků. xviiiStejně jako Tacitus líčí Caesar roli žen v bojích. xviiiV 

části věnované zvykům Germánů píše Caesar, že převážnou část života věnovali lovu a válečnictví. Jejich 

výchova je vedla k přivykání námaze a tvrdému životu. Pozdní vstupování do manželství také posilovalo 

jejich fyzickou sílu. xviiiLoupežná přepadávání mimo vlastní obec nepokládali za špatná, ale sloužila ke 

cvičení mládeže a zmenšování zahálky.  xviiiGallové podle Caesara na rozdíl od Germánů ztratili svou 

původní statečnost díky svému blahobytu, a proto si zvykli podléhat Germánům, kteří si zachovali tutéž 

chudobu, stravu a stejná tělesná cvičení. xviii  Caesarovo dílo bylo dalším důležitým pramenem pro 

německé vlastence, obzvláště v pasážích, které potvrzovaly pozitivní informace, o kterých psal Tacitus. 

Protože v Caesarově armádě bojovali také germánští vojáci, přikládali němečtí vlastenci Caesarova 

vítězství právě Germánům. 

 

Orosius popisuje odvahu žen, které po porážce Cimbrů a Teutonů Mariem statečně bojovaly z  vozů a 

poté spáchaly sebevraždu. xviii  

 Poněkud odlišné pojetí způsobu života starých Germánů se vyskytuje v dílech helénistických 

autorů. Podoba Germánů se zde blížila pojetí barbarů jako divokých kmenů. 

 Strabón popisuje Gally, o kterých poté píše, že jsou stejní jako Germáni, jako bojovný národ s 

jednoduchým nezlomyslným uvažováním. V hněvu se ženou do bitvy v houfu, veřejně a neopatrně. Proto 

jsou snadno obklíčeni, pokud někdo využije vojenských schopností. Neumí nic jiného než se řídit silou a 

odvahou. Jejich síla spočívá v jejich fyzických rozměrech a množství, snadno se sejdou ve velkém 

množství díky své prostotě a svobodě. xviiiV Goebelově vydání Conringova díla se tato pasáž vyskytuje 

také v edici Strabónova díla, Conring ji ovšem ve svém díle nerozebírá.  xviii  

 Strabón podobně jako Dio Cassius pokládal římské vojsko za schopnější boje než barbarské.xviii  
xviiiGermánští vojáci  podle řeči, kterou vkládá Dio Cassius Caesarovi do úst, nebyli dobře vyzbrojeni ani 

organizováni a řídili se spíše vášní než rozumem. xviii  

 Podle Plútarcha bylo vlastní Ariovistovo vojsko zděšeno příchodem Caesarova vojska. 

Ariovistus podle Plútarcha neočekával útok Římanů, protože by Římané nevydrželi ani blízkost 

germánských vojáků. xviii  Ve svých bojovných schopnostech se Germáni podle Plútarcha vyznačovali 

věrolomností. Caesar byl poražen od kmenů Usipetů a Tenktrů, protože ho lstivě napadly v době příměří. 



 

 

                                                                                                                                               
xviiiO pozitivnějších vojenských schopnostech Germánů, ovšem pod vlivem římské kultury a v římském 

vojsku psal Plútarchos v Othonově životopise. xviiiV římském vojsku sloužili vybraní germánští jezdci, 

kteří byli nejlepšími jezdci ze všech Germánů a kterým odolalo jen málo nepřátel. 

 Spíše než helénistická literatura získalo ohlas v dílech německých vlastenců prohlášení v díle 

Annaea Flora: Kéž by nepokládal za tak důležité porazit Germánii! Potupněji byla ztracena než slavněji 

získána. Ale jak věděl, že jeho otec C. Caesar usiloval o válku poté, co dvakrát přešel po mostě Rýn, tak 

toužil na jeho poctu vytvořit provincii; a stalo by se tak, kdyby barbaři mohli snášet jak naše špatnosti, 

tak nadvládu. xviii  Ale je obtížnější uhájit provincie, než je vytvořit; získávají se silami, právem se udržují. 

Proto byla ta radost krátká. Vždyť Germáni byli více poraženi než ovládnuti a přijali spíše naše mravy 

než zbraně za vlády císaře Drusa.  xviii  

 Velleius Paterculus popisoval naproti tomu Neronovo tažení v Germánii jako úspěšné: Tak ji 

ovládl, že z ní učinil téměř poplatnou provincii. xviii 

A dále: Dobří bohové, skutky jak velkého rozsahu knihy jsme vykonali pod vedením císaře Tiberia 

v následujícím létě! Celou Germánií prošla válečná tažení, byly poraženy kmeny s téměř neznámými 

jmény, byly přijaty národy Kauchů; Veškerá jejich mládež v nekonečném množství, s obrovskými těly, 

v největším bezpečí, co se týče polohy míst, po odevzdání zbraní, spolu se svými vůdci, obklopená zářícím 

ozbrojeným vojem našich vojáků, se vrhla k zemi před tribunou císaře. Langobardi byli přemoženi, národ 

při germánské statečnosti ještě statečnější; xviii  Velleius Paterculus dále přikládá Varonovu porážku 

germánské lsti. Tiberius poté Germány snadno udržel v mezích. xviii  Velleius Paterculus charakterizoval 

Germány jako lidi, kteří kromě hlasu a údů nemají nic lidského. xviii 

   

 Antické prameny poskytovaly německým vlastencům rozporuplné informace. Na jedné straně 

byli Germáni líčeni jako mravní a ušlechtilí a na druhé straně jim byli přisuzovány některé špatné 

vlastnosti. V helénistické literatuře byli líčeni spíše jako divocí barbaři, kteří útočili v houfu bez jakékoli 

organizace a  které nebylo  těžké porazit v boji. V Tacitově díle byla líčena jejich morálka a jejich 

bojovné schopnosti jako ideální v protikladu k římským poměrům. Přesto se v Tacitově díle vyskytuje 

také několik negativních jevů.  Antičtí autoři se shodovali v líčení jejich fyzické síly a rozměrů. Jejich 

úspěchy přisuzovali ale také jejich lstivosti a nedodržování smluv. Německé vlastence obzvláště 

inspirovalo líčení hrůzy, která se  zmocnila římských vojáků před bitvou s Germány.  

 

 

5.2. Recepce v době humanismu 

 
Ve druhé polovině 15. století došlo ke znovuobjevení Tacitova díla. Již v prvním novodobém díle, ve 

kterém se projevuje recepce Germanie, byl kladen důraz na vojenské schopnosti starých Germánů. Enea 

Silvio Piccolimini jako první ve své řeči na sněmu ve Frankfurtu roku 1454 zmiňoval vojenské schopnosti 

starých Germánů, jako výzvu k boji proti Turkům. Válka proti Turkům bude podle něj snadná, protože ji 

povedou Němci, kteří jsou známí svou vojenskou statečností. Dějiny si bere jako svědky statečnosti 



 

 

                                                                                                                                               
starých Germánů. Dějiny ukazují, že předkové Němců způsobili porážky Římské říši a nemohl si je 

podmanit ani Caesar ani Augustus. Němečtí šlechtici by si je měli vzít za příklad: Pamatujte na své otce, 

urozené panstvo, položte před své oči slavné skutky předků. xviii 

 Podobně chválil vojenskou slávu Gian Antonio Campano na řezeňském sněmu roku 1471. Kladl 

důraz na kontinuitu vlastností, obzvláště vojenských. Campano se snažil dokázat na základě svědectví 

hlavně Tacitova, že vše předurčovalo Germány k vojenskému povolání: jejich fyzické schopnosti a 

vzezření, jejich touha po nezávislosti a způsob oblékání. Z Campanovy řeči přijali němečtí patrioti 

přesvědčení o vojenské nadřazenosti Germánů nad Římany. xviiiDíky svým vojenským schopnostem si 

vybojovali Germáni a středověcí Němci obrovskou říši. xviiiAby doložil vrozenou agresivitu Germánů, 

upravil Campano Tacitovu informaci o podpoře, kterou ženy poskytovali mužům v boji, na tvrzení, že se 

těchto bojů úspěšně zúčastňovaly.  xviiiTato přirozená a nezměnitelná agresivita Germánů se projevovala i 

v sociokulturních a politických oblastech, např. svatebními dary. Tato agresivita se podle Campana stala 

maximou jejich veřejného i soukromého života. Germáni tak byli nejen drsnými bojovníky, ale vyvinuli 

kulturu, která odpovídala jejich fyzickým schopnostem. xviii  

 Germánské vojenské schopnosti líčené v dílech italských humanistů byly poté upravovány 

německými humanisty. Tak přejal a upravil Wimpfeling Campanovo líčení germánské bojovnosti jako 

vrozený  appetitum quendam  armorum  ardoremque bellandi (jakési dychtění po zbraních a vášeň po 

bojování).  Na základě Campanova líčení bojovnosti mohlo dojít k chápání Germánů jako nekulturních 

agresorů. Protože měl Wimpfeling jako ostatní němečtí patrioti blízký vztah k recipovaným informacím o 

Germánech, snažil se agresivitu zmírnit humánními vlastnostmi. xviii  V celkové situaci ohrožení  říše  po 

dobytí Cařihradu, došlo k projekci současného stavu na situaci v antické době. Zde nebyl kladen důraz na 

agresivitu Germánů, ale němečtí patrioti se snažili dokázat, že římské impérium končilo na germánských 

hranicích, bylo zranitelné a na konci před Translatio již nemohlo existovat bez německé pomoci. Bebel to 

formuluje takto: Toto vše takto chci říci proto, aby bylo pochopeno, že Germáni nebojovali s Římany o 

svobodu ale o důstojnost a imperium. xviii   

 Vojenské schopnosti řadí německý národ nade všechny ostatní: Germani fortitudine cunctis 

gentibus excellunt (Germáni ve statečnosti vynikají nad mnohými národy)- to je titul kapitoly Bebelova 

díla De Laude veterum Germanorum (1509), ve kterém popisuje toto své přesvědčení. xviii  

 Wimpfeling oslavuje vojenské schopnosti v devíti kapitolách své Epitoma. Potěšení z války 

přikládá vlivu boha Marta. Germáni jsou předurčeni k vojenskému povolání svou povahou (natura), 

výchovou i cvičením (artes). Velmi brzy byl jejich způsob života řízen vojenskými zájmy. Od dětství do 

smrti Germáni neopouštěli zbraně. S nimi vyřizovali i veřejné a soukromé záležitosti. xviiiAlthamer byl 

přesvědčen, že v tělesných cvičeních současných aristokratů nalezl prvky tance mezi meči, o kterém psal 

Tacitus (G. XXI, V, 1) xviii  Melanchthon odvozoval pojmenování Germáni do německého Heerman, tj, 

bojovníka. xviii  

 Účast žen na vojenských aktivitách je nejčastěji používanou ilustrací válečné mentality předků. 

Její předzvěstí bylo i věno. Podle lidové legendy, kterou uvádí Aventin, germánské „kriegsfrauen“ 

doprovázeli své muže do trojské války. Althamer vysvětloval tento fenomén obzvláštní fyzickou silou 

germánských žen. Když nepřítel zaútočil na území Gótů za nepřítomnosti mužů, byly to ženy, kdo ho 

odrazil, psal Krantz. Obecně germánské ženy sledovaly muže do války kvůli zásobování, péči o zraněné a 



 

 

                                                                                                                                               
morální podpoře. Epizodou, která kromě clades variana nejvíce zaujala představivost německých patriotů, 

bylo chování žen v době porážky Cimbrů Mariem. Ženy tehdy spáchaly sebevraždu. Pokud se germánští 

muži obrátí na útěk, ženy je napadnou a zmasakrují.xviii  Líčení krutosti trestání zbabělců a soutěživosti, 

kdy statečnost v boji rozhodovala o postavení, se objevuje v dílech německých humanistů.  

 Slávu svého jména získali Germáni díky svým vojenským schopnostem: Celtis: „Gens invicta 

manet toto notissima mundo“ („Neporažený národ zůstane nejznámějším na celém světě). Aventin: 

„exercitatissimi in armis“(„nejvíce vycvičení ve zbraních“). xviii  Bebel tvrdil, že zná málo zemí na širém 

světě, které neměly zkušenost se silou Němců. xviiiPověst germánských bojovníků byla taková, že pouhá 

představa střetnutí působila strach cizím národům. xviii  

 Melanchthon stejně jako téměř všichni jeho současníci směšoval Kelty s Germány a vykládal, 

jak Galatové pod vedením Brenna způsobili Řekům strach srovnatelný s obavami spojenými s Xerxovým 

vpádem do Evropy. Podobně byly líčeny obavy dalších monarchů, včetně Alexandra Velikého.xviii  

 Největší strach z Germánů měli Římané. Žádný jiný národ je tolik neděsil. Němečtí humanisté 

líčili paniku po vpádu Teutonů a Cimbrů, z kterého se Římané nikdy nevzpamatovali, dále zděšení po 

bitvě v teutoburském lese, které se znovu objevilo u Augusta poté, co se dozvěděl o povstání v Pannonii. 

Pouhý pohled na Germány vnášel paniku do římských řad. xviii  Římská politika nepřestala být 

determinována obavou z Germánů. Převažoval u nich pocit, že nejlepším možným triumfem bylo jejich 

zadržení za hranicemi říše. Pro zadržení Germánů za Rýnem nebyla pro Římany žádná cena příliš vysoká. 

Také se pokud možno snažili uklidnit Germány penězi a dary. Ale jakmile Germáni dosáhli Rýna, nebo to 

jen měli v úmyslu, přerostl neklid v Římě v paniku. xviii  Aventin zapojil Germány do většiny velkých bojů 

středověku. Zájem, se kterým líčili, němečtí humanisté porážky Římanů vyplýval z pocitu inferiority, 

který jim dávali najevo italští humanisté.xviii  

 Němečtí humanisté dále pokládali velké množství národů za germánské. Římská říše vděčila za 

svou moc vojákům, které měla z řad Germánů a které římští císaři stavěli do čela svých vojsk. Němečtí 

humanisté zdůrazňovali rozsáhlá území kolem Středozemního moře, které ovládly germánské národy v 

době stěhování národů. xviii  

 Tuto výjimečnost vysvětlovali němečtí humanisté jejich fyzickými a morálními kvalitami. 

Oslavovali jejich fyzické vzezření, sílu a vitalitu. Líčení Tacita a dalších antických autorů, kteří vycházeli 

z obav antického světa z primitivních sil těchto barbarů, odpovídalo xviii  národnímu sebevědomí 

německých patriotů a bylo od nich beze změny přejato. xviii  Výška Germánů imponovala Římanům. 

Tacitus píše o magna corpora (velká těla) xviii , procera membra (dlouhé končetiny)xviii, magnitudo 

corporum suorum (velikost vlastních těl) xviii, illa immania corpora (tato obrovská těla) xviii. Tyto popisy 

se pravidelně vyskytují v humanistických dílech. Humanisté zdůrazňují, že jejich postava vyvolávala úžas 

a hrůzu u Římanů. Často zmiňovanou je anekdota podaná Florem, xviii  o králi Teutonů  Teutobudovi, který 

bez problémů přeskočil 4-6 koní. xviii  

 Podle Tacita nebyli Germáni v práci a námaze příliš vytrvalí a nebyli schopni snášet žízeň a 

vedro xviii . Toto pojetí většinou humanistům nevyhovovalo. Dávali přednost informacím, jako byla na 

příklad Caesarova poznámka, že  jejich obytné stavby nebyly stavěny jako ochrana proti tepelným 

rozdílům.xviiiTakové informace více vyhovovaly představě o germánské odolnosti. xviii  Impozantní postava 

a fyzická síla předurčovaly Germány k válce a vítězství. Toto povolání se ale neprojevovalo jen v boji, 



 

 

                                                                                                                                               
stačilo je číst na jejich vzezření, v jejich očích a mimice, bylo slyšet v jejich mužných hlasech. K. Celtis a 

Wimpfeling shromáždili všechny znaky, které ve vnějším vzezření Germánů odpovídaly jejich vzhledu, 

který děsil. Tento dojem jen posilovala jasná barva pleti a neobvyklé zbarvení vlasů. xviii  

 Němečtí humanisté měli sklon k asociování množství a síly a přijímali představu antických 

autorů věřících v existenci obrovských mas Germánů, a v důsledku toho, posuzovali antickou Germánii 

ve světle demografie současného Německa. Byli přesvědčeni o tom, že germánský národ byl již brzy 

“numerosa gens“, národ, který se vyznačoval obrovskou reprodukční schopností. Podle jejich názoru bylo 

možné tuto skutečnost i etymologicky odvodit ze jména Germani pocházejícího ze slova germinare. Z 

tohoto důvodu byli Germáni předky mnohých dalších národů, a proto mohli své síly propůjčovat také 

středozemním národům jako bojovníci. xviii  

 Příčiny této výjimečnosti germánského národa byly tyto: kojení novorozenců praktikované pouze 

matkami (Ger., XX,2), jednoduchá strava, přirozená a zdravá na rozdíl od přecivilizovaných národů (Ger., 

XXIII, 1) a pozdní vstupování do manželství (Ger,XX,4). xviii  

 

 

 

 

 

5. 3. Recepce v díle Hermanna Conringa 

 

Vojenskými schopnostmi starých Germánů se Conring zabýval ve svém díle  

Exercitatio Historico-Politica de Republica antiqua veterum Germanorum, poprvé 

vydaném v roce 1654. xviii  Jejich vlastnostmi se zabývá v souvislosti s hledáním cíle, 

který měla mít jejich respublica (takto označoval Conring státní a sociální poměry i u 

barbarských kmenů) Jak bylo v této době obvyklé na protestantských univerzitách, kde 

se pěstovala pozdní scholastika, vychází Conring v pojetí tohoto díla z Aristotelova 

učení, zde z učení o cílech (scopus, finis) jednotlivých států. Jedním z těchto cílů může 

být např. péče o ctnost, o moc a bojovnost, získávání majetku a zábava (voluptates). xviii 

Podle Conringa staří Germáni v žádném případě netoužili po „voluptates“, jak je zřejmé 

z tvrdosti jejich výchovy, z jejich neustálé a neúnavné námahy,  z jejich odvahy v 

podstupování a při překonávání nebezpečí, dokonce i při přijímání smrti. To Conring 

dokládá z Tacita: Pána nerozeznáš od otroka podle žádných ozdob a pěstění: mezi 

stejným dobytkem, na stejné zemi žijí, dokud věk nerozdělí urozené a ctnost nerozezná. 



 

 

                                                                                                                                               
xviii  xviii Zde na základě Horácia srovnává Germány se starými Římany, kteří 

nevychovávali své děti ke snášení vojenských útrap, ale k neřestem a lehkovážnosti. xviii  

 Dalším argumentem pro skutečnost, že staří Germáni neusilovali o „voluptates“, je 

jejich fyzické vzezření. Germáni svou vysokou postavou a silou vynikali nad ostatní 

národy celého světa: Neboť je jisté, že naši Germáni, kdysi vskutku (nyní se ovšem věci 

mají daleko jinak) převyšovali všechny národy Evropy, dokonce téměř celého světa, 

velikostí těl, spojenou s pevností končetin. xviii 

 Tuto fyzickou sílu získávali ze stálých vojenských cvičení, tvrdé výchovy a 

prosté stravy. V Conringově době jsou Němci od těchto zvyků daleko vzdáleni, v životě 

se chovají rozmařileji, nevěnují se stejným cvičením, a proto je jejich fyzické vzezření 

tolik nepodobné jejich předkům. xviii  Zde se projevuje vliv protestantské recepce 

Tacitovy Germanie, kdy Conring vidí v germánských předcích kladné vlastnosti, které 

se poté časem zhoršily.  

 Conring dokládá, že hlavní věcí, o kterou Germáni usilovali, byla vojenská síla. 

Všechny jejich zvyklosti a mravy směřovaly jedině tímto směrem. Jako barbaři neznali 

úplně nebo téměř vůbec pravou ctnost, a proto o ni neusilovali. V úsilí o vojenskou moc 

se germánský stát shoduje s cílem římského, spartského a athénského státu. xviii  Je jasné, 

že v cíli, kterého měli dosáhnout, se Germáni mýlili. Z toho bychom ale podle Conringa 

neměli obviňovat tak barbarský a nevzdělaný národ, když i sami Řekové, kteří 

vzdělaností, moudrostí a péčí o mravnost vynikali nad všechny ostatní národy, neměli 

jiný cíl. Proto by se nikdo neměl divit, že Germáni v takové divokosti mravů nebyli 

schopni upřít mysl k urozenějšímu a žádanějšímu způsobu života. xviii  

Podobně jako humanističtí patrioté i Conring zmiňuje dobrý vliv mateřského mléka. xviii  

Tuto potravu měli staří Germáni v takové oblibě, že i dospělí se z velké části živili 

mlékem i v dospělosti konzumovali mléko a sýr. Tato strava se i podle Aristotela 

nejvíce hodí pro ty, kteří se věnují namáhavé válečné činnosti. Staří Germáni se tedy v 

této věci chovali správně, aby dosáhli svého cíle. xviii  Jedním z důvodu válečných 

schopností starých Germánů je podle Conringa jejich výživa. 

Další věcí, která podporovala válečné schopnosti starých Germánů byla jejich výchova, 

která vedla ke schopnostem snášet mráz a chlad. Dále Conring prohlašuje, že je tato 

schopnost podle nejlepších autorů pokládána za vhodnou pro vojenství.  Schopnost 

snášet zimu pomáhá nejen statečnosti ve válce, ale také obzvláště získávání a udržování 

tělesné síly a zdraví. Jako další doklad otužování uvádí Conring zmínku o ponořování 



 

 

                                                                                                                                               
novorozenců do Rýna, které podle Aristotela dělali Keltové. Novorozence ponořovali 

do Rýna, aby si mimo jiné již na počátku života zvykali na chlad. To velmi prospívá 

zdraví, vojenské službě a snášení dalších životních obtíží.  Také dávali novorozencům 

maličký plášť. Tak chodili oblečení i dospělí bez rozdílu věku a pohlaví.  Nejen ke 

snášení chladu je dobré chodit s odhaleným tělem, ale i paprsky slunce prostupují tělo a 

zpevňují kosti. Dále ten, kdo se obléká do tenkého oděvu, volněji roste a snadněji 

dosáhne správné velikosti. Staří Germáni se v tomto ohledu tedy chovali správně, když 

chodili nepříliš oblečení. xviii Conring zde  vykládá informace o sporém oblékání a 

otužování dětí na základě svých lékařských názorů.  

 Tacitovu zmínku o neschopnosti snášet horko a žízeň Conring na rozdíl od 

humanistických patriotů neopomíjel. Omlouval ji ale  skutečností, že žili v chladnějších 

zemích, než bylo Španělsko, Galie a Itálie. Neschopnost snášet žízeň měli podle 

Conringa společnou se všemi jinými bojovnými národy. xviii  

 Další skutečností, která vedla k fyzické zdatnosti starých Germánů, byla jejich 

fyzická cvičení. Conring píše, že neměli palaestry ani olympijské hry, ale cvičili se 

soutěžemi. Germánskou výchovu, která vedla ke statečnosti a odolnosti, srovnal 

Conring s výchovou spartskou. Uvádí bičování mladých chlapců, které mohlo vést až k 

jejich smrti. Germánská výchova byla proto podle Conringa lepší než spartská, protože 

nebyla životu nebezpečná. S palaestrou Conring nejprve nechce srovnávat germánskou 

výchovu, ale poté uvádí citát z díla C.Nepota: Si principes Graeciae esse vultis, castris 

vobis utendum est, non palaestra.(Chcete-li být vládci Řecka, je třeba, abyste užívali 

vojenských táborů, nikoli tělocvičen.) Germánská výchova ke statečnosti a odolnosti zde 

v Conringových očích byla lepší než řecká a římská. Uvádí z Tacita informace o 

soutěživosti mladíků v rámci vůdcovy družiny i o soutěživosti jednotlivých vojevůdců. 

Tato soutěživost zvyšovala bojový zápal.  Pokud byli Germáni příliš dlouho v míru, 

napadli kmen, který v té době vedl válku, aby dlouhodobou zahálkou nezlenivěli. Dále 

Conring popisuje další zvyk starých Germánů -  na veřejných sněmech příbuzní zdobili 

mladé muže štíty a kopími. Tento zvyk vedl k soupeřivosti ve statečnosti. Zde Conring 

Germány také srovnává s poměry ve Spartě. Tento zvyk přetrval mnoho staletí - neboť 

císař Fridrich Barbarossa na shromáždění oblékl do zbroje svého syna Jindřicha.xviii  

 Podobně jako ostatní němečtí vlastenci popisuje Conring podle Tacita rysy 

germánské morálky - pozdější vstupování do manželství. Tacitova slova tak potvrzují, 

že Germáni v této věci vynikali nad všechny národy celého světa, protože se o 



 

 

                                                                                                                                               
podobných zvycích nedovídáme o žádném jiném národu. Ačkoli byli Germáni 

nevzdělaní a barbarští, v této věci byli vítězi nad všemi ostatními. Po  citovaní z 

Caesarových De Bello Gallico (6,21,3) následuje Conringovo zvolání:  „Usque adeo 

casta fuit gens Germanica!“ („Až tak byl čistý německý národ!“) Tento zvyk poté 

vykládá Conring z hlediska lékařství. Předčasné manželství neprospívá fyzickému růstu. 

Z těchto manželství se rodí tělesně slabé děti, které buď předčasně umírají, nebo pokud 

přežijí a dospějí, neunesou námahu svých rodičů, a tak začne stát mít problémy. xviii  

Conring také zmiňuje svatební dary, které ženám připomínaly, že budou společnicemi 

mužů při těžké práci a v nebezpečí, v míru i ve válce. Dávání darů k ženskému potěšení 

neprospívá vojenskému cíli, proto je pro Conringa tento germánský zvyk chvályhodný. 
xviii  

 Skutečnost, že se Germáni nevěnovali zemědělství, uvádí Conring jako pozitivní 

jev, který odpovídal jejich vojenskému zaměření, protože zemědělství je více 

vyčerpávající než pastevectví. Pastevectví je vhodnější pro vedení válek. Přílišnou 

námahou se vyčerpávají těla vojáků. I zakladatelé římského národa byli pastevci. 

Germáni se cvičili při  lovu divoké zvěře, který je nejlepší přípravou pro válku. xviii  

 Jako negativní vlastnost starých Germánů uvádí Conring skutečnost, že získávali 

obživu také loupežením. Tuto negativní činnost prý ale měli společnou s mnoha jinými 

barbarskými a bojovnými kmeny, i s Řeky, předtím než je kultura zjemnila, a s Římany. 
xviii  

 Dále Conring označuje za špatné, že se Germáni nespojili žádnou smlouvou, ani 

se nesnažili společně odrazit nebezpečí, ale navzájem mezi sebou bojovali.  K tomu 

Tacitus blahopřál Římanům, jak rozuměl Conring z Tacitova citátu. 33,2 (Maneat, 

quaeso, duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui; quando urgentibus 

imperii fatis nihil jam praestare fortuna maius potest, quam hostium discordiamxviii ) a z 

Agricoly  1.12. Tento zvyk pokládá Conring za zvrácený a barbarský (perversus & 

barbarus). Jak špatně si Germáni vedli (zde: majores nostri), by měl, vidět i ten, kdo má 

podle Conringa  zastřený zrak. Neboť Germáni (zde Germani nostri), jak byli aktivní a 

bojovní, působili strach a hrůzu Římanům, kteří byli pány celého světa, jak dokládá 

Tacitus v Germ. 37, 3 xviii    (non Samnis, non Poeni, non Hispaniae Galliaeue, ne Parthi 

quidem saepius admonuere: quippe regno Arsacis acrior est Germanorum libertasxviii) a 

další nejmenovaní autoři. Dále uvádí Conring názor, že by Tacitus řekl více, kdyby 

viděl moc Římské říše zničenou germánskýma rukama. Určitě nebyl florentibus Romani 



 

 

                                                                                                                                               
Imperii rebus (v době největších sil a rozkvětu římského impéria) žádný národ 

bojovnější (zde: magis Martius), nebo více narozený pro války, nebo který by více 

zaměstnával Římany, kteří porazili tolik národů, než sami tito Germáni (zde: ipsi hi 

majores nostri). To se nestydí přiznat ani samotní Římané. Musí být každému zřejmé, 

že statečnost starých Germánů mohla být nejenom rovna římské, ale mohla být větší, 

kdyby společně válečné útoky odráželi a sami útočili. xviii  

  Organizace germánského vojska byla také velmi úspěšná. Conring popisuje 

výhody, které vyplývaly ze soustředění síly vojska na pěší vojáky. Pěší vojáci jsou 

méně nákladní než jízda, jsou užitečnější v horách a křovinách a při dobývání měst a 

pevností. Germáni nepoužívali pouze pěší vojsko, ale v bitvách bojovali i s jízdou. 

Tímto způsobem boje uváděli římské vojsko ve velký zmatek, a tak mnohokrát zvítězili. 

Germánský král Ariovistus, jak podle Conringa píše Caesar, tímto způsobem tvrdě 

rozdrtil římské vojsko. O porážce, kterou Caesar Ariovistovi uštědřil a o které píše 

Caesar právě v této části BG - v BG I, 48-54, o té Conring nepíše. Dále Conring píše, že 

germánská jízda v bitvě u Farsalu, ve které Caesar porazil Pompeja, stála na Caesarově 

straně a bojovala tak, že prorazila řady Pompejových vojáků neznámým způsobem. 

Proto Caesar brzy dosáhl vitězství, které nepřičítal nikomu jinému, než jízdě, kterou 

vybral z nejstatečnějších Germánů. Tento způsob boje se nevyskytoval u žádného jiného 

národa. xviii  Zde Conring po vzoru ostatních německých vlastenců zveličil význam 

germánských bojovníků, kteří bojovali v římském vojsku.  

 Klínovitý šik, který Germáni užívali v boji a který je nejvhodnější pro prolomení 

bitevního šiku,  pokládá Conring za lepší než ostatní tvary bitevních řad.xviii  Pro 

germánské vojáky nebylo podle Tacita nečestné opustit místo boje. Tacitovu zmínku o 

Germanicově kritice Germánů utíkajících z boje Conring vysvětluje tak, že zajisté 

utíkali z boje jen v případě příliš výhodného postavení nepřítele nebo když nebylo 

jiného východiska. Také tak nečinili z důvodu beznaděje, ale protože chtěli 

předstíraným útěkem dovést nepřítele do lesa a snadno ho porazit. V lesích a močálech 

Germáni vždy římské vojsko poráželi. Často předstíraným útěkem doháněli nepřítele na 

místo pro ně výhodné. Všechny historické příběhy podle Conringa svědčí o skutečnosti, 

že k vítězství může výrazně přispět místo boje. Nejlepší a nejstatečnější vojevůdcové 

tak bývali poraženi. Také Q. Fabius Maximus Cunctator tímto způsobem porazil 

neporazitelné Hannibalovo vojsko. S tímto úmyslem tedy podle Conringa Germáni 

ustupovali a poté znovu silně zaútočili. xviii  Tak Conring možnou výtku vůči Germánům, 



 

 

                                                                                                                                               
že utíkali z boje, vysvětlil tím, že jen chtěli vylákat nepřítele na místo pro ně 

příhodnější. Možnou výtku z nečestnosti vyvracel Conring konstatováním, že tak bývali 

poráženi i nejlepší vojevůdcové a konrétně poukázal na Q. Fabia Maxima Cunctatora.  

 Tvrdé tresty podle Conringa odpovídaly vojenskému zaměření germánských 

státních uspořádání. Tacitovu zmínku o tvrdém trestání vojáků, kteří v boji přišli o štít, 

srovnal Conring mimo jiné se Sparťany, poté co prohlásil, že odhodit zbraň bylo 

pokládáno za hanbu u všech bojovných národů. xviii Jako další pozitivní jev ve srovnání s 

Conringovou současností je neexistence žoldnéřského vojska a skutečnost, že s 

Germány do pole táhly jejich ženy a děti. xviii  Nošení zbraní i mimo dobu boje bylo 

podle Conringa u Germánů při jejich sklonu k opilství nebezpečné. xviii  

 

Dalším Conringovým dílem zabývajícím se mravností starých Germánů je De Habitus 

corporum Germanorum. Přiklání se k názoru, že všichni Germáni vypadali dříve stejně, 

protože se nemísili s jinými národy. xviii  Výjimečnou fyzickou výšku vykládá Conring 

způsobem života a stravou starých Germánů. xviii  Na jejich fyzickou výšku mělo vliv 

pozdější vstupování do manželství, xviii strava skládající se převážně z mléka a masa,xviii  

rovnoměrná cvičení, která jsou dobrá pro zdraví a vojenskou službu a která praktikovali 

při lovu. xviii  K jejich fyzické výšce přispěla také jejich lenivost.xviii  

 

 

Conring přijímá informace o starých Germánech s převážně věcným, vědecky 

zaměřeným přístupem. Přesto přejímá mnohé informace a pojetí, které se vyskytovaly u 

ostatních německých patriotů. Některé události, popsané antickými prameny, 

pozměňuje. Tuto skutečnost je kromě nacionalistického zaměření možné vysvětlit 

Conringovou prací s prameny, které citoval podle paměti, aniž by citace přímo 

vyhledával. 

 Na rozdíl od německých humanistů, jako byl na příklad Aventin nebo Melanchthon, kteří 

samostatně  vytvářeli události, ve kterých se projevovala statečnost Germánů, ale o kterých nepsali antičtí 

autoři, se Conring držel dostupných pramenů. Kromě několika omylů také přímo citoval a uváděl získané 

informace.  

 Germáni tvoří v jeho díle organizaci, kterou označuje jako res publica.xviii  Tento 

germánský stát staví přímo na úroveň ostatním antickým státům. Germáni svými 

vlastnostmi vynikali nad ostatní národy. Celé jejich společenské uspořádání bylo 

založeno na pěstování bojovnosti. Jejich fyzická síla předčila sílu římských vojáků i 



 

 

                                                                                                                                               
ostatních národů celého tehdy známého světa. Conring stejně jako ostatní němečtí 

vlastenci nepřijímá přístup helénistických historiografů, kteří v germánských vojácích 

viděli shluk barbarů, bojujících bez jakékoli organizace a vítězících díky své lstivosti a 

výběru místa boje. Germánským vlastencům nejvíce vyhovovalo Tacitovo dílo, které 

idealizovalo germánskou morálku a bojovnost. Skutečnosti popisované Tacitem se staly 

danými fakty, o kterých nikdo nepochyboval.  

 Conring se snaží negativní vlastnosti popisované Tacitem vysvětlit a srovnat s 

Římany a Řeky. Na základě tohoto srovnání dochází k závěrům, že Germáni tyto 

vlastnosti měli s nimi společné, a nebyli proto o nic horší. V ostatních vlastnostech 

ovšem nad Římany a Řeky vynikali. Římská říše měla podle Conringa štěstí, že se 

Germáni nespojili do jednoho silného státu. Z Tacitova díla přejal Conring zmínky o 

způsobu života, vedoucího k pěstování bojovnosti, citace o síle Germánů, i některé spíše 

negativní vlastnosti. Informace, které mohl získat z helénistických děl, opomíjí, protože 

neodpovídaly pojetí bojovného a mravného národa. Stejně tak Conring opomíjí 

přesvědčení antických autorů o pozitivním vlivu římské civilizace na germánské kmeny. 

Schopnost organizovat vojsko do uskupení přikládali antičtí autoři vlivu římského 

vojska. Zde se projevují protiřímské postoje, které měl Conring společné s dalšími 

protestantsky orientovanými učenci. 

 V Conringově díle se neprojevuje kontinuita mravů ani fyzického vzezření. 

Současní Němci podle Conringova názoru již nemají staré germánské mravy 

popisované Tacitem. Jejich způsob  života a životospráva je v Conringově době špatná. 

Zde se Conring řadí do protestantské tradice, která byla přesvědčena o postupném 

úpadku mravů, který vedl od vysoké mravnosti antických Germánů k novodobému 

negativnímu stavu. 

 

 

 

6. SHRNUTÍ NĚMECKÝCH PROJEVŮ 

VLASTENECTVÍ 

 

 



 

 

                                                                                                                                               
Zásadní význam pro vytváření německé národní identity mělo objevení Tacitovy 

Germanie. Tak jako byla objevována a přijímána ostatní antická díla bez věcné a 

obsahové kritiky, takto byla v německých intelektuálních kruzích přijímána také 

Tacitova Germanie. Ani aplikace některých kritických metod, která se začala rozvíjet 

vlivem Bodinova díla nebyla přijata pro toto dílo. Byl v něm naopak spatřován přesný 

popis poměrů mezi germánskými kmeny. Současně bylo vytvořeno rovnítko mezi 

germánským a německým, a všechny informace získané z antické literatury, které se 

týkaly Germánů, byly pokládány za vlastní německé. Podobně byly přijímány 

informace od některých řeckých autorů, které se týkaly Keltů, protože bylo z kontextu 

zřejmé, že se jednalo o obyvatele území označovaného jako Germánie. Podobně byly 

důležité další antické prameny, jako byly Caesarovy zápisky nebo Tacitovy Annály. 

 V době humanismu byly z antických pramenů přijímány informace týkající se 

germánských kmenů a byly vykládány a upravovány tak, jak odpovídalo vlasteneckému 

smýšlení autorů. Obzvláštní význam byl přikládán dokladům statečnosti. Germánské 

kmeny vynikaly statečností a bojovností nad všechny ostatní antické kmeny a národy, 

proto se jich mnozí obávali a nechávali je sloužit ve vlastních armádách, aby dosahovali 

vítězství. Vrcholem statečnosti byly bitva v Teutoburském lese a její  efekt na římskou 

mentalitu. Zde došlo k propojení německé averze vůči Římu, Itálii a papežství, která 

vyvrcholila v protestantismu a rozchodu s katolickou církví. Tendence averze vůči 

hospodářskému  vykořisťování římskou církví a pocitům nadřazenosti v řadách 

italských humanistů  byla posílena obrazem získaným recepcí antických pramenů. 

V nich byl spatřován doklad mravním zkaženosti Říma v protikladu k vysoké mravní 

úrovni Germánů, stejně tak jako slabost a zbabělost Římanů v protikladu ke statečnosti, 

fyzickým rozměrům  a zdatnosti Germánů. Tento výklad byl poté aplikován na 

současnost a  z těchto vlastností se staly vrozené národní vlastnosti, které vždy patřily a 

byly vlastními těchto národů a jsou jejich trvalými znaky. Pokud se v antických 

pramenech vyskytovaly negativní vlastnosti, jako např. nadměrná konzumace alkoholu, 

byly buď opomíjeny nebo vysvětlovány, vlivem protestantismu pak sloužily také jako 

nástroj kritiky německých obyvatel. 

Kromě italského byl dalším národem, vůči kterému se vymezovali němečtí  

intelektuálové, francouzský národ, jak se projevovalo v dílech štrasburských humanistů. 

Jednalo se o otázku hranice Říše, která byla na základě některých antických pramenů 

(obzvláště Caesarových Zápisků) stanovena jako totožná s tokem řeky Rýn, a s touto 



 

 

                                                                                                                                               
otázkou související problematika příslušnosti Alsaska k Říši, a o otázku německého 

původu Karla Velikého.xviii  

Významný vliv měl také Pseudoberosus, na jehož základě byly vytvářeny 

posloupnosti germánských panovníků a další teorie, vztahující německé dějiny až 

k Noemově arše. Toto dílo však bylo odmítnuto a nemělo již vliv na vytváření 

národních dějin v 17. století.  

 Výše uvedené antické prameny měly vliv na vytváření německé národní identity. 

Podle nich vynikal německý národ mnoha kladnými vlastnostmi, morálkou, která se 

projevovala v čistotě manželství, výchově dětí a chování žen i mužů. Měly také výrazné 

fyzické vlastnosti – byli vysocí, plavovlasí a modroocí. Díky způsobu života a výchově 

byli silní a zdraví. Muži byli velmi odvážní a stateční, bojovat byly však schopné i ženy. 

Tyto vlastnosti byly personifikovány v postavě Arminia, který se stal ztělesněním těchto 

dobrých morálních vlastností, jako byla poctivost a statečnost. V něm byla také 

ztělesněna německá touha po svobodě. Jeho činy se tak staly výzvou do budoucna pro 

bojovníky proti jakémukoli útlaku. Tímto útlakem mohly být jak poplatky vybírané na 

německém území katolickou církví, tak později i útok ze strany Francie.  

 Na základě Tacitovy zmínky o původnosti germánského obyvatelstva na 

vlastním územíxviii  byly vytvářeny teorie dokládající původnost a nesmíšenost 

německého národa. Již v dílech antických autorů bylo za nejlepší možnost vzniku a 

existence národa pokládáno, jestliže byl tento národ původním obyvatelstvem vlastního 

území a nebyl etnicky smíšen s žádným jiným národem.xviii  Toto pak bylo na základě 

Tacitovy zmínky aplikováno na německý národ a stalo se jedním z dalších znaků jeho 

výjimečnosti. Německý národ tak měl nárok na své vlastní území, protože byl 

původním obyvatelstvem, a byl čistým národem, nesmíšeným s žádným jiným, a tedy 

bez možných negativních vlivů. Podle antických pramenů byla hranicí německého 

území řeka Rýn, která takto vymezovala vlastní území německého národa, na který měl 

nárok, a které měl právo bránit proti všem útočníkům.  

Výrazně emocionálně zabarvená, nacionalisticky zaměřená literatura kontrastuje 

s díly vznikajícími v okruhu Martina Luthera, kde křesťanské zaměření těchto děl 

ovlivnilo nacionální projevy a vedlo k věcnějšímu popisu událostí, založenému na 

pramenech. Ty pak měly relativně velký vliv, protože právě kronika, jejímž hlavním 

autorem byl Melanchthon, sloužila k výuce dějin ve školách. Carionova neboli 

Melanchthonova kronika vytvořila nové pojetí německých dějin, a tím i německé 



 

 

                                                                                                                                               
národní identity, ve které bylo propojeno křesťanství protestantského rázu s pojetím 

německého národa jako společenství s vysokými morálními kvalitami a vlastními 

dějinami. Hybatelem dějin je v Melanchthonově pojetí Bůh, qui mutat imperia. 

Německému národu udělil hodnost a držení římské říše díky jeho statečnosti a ctnosti, 

protože byl schopen stát se ochráncem ostatních částí Evropy, po dlouhých letech 

plenění vrátil spásonosný mír a vytvořil novou společnost s církevním a vzdělanostním 

zázemím. Karel Veliký se stal jediným vládcem Evropy jako ochránce míru, 

náboženství, právního systému a mravního řádu. xviii   

 

 K dalšímu posunu směrem k nacionálnímu pojetí dějin došlo v 17. století.  V této 

době bylo v německé historiografii opuštěno dělení dějinných období podle 

jednotlivých říší, kdy poslední měla být římská říše, která byla Karlem Velikým 

přenesena na německý národ, a na jejímž konci mělo dojít k druhému příchodu Ježíše 

Krista a ke konci světa. V Conringově díle se již zřejmě projevuje nová periodizace, 

která nevychází z tohoto dělení. Conring pojímá dějiny jako historii německého národa. 

Její počátky jsou popsány v dílech antických autorů jako dějiny germánských kmenů. 

Na antické období germánských, tj. německých kmenů poté navazuje římská německá 

říše, která vznikla korunovací Karla Velikého na Vánoce roku 800. Středověká římská 

říše je tak identifikována jako německá říše a její dějiny se stávají dějinami německého 

národa.  Conringovým cílem bylo zachytit vývoj německých právních ustanovení a 

zákoníků, aby bylo vneseno světlo do právních nejasností v období třicetileté války.  

Účelem historických pojednání bylo vzdělávání mládeže a její výchova. Morální 

vlastnosti předků měly sloužit jako vzory k morálnímu chování německého 

obyvatelstva. Otevřeně je tento účel zmiňován v Carionově kronice, podle které byla 

Bohem ustavena království proto, aby byli lidé ovládáni zákony, justicí a mravními 

zásadami. Proto udělil Bůh panovníkům moc, aby vytvářeli morální zákony a zbraněmi 

bránili spravedlnost a mravní zásady. Bůh pak přenáší moc, pokud jsou tyto povinnosti 

zanedbávány, protože chce, aby byl politický řád svědectvím o prozřetelnosti a Božím 

úsudku, a chce, aby tímto způsobem byla zachovávána lidská společnost spolu 

s manželstvím,  morálními zásadami a vzdělaností, a chce, aby byly říše ochránkyněmi 

církve.xviii  Dále je v Carionově kronice zřetelně líčen vzor ideální společnosti 

v protikladu ke společnosti, ve které se vyskytuje mnoho negativních prvků.  Do 

protikladu klade Melanchthon společnost, ve které se vyskytuje bezbožnost, bezpráví a 



 

 

                                                                                                                                               
luxus. Z nedostatku zbožnosti ochládá úsilí o poctivost a ctnostné chování. Ve státě 

může docházet k tyranidám, povstáním, loupení a podvodům, a poté i k nakažení a 

rozpadání rodin a hospodářství. Takovouto společnost poté postihnou boží tresty. 

Naopak jestliže v kostelích zní čistý a nezkažený hlas Evangelia, správně se slouží 

bohoslužby a vzdělává se mládež, tehdy poddaní poslouchají, jsou svorní, získávají 

obživu poctivými způsoby a žijí spořádaným rodinným životem založeným na vzájemné 

čisté a upřímné lásce a správné výchově potomstva spočívající v poznání Boha, 

vzdělávání v písemnictví a ctnostném chování, pak bude tato společnost dlouho šťastná 

a prosperující.xviii  Výchova a vzdělávání mládeže spolu s šířením křesťanské morálky ve 

formě kázání v protestantských kostelích a kontrolou prostřednictvím státních institucí 

se tak měly stát prostředkem k vytváření sociální reality, kde platila přesná pravidla 

chování založená na křesťanské morálce a vyvozená také z recepce antických pramenů. 

Zdůrazňování fyzického zdraví a vysokých morálních kvalit poté sloužilo 

v protestantském německém prostředí k vytváření moderní společnosti, kdy byly 

výchovou internalizovány zásady morálního chování a vedly k vytvoření základů 

moderní společnosti. Jejich projevy je poté možné spatřovat mimo jiné v mravních 

zásadách městských obyvatel protestantských území, kde platily přesné zásady 

mravního chování, které byly patrné obzvláště ve vztahu k manželství a rodinnému 

životu.xviii   

V oblasti německých protestantských států tak došlo k vytvoření německé 

národní identity, která byl založena na základech protestantského vyznání, a zakládala 

pojetí společnosti, jejíž morální hodnoty vycházely z Tacitovy Germanie upravené 

podle soudobého chápání křesťanských hodnot. Tato společnost pak měla své vlastní 

národní dějiny, které začínaly prvními zmínkami o německých, tj. germánských 

kmenech v antických pramenech. Její minulost s vlastními hrdiny jako Arminius nebo 

Karel Veliký a s křesťansko-protestantským ideovým základem poté kladla výzvy a 

očekávání do budoucího vývoje vlastní společnosti. 
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7. Balbínův život a dílo 

 
 

     Bohuslav Balbín je jednou z významných postav 17. století. Žil v době, kdy v 

Čechách postupně vítězil katolicismus a vytlačoval protestantství. Balbín zažil tyto 

změny během svého dětství. Narodil se přibližně rok po bitvě na Bílé hoře - 3. prosince 

1621 v Hradci Králové  jako nejmladší  ze sedmi dětí. Balbínův otec byl královským 

purkrabím v Pardubicích. Zemřel však již v únoru 1622 a Balbína tak vychovávala jeho 

matka. Byla přesvědčenou katoličkou. To se projevilo mimo jiné tím, jak se snažila 

uzdravit svého nemocného syna. Tříletého Balbína odvezla na poutní místo do Staré 

Boleslavi a zasvětila jej tam Panně Marii. Po smrti  Balbínova otce prodala dům v 

Hradci Králové jezuitům  za 300 zlatých  a odstěhovala se s dětmi k panu Ottovi z 

Oppersdorfu na zámek v  Častolovicích. xviii Zde se Balbín účastnil  lovů  a získal tak 

náklonnost k přírodě a jejím krásám. xviii  

   Prostředí, ve kterém vyrůstal, procházelo postupným pokatoličtěním.  Otta z 

Oppersdorfu zastával úřad reformačního komisaře. Rekatolizaci začínal ve své vlastní 

rodině, protože jeho manželka a zámecké služebnictvo  byly stoupenci reformace.  Pro 

podporu svého úsilí pozval roku 1625 na své panství  jezuitské misionáře.  

   Již v dětství poznal Balbín Hájkovu Kroniku a jejím prostřednictvím jej začala 

zajímat česká historie. Další Balbínovo vzdělávání bylo již také katolické. Roku 1631 

nastoupil do školy při benediktinském klášteře v Broumově, kde se seznámil s 

pozdějším pražským arcibiskupem Ferdinandem Matoušem Sobkem z Bílenberka.  

Zbytek studia strávil v jezuitských školách, které ovlivnily jeho další život.  Druhý rok 

studoval v nové koleji v Jičíně, kterou založil jeho kmotr Albrecht z Valdštejna, třetí rok 

v Praze a další dva roky v Olomouci. 

     V Olomouci byl představeným semináře polský jezuita Mikuláš Leczycki. 

Spřátelil se s, v té době čtrnáctiletým, Balbínem a  měl na něj velký vliv. Přesvědčil ho, 

aby vstoupil roku 1636 xviii do řádu. Dvouletý noviciát strávil Balbín v Brně.  Po složení 

řeholních slibů byl roku 1638  poslán na jeden rok studovat humanitní vědy do Kladska, 

kde se zaměřil na klasické jazyky a literaturu.  

    Další tři roky  strávil v Klementinu. Zde vyučoval antverpský matematik  

Theodor Moret.   V této době začal Balbín shromažďovat materiál k českým dějinám. 

Po skončení studia získal titul  magistra filozofie.  Potom byl vybrán, aby doprovázel  



 

 

                                                                                                                                               
španělského jezuitu Rodriga Arriagu, který cestov al po Čechách.  Této cesty využil 

Balbín ke sbírání materiálu pro svou historickou  práci.  Poznamenával si všechny 

památky, opisoval nápisy a zjišťoval, co se vyskytuje v blízkém okolí.  

    Léta 1642-5 vyučoval na gymnáziu, podobně jako své působení začínalo 

mnoho jezuitů.  Potom se vrátil ke studiu teologie, po jejímž ukončení byl roku 1649 

vysvěcen na kněze. Téhož roku se spolu se studenty z Klementina zúčastnil  obrany 

Prahy proti vojsku švédského generála Königsmarka. Nejvíce se studenti vedení Jiřím 

Plachým vyznamenali 25. října 1649.xviii V této době se Balbín seznámil s Karlem 

Škrétou. Poté byl vysvěcen na kněze  a  poslán na misie.xviii  Nejprve působil dva měsíce 

v oblasti Častolovic a Týniště. Poté se vrátil, aby složil závěrečné zkoušky a poté 

působil na mnoha místech (mimo jiné  v okolí Krumlova i Prachatic xviii ) znovu jako 

misionář. xviii Podle svého názoru měl úspěch. Jeho představení se však rozhodli, že se 

pro tuto práci nehodí. Od roku 1653 proto učil na gymnáziu v Kladsku a po roce 

přesídlil do pražského Klementina. Zde se nakazil, když zpovídal studenta umírajícího 

na černé neštovice. Díky léčbě profesora pražské lékařské fakulty  Marka Marci z 

Kronlandu, který byl roku 1662 rektorem Karlo-Ferdinandovy Univerzity, xviii  se 

uzdravil. Marcus Marci z Kronlandu byl profesorem, který se zabýval také filozofií, 

matematikou a fyzikou  a „zasloužil se o rozvoj rekonstituované fakulty“.xviii  Později se 

s ním  spřátelil a získal od něj mnoho informací  o nemocech a způsobu jejich léčení. 

Nemoc a průběh jejího vyléčení  Balbín vylíčil v básni ve své sbírce Examen 

melisseum. xviii  Prostřednictvím Marciho poznal dílo Pavla Stránského, autora  knihy O 

českém státě,  kterou několikrát zmínil ve svém díle. 

   Ještě během studia vydal  své první dílo - báseň  Legatio coelestis Apollinis ad 

universitatem Pragensem. K příležitosti korunovace Ferdinanda IV. roku 1646 

vypracoval podrobný popis  české královské koruny z roku 1346, jablka a žezla z doby 

Rudolfa II. 

   Spolu s Jiřím Plachým zjistil, že jeden z rožmberských rukopisů, právě 

převezený z Třeboně, je dílem arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Pod názvem Mariale 

Arnesti  pak   bylo vydáno roku 1651. xviii  

     Na jezuitské koleji v Kladsku, kde působil jako profesor, sepsal své první 

dílo, historii nedalekého poutního místa Varty nazvanou Diva Wartensis seu Origines et 

miracula Magnae Dei hominumque Matris Mariae...  xviii Skládá se ze dvou knih. První 

se zabývá dějinami města Varty, poutního chrámu a sochy. Druhá je výčtem zázraků. 

Měla takový úspěch, že byl brzy vydán německý překlad.  Brzy poté ho požádal  



 

 

                                                                                                                                               
brněnský děkan Petráš, aby napsal podobný spis o poutním místě v Tuřanech u Brna. 

Roku 1658 vyšla jeho Diva Turzanensis  seu Origines et Miracula  B. V. Mariae, quae 

Turzanae in Moravia ad urbem Brunam colitur. xviii  

     V letech 1655 - 6 učil Balbín v Brně, další rok v Jindřichově Hradci a pak byl 

znovu přeložen do Brna. Roku 1661 mu byla další učitelská činnost zakázána a hrozilo 

mu vyloučení z řádu.  Byl přeložen do Jičína. Důvod se dozvídáme pouze z instrukce 

provinciálovi:  „P. Balbínovi uložte spasitelné  (ale soukromé) pokání a zařiďte, aby P. 

Balbín byl úplně zbaven jakéhokoli styku se studující mládeží a  všelijaké jiné 

příležitosti, která by mu mohla uškodit a řád zneuctít.“ xviii  Příčiny Balbínových 

problémů byly diskutovány v literatuře, kde se prohlašovalo Balbínovo vlastenectví za 

příčinu Balbínova pronásledování obecně až do doby nedávné. Podle mého názoru je 

málo pravděpodobné, že by se jezuitský řád nebo vládnoucí vrstva v čele s Habsburky 

stavěly proti a tvrdě potlačovaly projevy vlastenectví nebo za ně dokonce 

pronásledovaly. V Rakově studii byl poté naznačen a Čornejovou ad extremum doveden 

důvod označovaný jako pedofilní úchylka. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná jen o 

domněnku nezaloženou na pramenech, nelze přijmout ani tuto teorii.xviii   

     Tato událost měla vliv na celé jeho další působení a dokonce i na jeho 

literární činnost.  Jeho představení uvažovali o tom, že by mu další publikování 

zakázali.  Přísné cenzuře byla podrobena jeho básnická sbírka Examen melissaeum.  

Nakonec bylo přece jen roku 1663 povoleno její vytištění, ale Balbín byl poslán do 

izolace na klatovskou kolej. Přesto nadále sbíral materiál pro sepsání českých dějin.  Na 

podzim roku 1664 byl přeložen do Českého Krumlova, kde mu bylo povoleno pořádat 

divadelní představení. 

     Od roku 1655 začal sbírat látku k sepsání dějin tovaryšstva Ježíšova.  V roce 

1913  byl ve státním vídeňském archivu nalezen zlomek nadepsaný  Historia provinciae 

Bohemiae Soc. J. a P. Bohuslao Balbino eiusdam  Soc. et Prov. conscripta, který se 

týká let  1555 - 1559.  Jsou k němu připojeny Notae secundi generis, které obsahují 

záznamy  o kázeňských přestupcích, seznam odpadlíků a nepříznivé údaje o  některých 

duchovních osobách i o císaři Maximiliánovi. I z nich se dochoval jen zlomek. xviii  

   Roku 1662 se seznámil ve Vídni s představeným císařské dvorské knihovny 

Lambeckem, který mu poskytl listiny týkající se českých dějin. I později mu pomáhal 

při jeho boji o vydání Epitome.  xviii  



 

 

                                                                                                                                               
     V roce 1664 vydal, po tom, co sbíral materiál k době Karla IV. (původně měl 

v úmyslu sepsat císařův životopis), dílo Vita venerabilis Arnesti primi archiepiscopi 

Pragensis.xviii  

     V té době se také snažil dál získávat materiál pro sepsání českých dějin.  Díky 

zásahu  arcibiskupa Sobka mu byl povolen přístup do kapitulního archívu na Pražském 

hradě.  Po deseti letech sbírání pramenů dokončil Balbín Epitome a odevzdal je řádové 

cenzuře. V červnu roku 1669 bylo schváleno a dáno do tisku.  Přesto se ještě vše 

změnilo: „Když byla vytištěna více než polovina knihy, byl tisk na udání z Prahy 

řádovým generálem zastaven  a kniha byla poslána do Říma k nové cenzuře, protože 

generál Balbína podezíral, že po cenzuře do knihy vložil ještě nějaká závadná místa.“ 
xviii  

     Řádový generál dokonce nařídil, aby  Balbín odešel  z Prahy. Od té doby 

sledoval další osud svého díla z  Klatov.  Jeho hlavním zastáncem v Praze byl hrabě  

František Oldřich Vchynský.  Roku 1673 dokonce sám císař Leopold požádal, aby byla 

Epitome co nejrychleji vydána. Proto bylo posouzení díla svěřeno vybraným českým 

jezuitům, kteří neměli být vůči Balbínovi nijak zaujati.  Dvorský knihovník Petr 

Lambeck vypracoval konečný posudek na recenze jeho díla  a  předložil ho císaři.  

Tento posudek shrnul výtky a prohlásil je za neopodstatněné. Balbínovi byly vytýkány 

hlavně kritické poznámky vůči Habsburkům a také kladný postoj ke králi Jiřímu 

z Poděbrad.xviii  

  Za všemi těmito potížemi stál pravděpodobně nejvyšší purkrabí českého 

království Bernard Ignác Bořita z Martinic. Koncem roku 1670  dokonce zakázal další 

tisk.  V reakci na tento zákaz napsal Balbín, stále  „zavřený“ v klatovském vyhnanství,  

čtyři náhrobní nápisy Martinice, kde na něj otevřeně zaútočil a srovnal ho dokonce s 

římským císařem Tiberiem. xviii  

    Na přelomu let 1672 a 1673 sepsal tzv. Obranu (Jak toto dílo nazval Pelcl ve 

svém vydání z r. 1775), latinsky Brevis sed accurata tractatio, kterou věnoval Tomáši 

Pěšinovi z Čechorodu.  Zde znovu zaútočil na Bořitu z Martinic, kterého obvinil z 

omezování svobody českého národa a jeho jazyka. Pro vyjádření svých emocí, zde 

použil řečnický styl.  xviii  

    Roku 1672 byla v Římě dokončena generální cenzura  s požadavkem nové 

cenzury, kterou pak měl schválit  generál řádu. V říjnu téhož roku dal Balbínovi český 

provinciál povolení, aby dotiskl zbylé dvě knihy Epitome. Nakonec i císař Leopold při 

své návštěvě Prahy požádal klementinského rektora, aby byla Epitome konečně vydána.  



 

 

                                                                                                                                               
Roku 1674  byl Balbín přeložen do Opavy, kde se stal  spirituálem a zpovědníkem. Vše 

se změnilo, až když se stal novým českým provinciálem Matěj Tanner, bratr Balbínova 

přítele Jana Tannera  a pražského arcibiskupa Sobka nahradil  Jan Bedřich z Valdštejna, 

který  pozval roku 1676 Balbína zpátky do Prahy a svěřil mu výchovu svého synovce. 

   V březnu roku  1677  bylo konečně povoleno vytištění Epitome. Titulní list 

vyzdobil Karel Škréta.  Čím větší byly problémy s vydáním díla, tím větší o něj měli 

zájem čeští i zahraniční historici:  „Až překvapivě dobrou informovanost tehdejší 

evropské intelektuální špičky  dokazuje i zajímavá drobnost, že o Balbínově Epitome se 

zmínil belgický jezuita R. Allegambe ve své Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu už 

rok před jejím vydáním  (ale ovšem „tacito nomine suo“), a zároveň uveřejnil seznam 

všech dosud vyšlých  Balbínových knih.“   xviii 

    Balbínovo zdraví se začalo zhoršovat. Roku 1679 onemocněl zánětem 

pohrudnice a během tří dnů  byl dokonce ohrožen jeho život. V prosinci roku 1681 

sepsal svou závět, ve které odkázal zbylé výtisky svých knih Mariánské družině v 

Klementinu.  O dva roky později ho ranila mrtvice a ochrnul na pravé straně těla. Od té 

doby již jen diktoval písaři a zůstával ve svém pokoji.   

      V této době dopracovával své nejrozsáhlejší dílo Miscellanea historica regni 

Bohemiae. V nich uplatnil bohatý materiál, který se mu během celého života  podařilo 

nashromáždit. Původně měl v úmyslu vydat tři dekády svazků, ale stihl vydat  

jen první dekádu a dvě knihy druhé dekády. První díl vyšel  již dva roky po vydání 

Epitome. Následovaly postupně další svazky, poslední roku 1688. Ostatní zůstaly v 

rukopisech. Podle jeho pozůstalosti je možné zjistit, čeho se nevydané svazky měly 

týkat: „...historia civitatum, de militia veterum Bohemorum, de coenobiis, de statu civili, 

ad sacra et reliquias, ad Pragam, ad fines.“ xviii  Každý svazek musel nejdříve poslat do 

Říma, aby prošel cenzurou.  Když 23. září 1679 navštívil císař Leopold Prahu, vzdal mu 

Balbín hold a věnoval mu první tři svazky svého díla.  xviii  

V té době napsal také životopis svého učitele  Mikuláše Leczyckého, ve kterém 

reflektuje i svůj vlastní život. Leczycki ovlivnil významně celý jeho další život: „... 

polský kmet Mikuláš Leczycki, jeho zpovědník, stupňoval v Bohuslavu Balbínovi 

hlubokou zbožnost  až k pověrečnosti a neúmornou touhu po vědění v duchu 

Tovaryšstva...“    xviii 

   Dne 29. listopadu 1688 zemřel  ve věku 67 let  a následujícího dne byl pohřben 

v klementinském kostele Nejsv. Salvátora.xviii  Jím vymřela celá královéhradecká větev 

vladycké rodiny Balbínů Škorniců z Vorličné. xviii  



 

 

                                                                                                                                               
 

 

Postoj k Balbínově osobnosti a jeho dílu byl později ovlivňován celkovým 

postojem k době pobělohorské.xviii  Doba obrozenecká kriticky posuzovala nábožensky 

zaměřené projevy a netolerantní chování katolické církve. Díky vydání Balbínovy 

Obrany však v této postavě viděla výjimečnou osobnost, která vynikala vlasteneckým 

zápalem. Toto pojetí poté dále pokračovalo v českých liberálních kruzích a jeho 

historicky založený projev můžeme sledovat v díle Kamila Krofty O Balbínovi  

dějepisci, ve kterém je Balbín postavou, která vyniká svým vlastenectvím na pozadí 

jinak temného období úpadku a ponížení Čech. Podle Krofty Balbín zachránil svým 

dílem české národní povědomí.xviii  Vedle těchto protestantských a liberálních proudů v 

19. a v první polovině dvacátého století se vyskytovalo odlišné pojetí v prostředí 

katolicky zaměřené inteligence. Rozsáhlou publikací zabývající se Balbínovým životem 

je Rejzkova kniha P. Bohuslav  Balbín T.J., která naopak vychází z katolického pojetí 

pobělohorské doby, pro které protestantství znamenalo germanizaci a rozvrat státního 

pořádku a činy Habsburků vedly naopak ke stabilizaci Čech a rozvoji národního 

povědomí, které se pojilo s katolictvím a jeho úctou k českým patronům. Rejzkovo dílo, 

které mělo být čteno mládeží, a proto mělo výchovný charakter, vidělo v Balbínovi 

kladnou osobnost, která vynikala mnoha dobrými vlastnostmi, na příklad také 

pravdomluvností a láskou k vlasti a jejím dějinám.xviii  Svérázné pojetí měl  Zdeněk 

Kalista, který Balbína posuzoval na základě svého chápání baroka. Balbín tak byl 

postavou plnou vnitřního neklidu vycházejícího z velkých společenských změn, byl také 

postavou, která ve svém díle i v dějinách vlasti se hlavně snažila najít Boha skrze tento 

svět. xviii  

V období po druhé světové válce bylo obecně přijato osvícenské pojetí baroka 

jako doby temna a útlaku a ani postavě Balbínově nebylo věnováno mnoho pozornosti. 

Tak byl v dějinách české  literatury pokládán za vlastence pronásledovaného kvůli 

vlastním názorům.xviii  Podle Jaroslava Vlčka,  jehož Dějiny české literatury byly 

napsány před válkou a opětovně vydány po druhé světové válce, a tak měly vliv na 

poválečné názory, má Bohuslav Balbín  dvojí tvář: je jeden z nejhorlivějších 

odchovanců Tovaryšstva Ježíšova a je zároveň ovšem jeden z nejhorlivějších národovců 

našich doby protireformační. xviii  Balbín byl pronásledován za své vlastenecké projevy 

obzvláště v souvislosti s vydáváním Epitome. V době největšího útlaku na základě 



 

 

                                                                                                                                               
studií historických pramenů líčil kladně českou minulost se vřelým vlasteneckým citem, 

který však mocní mužové považovali za politickou nespokojenost.xviii  Velkou důležitost 

v poznání Balbínových postojů kladl Vlček do Obrany a té také věnoval velký 

prostor.xviii  Dějiny české literatury vydané Akademií věd vykládají dobu pobělohorskou 

jako dobu útlaku z marxistického hlediska a v Balbínovi spatřují odlišnou osobnost, 

která při studiu minulosti poznala soudobý úpadek a odchýlila se tak od pojetí 

jezuitského řádu.xviii  V osmdesátých letech 20. století pak konečně vzniklo dílo, které 

usilovalo o skutečné poznání Balbínovi osobnosti bez příliš výrazného ideologického 

zaměření.xviii  Přestože je nelze pokládat za přesné stanovení poměrů a posouzení 

Balbínovy osobnosti a jeho díla, ukázalo alespoň cestu, po které by se mohlo ubírat 

další bádání. V devadesátých letech vyšel sborník, který obsahuje velké množství 

článků, které staví Balbína a jeho dobu do nového světla, jejich pohled však není 

celistvý, ale spíše naznačuje možnosti dalšího vývoje bádání.xviii  

Další důležitou problematikou týkající se posuzování Balbínova historického 

díla je jeho heuristika a kritika získaných pramenů. Poté co byl v zásadě odsouzen 

v době osvícenské, dostalo se mu celkově pozitivnějšího posouzení v dílech předních 

českých historiků jako byl Kamil Krofta nebo Zdeněk Kalista. V publikaci Kučery a 

Raka byl poté naopak vysloven názor, že by Balbína bylo možné díky jeho historické 

kritice zařadit jakoby v současnosti na katedru českých dějin. Podle mého názoru se 

v Balbínově díle skutečně projevují mylné praktiky historické kritiky, které byly 

poplatné předchozí humanistické době, jako byl důraz na chronologii, hromadění názorů 

různých autorů a někdy až příliš velké přijímání názorů současných autorů.xviii  Jednou 

z hlavních výtek byla Balbínova důvěra v Hájkovu kroniku. Hlavní chybou, kterou trpí 

podle mého názoru posuzování Balbína a jeho díla kromě silného ideologického vlivu, 

je jeho vyjmutí z celkového světového historického vývoje. Jakoby byl osamělou 

postavou a daleko za ním se konalo veškeré historické dění. Balbín však nemůže být 

posuzován odděleně od ostatního historického vývoje. Jak by bylo možné, kdyby jeho 

historická kritika a heuristika nedosahovala světové úrovně, že jeho Život sv. Jana 

Nepomuckého byl vydán v Acta Sanctorum? Tato edice dokazuje, že byl Balbín ve své  

době uznáván za vzdělance a historika světové úrovně.xviii  Dostával žádosti o další 

historická zpracování od mnohých mocných mužů. Byl autoritou, které důvěřovalo 

mnoho významných mužů. Ať už byl tedy pronásledován kvůli nějakému mravnímu 

prohřešku nebo z nějakých obav vlastních nadřízených, že by jeho dílo mohlo být 



 

 

                                                                                                                                               
kritické k některým současným jevům, není možné přikládat těmto problémům 

přehnaný význam. Balbín přejímal informace z Hájkovy kroniky, protože byl 

přesvědčen, že Hájek čerpal z  autentické kroniky, která se nedochovala až do 17. 

století. Cestoval po zemi a vyhledával prameny v mnoha českých knihovnách. V nich 

nalezené prameny se snažil datovat a tato datace byla důležitá pro stanovení 

věrohodnosti. Velkou důležitost kladl na listiny a další dokumenty v protikladu ke 

kronikám, které spíše popisovaly autorův názor. Při posuzování určité historické 

události uváděl na prvním místě soudobé prameny. Například při analýze doby a 

okolností příchodu Slovanů na české území pokládá za nejdůvěryhodnější pramen 

soudobé antické prameny a odděleně uvádí názory svých vlastních současníků a svůj 

názor. Pro rané české dějiny vycházel z Kosmovy kroniky a současných zahraničních 

kronik. Objevil Kristiánovu kroniku, kterou pokládal za podstatný pramen pro poznání 

raných českých dějin. Znal také Bodinovo dílo, které zásadně ovlivnilo historickou 

kritiku dané doby. Jeho historická práce – heuristika a kritika pramenů - tedy 

odpovídala světové úrovni a byla jako taková uznávána. To dokazuje také ohlas jeho 

Epitome, ze které čerpal například také Conring pro získávání informací o českém 

národě a jeho dějinách. Balbín se zajisté dopouštěl také omylů, z nichž byly některé 

vlivy humanistické kritiky a čerpání z Hájka asi těmi nejmarkantnějšími, jeho dílo se 

však ubírá po cestě odpovídající současných poměrům, po cestě vedoucí k vědeckému 

přístupu k historii. Errare humanum est. Nelze tedy jeho omylům přikládat přehnanou 

důležitost, ale je nutné je posuzovat na základě jeho celkového díla, historického 

přístupu a celoevropského vývoje. 

Jeho dílo je prodchnuto nadšením a láskou k vlasti. Dějiny jsou mu oporou a 

prostředkem k projevům jeho vlasteneckého nadšení. V díle Bohemia Sancta líčí světce, 

kterými se honosí česká zem, aby dokázal, jak byly vždy zbožné a svaté Čechy i její 

obyvatelé, a zařadil tak Čechy mezi ostatní katolické národy na rovnocenné místo. 

V dalších knihách Miscellaneí líčí přírodní krásy české země, rostliny, zvířata a další. 

Jeho dílo se svým vlasteneckým zaměřením neodporovalo celkovým tendencím politiky 

habsburských panovníků. Jejich příznivé naklonění je také zřetelné v jejich pozitivním 

přístupu a podpoře při vydávání Epitome. Balbín měl tedy spíše nepřátele v řadách 

vlastních spolubratrů jezuitů než ve dvorském vídeňském prostředí, jak dosvědčuje také 

jeho přátelství  s představeným císařské dvorské knihovny Lambeckem. Tato 

problematika je zřejmě tedy mnohem komplikovanější, než jak se ji snažili posuzovat 



 

 

                                                                                                                                               
čeští historici. Obranu bych spíše pokládala za dílo vymykající se ostatnímu Balbínovu 

dílu, vyplývající z autorova momentálního rozpoložení a neodpovídající  přesnému a 

vědeckému obsahu ostatních děl.  

Kromě vlastenectví proniká z Balbínova díla také silné náboženské založení, 

výrazně katolické obedience. Projevuje se v mariánské úctě i v úctě k dalším svatým, 

stejně jako ve víře v zázraky. Ostře se Balbín vymezuje vůči protestantismu, který 

označuje za herezi a její stoupence za heretiky. Podobný vztah má také k husitství. Silné 

náboženské založení je patrné ve většině děl této doby a je jevem tohoto období 

náboženských válek. Silné náboženské založení stejně jako víru v zázraky lze 

vysledovat i v protestantských dílech, např. v díle Hermanna Conringa. Balbínova 

loajalita k habsburské vládě je patrná z označení stavovského povstání za rebelii stejně 

jako z dedikací. Balbín je tedy podle mého názoru osobností mezinárodního významu, 

historikem pracujícím s prameny na úrovni současné vzdělanosti, stejně tak jako byl 

vlastencem a věřícím katolíkem, loajálním k vlastním habsburským panovníkům. 

Vytvořil tak novou národní identitu, opírající se o přesnější nové pojetí dějin, a také 

spojenou s katolictvím a habsburskými panovníky. Měl velký vliv na následující 

generace. Jeho pojetí národní identity, láska k vlasti a jejím dějinám a její propojení 

s katolictvím pak v české společnosti působilo velmi dlouho a jeho stopy jsou patrné 

dodnes.  

 

 

8. BOJ ZA SVOBODU V ČECHÁCH 
 

V průběhu středověku a raného novověku měl boj za svobodu odlišný význam od 

současného. Takto například němečtí  sedláci povstáními bojovali za obranu svých 

starých práv. Drobní feudálové si nechávali panovníky potvrzovat svá stará privilegia, 

neboli svobody, na která měli podle svého přesvědčení nároky z minulosti a která mohla 

vést až k padělání listin. Podobně bylo třeba nároky a obranu svobody dokládat starými 

právy, které dokazovaly listiny a další prameny. Bojem o osvobození byla tedy obrana 

starých práv.xviii  

V Čechách se ideje o svobodě projevovaly převážně v diskusích o postavení 

českého království v rámci římské říše. Tato problematika se však nevztahovala jen 



 

 

                                                                                                                                               
k Čechám. V rámci celé Říše docházelo ke změnám ve státoprávním uspořádání a 

postavení jednotlivých částí. Od doby pozdního středověku ztrácela idea nadnárodního 

společenství své opodstatnění na úkor vytvářejících se národních monarchií. Mimo jiné 

také dílo Jeana Bodinaxviii  rozpracovalo nové chápání státu a pojetí moci. Byly 

vytvářeny analýzy, které se snažily určit reálného držitele moci v jednotlivých zemích. 

Tak jako vytvoření teorie o potestas absoluta, centralizace národních monarchií a 

uplatňování římského práva, docházelo také na území Říše k vývoji, poznamenaném 

boji a dalšími spory, který směřoval k vytváření samostatných pevných státních 

celků.xviii   

 Jedním z důležitých projevů těchto státoprávních sporů byly diskuse, které se 

rozhořely po publikaci díla  Commentarii de Regni Bohemiae, jehož autorem byl 

švýcarský učenec Melchior Goldast. Tyto diskuse souvisely s dokazováním Habsburků, 

že Čechy jsou dědičnou monarchií, a v této souvislosti také s dokazováním, že 

stavovské povstání bylo rebelií a nikoli obranou práv Českého království.xviii   Již 

v úvodu dokazuje na základě antických pramenů, jaké bylo  postavení českých zemí v 

rámci říše římské. Podle jeho názoru dokládají již antické prameny, že území Čech, 

obklopené Hercynským lesem a zvané Bohemia a obývané Hermiony, Bóji, 

Markomany, Kvády a podobnými obyvateli, bylo  prastarou provincií Germánie. Nyní 

jsou však obyvateli tohoto území Slované, kteří se od Němců liší  jazykem, zvyky, 

mravy a institucemi a s Němci nemají nic společného.xviii   

Podle Goldasta Češi a Moravané po svém příchodu vpadli na německé území, 

násilím je obsadili, bojovali s Němci a byli jimi přinuceni k tomu, aby buď z území 

ustoupili, nebo vydali vše pod moc německé říše. Nebyli schopni odolat takové moci a 

na žádost si získali nejen přízeň, ale dosáhli i udělení práva německého občanství, takže 

mohli užívat privilegií poddaných říše, a čeští vládcové získali území přidělená 

feudálním a klientským právem, takže mohli užívat všech práv a privilegií německých 

vládců, jak světských tak církevních, ne jinak než jako by byli Němci. Od té doby až po 

současnost zůstali v moci německé říše.xviii   Goldast tedy pokládá Čechy za součást Říše 

a staví je na roveň s ostatními říšskými knížaty. Čechové se odlišují svým jazykem a 

mravy, ale jsou rovnoprávnou součástí říše:  To chce říci, že Češi jsou sice původem 

Slované, ale polohou a zemí jsou Němci; neboť svoji vlast mají od Němců a jazyk od 

Slovanů. xviii Podle Goldasta byli tedy původními obyvateli Germáni, t.j. Němci, ale je 



 

 

                                                                                                                                               
také třeba jejich nástupce slovanské Čechy počítat mezi ně a samotné české a moravské 

území je třeba zařadit na obzvláštní místo mezi německými knížectvími. xviii  

Tvrzení Čechů, počínaje Kosmou, že přišli do neosídlené země, vyvrací Goldast 

tvrzením, že vypudili z této země Markomany:  O tom není pochyb, že Markomani a 

spojenecké národy, doma zanechané, byly z vnitřní oblasti Hercynského lesa vyhnány 

Slovany, sarmatským národem, který (přišel) pod vedením Čecha, jak jsou o tom sami 

přesvědčeni; xviii Uvádí také názory jiných autorů, mimo jiné jeden, se kterým souhlasí, 

že Čechové jsou smíšení Němci a Slované. Podle Carionovy kroniky, jsou také Čechy 

oblastí Germánie, kdysi spojené s Bavorským královstvím a uchvácené Slovany.xviii  Je 

proto nesprávné Čechy s ostatními zeměmi oddělovat od německé říše a odpojovat od 

německého národa a rušit spojení,  které existovalo po dobu tolika staletí.xviii  

Podle Goldasta prý bylo velmi obtížné podmanit a ovládat Čechy. Od té doby, 

co vstoupili do této země, nikdy nepřestali vyvolávat nepřátelské aktivity vůči Němcům, 

ke kterým se tak chovali nepříliš vděčně. Proto Němci těžce snášeli na svém území 

cizince, jakoby jakési plížící se bestie. A neustále se snažili vyhnat Slovany z 

okupovaných území, nebo, pokud to pro jejich množství nebylo možné, alespoň je 

omezit, aby se neodvážili postupovat dále. Odsud vznikly mnohé války, kdy Slované 

bojovali za vlastnictví a Němci za svá práva. Štěstí přálo většinou  Němcům, takže 

poražené a zajaté Slovany  uvedli do těžkého otroctví a jako dobytek je rozváželi po 

Evropě a ustanovovali k veřejným pracím. Odtud vzniklo rozšířené označení, které 

používají nejen Němci, ale i většina Evropanů, že Slovany označují za otroky a sluhy. 

Přesto byli Slované donuceni, aby platili roční poplatky. Jejich věrnost však nebyla 

pevná. Jakmile se objevila nejmenší příležitost k rebelii, upadli ke zločinu zrady, dokud 

nebyli mnoha boji poraženi a neprosili o mír a nevydali vše Němcům. Díky německé 

humánnosti získali navíc svobodu a zachování vlastních práv. Aby Němci utlumili 

bojovnost slovanské šlechty, obohacovali ji hodnostmi i majetkem a k samotným 

Čechám přidávali území. Jejich věrnost však ani tak nebyla stálá a trvalá, aby 

nevyvolávali válku za válkou, nerušili klid v říši a neodmítali povinné služby, takže se 

slovanská věrnost stala příslovečnou jako podvodnou. Tyto války pokládá Goldast spíše 

za rebelie a tvrdí dále, že Češi neměli nikdy absolutní svobodu a nebyli zcela odděleni 

od říše. Čechy označuje za nevděčné vůči císařům, svým pánům, kterým vděčí za 

svobodu, pocty, důstojnost i blaho. xviii  



 

 

                                                                                                                                               
 Ačkoli je nenávist Čechů vůči Němcům stále živá, přes toto velké množství 

odbojů vykonali Čechové i dobré skutky pro Říši: Čechové nebyli pro naši Říši vždy 

neužiteční a nevěrní, vždyť i mezi nejbližšími nezřídka propuknou války, a opak dokazují 

neřídké příklady věrnosti, ať si  někteří jejich sousedé tvrdí, že nenávist českého národa 

je vůči Němcům i nyní silná. xviiiDíky této své věrnosti  a poslušnosti vůči Říši získávali 

odpuštění kvůli rebeliím, ale získali i práva svobody a imunity, která mají ostatní říšská 

knížata. xviii  

Goldast proto nechce pokládat Čechy za cizí: Když tedy Čechové byli 

připouštěni nejen k úřadům politickým, ale i k církevním úřadům, jak k nejvyšším tak 

nejnižším, domnívám se, že je odsud zřejmě jisté, že nebyli, ani dnes nejsou vůči 

Němcům vnější, jen když se sami chtějí vrátit do jednoty říše, odkud na jistou dobu 

odešli.xviii  Stejně tak jsou čeští králové poddanými říše: Tedy na základě těchto 

argumentů je český král, velkovévoda slezský, markrabě moravský a lužický, pán 

Chebska a Loketska atd. jako panovník německé říše, součást a stav, poddaný téže Říše 

vázán uznávat její nadvládu, jak je slušné a spravedlivé a ne méně, než ostatní kurfiřti je 

vázán poslušností císaři a jeho zákonům; jak se stalo zvykem na základě práva a zvyku 

po téměř tisíc let a dosud na základě dnešního pozorování nepřestalo být zvykem. xviii   

Čechy a Morava jsou tedy a byla lénem německé říše a jejich vládcové jsou 

vazaly:   .... Čechy a Morava kdysi byly a dnes jsou léna německé říše spojená s držením 

obročí a dvorních služeb, králové jsou vazaly císařů, členové císařského dvora, vázaní 

přísahou věrnosti a slibem poddanství, jak učí nejen říšské zákony a investiturní  listiny, 

ale dokazují i souhlasná mínění všech interpretů.xviii Goldast vykládá postavení Čech 

z hlediska středověké tradice a pojetí, které vycházelo ze starších listin a dalších 

dokumentů a na nich zakládalo jednotlivé feudální vztahy.   

Goldastovo dílo vyvolalo ostré reakce v českém prostředí. Diskuse souvisela 

s reakcí na potlačení českého stavovského povstání a s nároky Habsburků na český trůn 

na základě argumentace tvrdící, že Čechy jsou dědičnou monarchií. České stavovské 

povstání tak bylo pokládáno za protiprávní povstání, tj. rebelii.xviii    

Zřejmé vymezení a vyjádření svobody českého území a její nezávislosti popsal 

Pavel Stránský ve svém díle O českém státě. Na začátku v reakci na Goldastovo dílo, 

podotýká, že někteří autoři pokládají Čechy za léno německé říše a její vládce za vazaly 

a obdarované tímto územím. Podle Stránského patří Čechy, které označuje jako  

Bojemia, spíše na území označované římskými autory jako Sarmacie než na území 



 

 

                                                                                                                                               
bývalé Germánie. Toto tvrzení dokládá antickými autory včetně Tacita, podle kterého 

Germánii odděloval Rýn a Dunaj od obyvatel Gallie, Rhetie a Pannonie a od Sarmatů a 

Dáků je odděloval vzájemný strach a hory, za které pokládá Hercynský les a sudetské 

hory, které označuje za sarmatské, a proto není důvodu oddělovat je od Sarmacie. Tímto 

“volným” nebo spíše zkreslujícím výkladem se Stránský pokusil vyčlenit Čechy z 

území starověké Germánie.xviii   K argumentaci založené na antických pramenech 

dodává další doklady jako na příklad i skutečnost, že v 16. století, když  Karel V. 

rozděloval území říše na kraje, Čechy do žádného nezařadil. xviii  

Stránský dále tvrdí, že na základě důvěryhodné historie je jisté, že bylo území 

Čech   po příchodu prvních zakladatelů českého národa opuštěné, neobdělávané, 

pokryté hroznými pralesy, mělo velmi málo obyvatel (a nejednalo se o Němce) nebo 

úplně žádné. Nebyla vlastnictvím nikoho, a tak ji obsadili právem uznávaným mnoha 

národy. Po velmi dlouhou dobu byla obývána Čechy bez problémů i v očích sousedních 

národů svobodně a v dobré víře a nikdo se ani neobjevil, kdo by chtěl vyhánět tyto 

obyvatele, nebo chtěl předstírat nadvládu nebo právo na toto území. Až po dlouhé době, 

když již tato pustá země byla obdělávána Čechy a začala přinášet mnohé plody, vhodné 

nejen pro přežití ale i k potěšení, i drahokamy, stříbro, zlato a další kovy a začala 

vzkvétat a bohatnout městy a hrady, začali závidět zlí lidé na Moravě a v Německu. 
xviii Zde Stránský čerpal z Hájka. Tehdy začalo docházet k bojům, kdy Němci bojovali za 

nespravedlivou nadvládu a Češi za domácí krby a zděděnou svobodu. Vítězství stálo 

jednou na jedné a podruhé zase na druhé straně. Ačkoli byli Češi opakovaně poraženi, 

nikdy nebyli dovedeni až k tomu, aby odhodili a zřekli se svobody, zákonů, mravů, práv 

a zvyků své vlasti.xviii  Zde použil Stránský obraty a slovní spojení, která používali 

antičtí autoři, když popisovali boj za svobodu a za vlast. Přestože byli Čechové 

donucováni platit tribut a dávat rukojmí a přijímat ne vždy důstojné dohody, přesto 

Němci spíše triumfovali než skutečně vítězili. Zde Stránský parafrázoval citát z Tacita 

oblíbený německými humanisty a používaný  jako důkaz německé bojovnosti vůči 

Římu: vítězství bylo spíše slaveno než (vskutku) dobyto (triumphatos semper magis 

quam victos fuisse.)xviii  Poté líčí různé boje a dohody mezi římskými císaři a českými 

panovníky. xviii  Němci se chlubili, že se jim čeští panovníci vzdávali od dob 

přemyslovských bojů a přijímali různé dohody. Podle Stránského se však jednalo o 

jejich osobní dohody, které nijak neomezovaly svobodu obyvatel českých zemí. xviii  



 

 

                                                                                                                                               
Mezi císaři (kromě Rudolfa I.) nebyl žádný, který by udělil Čechy nebo Moravu 

v léno lidem zvoleným knížatům nebo králům. Při potvrzování jejich hodnosti 

oddělovali německá léna od území Čech a Moravy. Takto bez výjimky a spravedlivě 

potvrzovali léna lenním právem a vlastní území vlastnickým právem:  

Mezi císaři německými, s výjimkou jen Rudolfa I., nevyskytl se nikdo, aby byl 

řekl, že knížatům nebo králům, od vlastního národa zvoleným, uděluje Čechy nebo 

Moravu v léno nebo právem lenním. Všichni při potvrzování jejich důstojnosti vždy 

zřetelně rozlišovali německá léna, jež kdysi k Čechám a Moravě od Říše náležela, od 

samotných Čech a Moravy; ona potvrzovali bez výjimky právem lenním, tyto jistým 

způsobem, podle obyčeje, spravedlivě a rozumně, pokud se od nich a od Říše směly 

přijímati a držeti, tedy, co bylo lénem, potvrzovali právem lenním, co však bylo 

vlastního, právem vlastnictví s plným panováním./xviii  

Dalším důkazem nezávislosti českých zemí je podle Stránského starobylost 

českého státu. Obecně je známo, že se na tomto území český národ usadil, ustavil stát na 

základě zvyků a zákonů, byl spravován svobodně volenými vládci mnohem dříve, než 

byla mezi lidem známa existence německé říše. Proto od Říše neobdržel ani zákoníky, 

ani zvyklosti, které se přijímají v lenních vztazích od pánů. Karel Veliký, kterého 

v tvrdé opozici vůči německým autorům označuje Stránský za Franka, se snažil o 

rozšíření svého území také do Čech. Poznal však českou statečnost a nepřístupnost 

území, a proto se smířil jen s přátelstvím a  uznáním majestátu, tj. suverenity. xviii  

 Čeští vládcové vládli tedy pouze z Boží vůle a na základě vůle svého lidu. xviii  

Čechové s Němci měli jakési společenství, ale toto přátelství nikdy nesnižovalo nic ze 

suverenity, práv, zvyklostí ani svobody českého nebo německého národa.xviii   Na závěr 

Stránský dokazuje nezávislost Čech jejich samostatností a nezávislostí v právní oblasti, 

kdy mají plnou moc rozhodovat, nařizovat,  ustanovovat a spravovat (plenam 

disponendi, ordinandi constituendi, & administrandi potestatem).  Mají stejnou moc v 

oblasti práva, vojenství, míru i veřejného pořádku, nebo pro zvýšení blahobytu obyvatel 

jako panovníci Dánska, Uher nebo Polska. Na základě zděděných, nikoli cizích 

zvyklostí mají úplnou správu soudnictví a zákonodárství, rozdílení trestů a odměn, o 

veřejnou bezpečnost, vedení války, navazování vztahů s cizími národy, i práva 

upravovat obchod, určovat míry, jazyk, udělování privilegií a odměn, svolávání sněmů a 

další práva, která autoři zabývající se politikou počítají mezi práva svéprávného státu.  



 

 

                                                                                                                                               
Jejich nezávislost je nesrovnatelná s nezávislostí říšských knížat a nelze ji vyvrátit 

informacemi o poplatcích, protože ty platili mimo jiné také říšští císařové Dánům.xviii  

Stránský s použitím stejného způsobu argumentace jako Goldast a další současní 

autoři dochází k jiným závěrům. Jako doklad používá prameny co nejbližší dané době, 

ale jejich informace, stejně jako běh událostí, které vykládá, jej dovádějí ke zcela jiným 

závěrům. Pracuje také s termínem majestátu (tj. suverenity) vycházejícím ze současných 

státoprávních teorií a vytváří tak nové pojetí českého státu a národa. V ideovém 

prostoru barokní státovědy tak vytváří nové pojetí, které z Čech činí stát s vlastní 

suverenitou a právy a ve vlastní ideji tak mění stavovské feudální pojetí v nové barokní. 

Tedy nejen, že vyděluje Čechy z Germánie a přidružuje je k Sarmacii, ale vytváří nové 

pojetí českého státu. Tento stát je samostatný a nezávislý, má právo na vlastní území a 

správu. Latinské slovo maiestas, které Stránský používá, v této době označovalo státní 

suverenitu podle učení Jeana Bodina.xviii  Bodin ve svém díle De re publica vypracoval 

teorii, která určovala státní zřízení země podle množství lidí, kterým byla svěřena moc. 

Takto byla monarchie uspořádáním, kde vládl jeden člověk, aristokracie, kde vládla 

skupina, a demokracie kde vládl lid. xviii Tato teorie změnila chápání státoprávních 

uspořádání a vytvořila požadavek analýzy uspořádání jednotlivých zemí. Narušila také 

původní akceptaci stavovských monarchií, což obzvláště na území Říše vyvolalo mnohé 

diskuse o uspořádání, které vedly až k Pufendorfovu slavnému přirovnání k monstru. 

Jelikož středověká legislativa neumožňovala jednostranný výklad poměrů, dostávalo se 

stanovování subjektu jako vlastníka suverénní moci do ohniska četných sporů. Tato 

problematika se projevila i ve Stránského díle. Stránský aplikoval pojetí suverénní moci 

na český stát a efektem této aplikace byla teorie o státní suverenitě. 

 

 Balbín v Miscellaneích potvrzuje obecně přijímanou teorii, že první 

Čechové přišli do neobydlené země: Když se tedy u Germánů více méně vše převracelo 

a všude bloudilo tolik  národů v nejistotě a měnili svá sídla; jak snadné bylo, aby nějaké 

množství lidí ze Sarmatů proniklo na Moravu a také do Čech, o kterých  pravděpodobně 

na základě přijatého svědectví věděli, že se rozkládaly téměř prázdné bez obyvatel! xviii   

Dále se v Miscellaneích přímo zabývá vyvracením Goldastových tvrzení. 

Vyvrací je z hlediska chronologie, historické kritiky upřednostňující době nejbližší 

prameny i z hlediska přirozeného práva a zdravého rozumu. Mnoho informací označuje 

za omyl: někde omyl, jinde touha po překrucování práva a lhaní, jinde opovážlivost a 



 

 

                                                                                                                                               
drzost jsou vidět.xviii Některé označuje dokonce za lži, které se nehodí k dobrým mužům 

a historikům.xviii  V úvodu vyjmenovává další omyly Goldasta, které se týkají výchovy 

mládeže, heretických myšlenek a edici pramenů proti římské církvi. Označuje jej za 

člověka, který nejvíce nenáviděl Čechy od začátku jejich dějin. xviii  Goldastovo tvrzení, 

podle kterého jsou Čechy provincií říše, protože před nimi obývali Čechy Bójové 

germánský kmen, vyvrací jako směšné tvrzení, protože by tak i musela patřit např. 

Francie Římanům nebo Itálie Řekům. Dále spíše vypočítává věcné chyby. Goldasta 

označuje za heretika a tlučhubu a jeho vztah k Čechám označuje za zlomyslnost 

(malignitas). Goldastova tvrzení o nevděčnosti a proradnosti Čechů vyvrací nemožností 

doložit tato tvrzení prameny a jejich právem na boj za svobodu: O jaké svobodě, o 

jakém blahu mi tu vykládáš? Copak šli po ztrátě svobody ze severu do Illyrika a odtud 

na toto naše území, aby byli obdarováni svobodou? Avšak německé císařství dosud 

nebylo ustaveno; toto samotné stěhování nebylo nic jiného než pouhá čistá svoboda, to, 

co se kdysi stalo jako znásilnění lstivými úskoky sousedů, tys označil obranu svobody za 

rebelskou vzpouru: Protože naši předkové nechtěli být odváděni ani snižováni, protože 

nesnesli, aby byli zabíjeni, ani zbraním neustupovali, ti, kteří přišli svobodní, protože 

nechtěli, aby bylo otroctví vkládáno dobrovolně na skloněné šíje, těmto ty vnucuješ 

zločin vzpoury;...xviii Německá říše neměla ani na základě přirozeného ani 

mezinárodního práva nároky na ovládnutí českých zemí.xviii   Goldast podle Blabína 

vynechával informace o válkách, které pro Čechy byly úspěšné, a mohly tak dokazovat 

statečnost Němců. Ostře označuje Goldastův přístup: Věřil tento veřejný tlučhuba, že 

nebude nikdo, kdo by srovnal jeho spisy s autory, které citoval.xviii Chyboval také v 

chronolologii, když tvrdil, že Jitku unesl kníže Oldřich a nikoli Břetislav.  Z jedné války 

vytvořil více válek a některé informace vynechával.  Raději sděloval čtenářům neúplné 

dějiny, než by líčil skutečné dějiny, které by obsahovaly slávu Čechů. xviii  K osmnácté 

Goldastově kapitole, která měla vylíčit doklady věrnosti a poslušnosti českých 

panovníků, Balbín dodává: Shromažďuje poté z listin císařů přímo obdivuhodné chvály 

českého národa, které jsou takové a napsané od takových císařů, že nejen vše, co 

Goldast zle řekl, ničí, ale samotného Goldasta překonávají a ukazují ho jako 

překrucovatele práva a zlehčovatele nejlživějšího. ...Nepochybně je velká síla pravdy, že 

i z úst těch, kteří na sebe vzali odvahu lhát a pomlouvat, unikne i proti jejich vůli; xviii 

Proti tvrzení o slovanské proradnosti uvádí Balbín vyhánění a úskočné vyvražďování 

pobaltských Slovanů.xviii   Dále například Goldast mylně tvrdil, že v Čechách byly tři 



 

 

                                                                                                                                               
stavy, ačkoli ve skutečnosti byly čtyři.xviii   Opomenul christianizaci Moravy Cyrilem a 

Metodějem. xviii  Proti tvrzení o otrocké povaze Slovanů dokládá Balbín jejich 

svobodymilovnost. Češi byli vždy pamětlivi, že jsou zrození ke svobodě, jak dokládá 

stavovské povstání z roku 1618, které Balbín označuje jako zlověstnou rebelii heretiků. 

Skutečnost, že slovanské národy velmi touží po svobodě, dokládá příkladem Poláků, 

kteří  se radují obzvláštní svobodě ve volbě svých králů, což nemá skoro žádný národ v 

Evropě, a vybírají si krále podle vlastní vůle. Podle Balbína i Prokopius z Césareje, 

autor citovaný Goldastem, dokládá proti Goldastovým tvrzením svobodomyslnost 

Slovanů, když prohlašuje, že slovanské národy nebyly ovládány jedním nějakým 

králem, ale od pradávna žili ve společné lidové svobodě; nikdo tedy ze Slovanů tehdy 

neotročil, pokud nechtěl;…xviii  

Svoboda je podle Balbína vrozená nejen lidem, ale i divokým zvířatům a 

ptákům: Příroda zrodila všechny svobodné: Jakým způsobem je tedy jaký způsob vlády 

starobylejší? Monarchie, prohlašuji je lepší než demokracie, ale ne přednější.xviii Balbín 

tedy vyvrací Goldastova tvrzení spíše na základě historické kritiky pramenů, kdy uvádí 

prameny blízké dané době.  

 Goldastovo dílo tak vyvolalo živou diskusi o postavení českého 

království v rámci říše. Jednalo se vlastně o problematiku a diskuse běžné v barokní 

době, které se snažily na základě autentických pramenů nejbližších dané době kriticky 

analyzovat a určit postavení vlastní země a další problémy státoprávního a právního 

charakteru. V rámci celkových diskusí o právním postavení, jurisdikci a státní 

organizaci Říše tak dva významní čeští barokní autoři vyjádřili požadavky českého 

národa na nezávislost. Jejich zbraněmi byla barokní kontroversní argumentace a cílem 

bylo dokázat svobodu a nezávislost českého národa.  

 

 Diskuse o postavení a vztahu Čech k Říši pokračovaly dále také v první 

polovině 18. století. Obsahem a argumentací čerpaly z předchozích ideových základů, 

převážně z děl Balbína a Stránského. Český  merkantilista Jana Kryštof Bořek tak na 

základě Stránského argumentace dokazuje nezávislost Čech na Říši. Strahovský opat 

Marian Hermann na základě termínů převzatých z antických pramenů, kde označovaly 

oblasti podmaněné antickou římskou říší, označuje Čechy jako foederati v protikladu 

k možnému postavení despotice subjecti, a z této argumentace poté vyvozuje svobodné 

postavení Čech v rámci Říše. Český král je suverénním vládcem, který není k Říši 



 

 

                                                                                                                                               
vázán lenním vztahem. Hermann také zdůrazňuje slovanský charakter země, který 

dokládá svobodné postavení Čech. L.I. Berger dokládá českou suverenitu mezinárodním 

právem. Tato obranná díla vznikala také pod vlivem argumentace německých autorů, 

jako byl saský A.F. Glaffey, podle kterého byly Čechy plnoprávným členem Říše, 

jejichž vztah označil jako lenní.xviii  Poté došlo k oslabení protiněmeckých tendencí 

v díle Pelcla nebo Pubičky, ale jejich znovuobjevení a výrazná přeměna se projevila 

v díle Palackého, který přisoudil Čechům mírumilovnost a svobodomyslnost jako 

vrozenou vlastnost, která je vedla ke statečné obraně vlasti.xviii   

  

9. VYMEZOVÁNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ IDENTITY                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Každá sociální realita vytváří určitý rámec, který obsahuje instituce, pravidla chování a 

morálku. Tato sociální realita je pokládána za jedinečnou a nevyvratitelnou. Její 

jedinečnost dokládá příroda i nadpřirozené síly, bohové a démoni. Každá realita vytváří 

hranice, za kterými je svět vně. V tomto světě se vyskytují nepřátelské síly, které vlastní 

sociální realitu ohrožují. Vůči těmto sílám je nutné se vymezit a v případě ohrožení 

proti nim bojovat. Těmito silami mohou být lidé označovaní za čarodějníky, jejichž 

cílem je poškozování společnosti a jejích členů.xviii  Důležitými nepřáteli jsou také 

sousední kmeny, kterým také někdy bývá odmítána lidská existence. Od počátků 

českých dějin, pokud nám tak dovolují usuzovat rané prameny, byli hlavními nepřáteli 

Čechů národy označované jako Němci.xviii  Již toto označení v sobě nese distinkci, kdy 

se jedná o lidi, kteří jsou „němí“ a se kterými proto nelze komunikovat.  

Protiněmecké projevy se vyskytují již v Kosmově v kronice. Když chtěl roku 

1068 kníže Vratislav dosadit oproti Jaromírovi na biskupský stolec Lance, který byl ze 

Saska, vložil Kosmas do úst šlechtice Kojaty tato slova:  

Což nevidíš, že se tvůj bratr, syn knížecí, odstrkuje a příchozí cizozemec, jenž do naší 

země přišel bez kalhot, povyšuje na biskupský stolec? Ale ruší-li kníže přísahu svého 

otce, budiž daleko od nás, aby duše našich otců u Boha pro takovou přísahu vydávaly 

počet nebo trpěly trest. Víme - a o to se zasazujeme, jak můžeme - že vás otec Břetislav 

zavázal nás i naše otce pod přísahou víry k tomu, aby po smrti biskupa Šebíře byl váš 

bratr Jaromír biskupem. Anebo nelíbí-li se ti tvůj bratr, proč se ti zdá sprostým 

duchovenstvo z našinců, nemálo četné a stejně učené jako tenhle Němec? Kéž bys jen 



 

 

                                                                                                                                               
měl tolik biskupství, kolik vidíš kaplanů, rodáků této země, hodných biskupství! Či 

myslíš, že by nás mohl cizozemec více milovat a lépe této zemi přát nežli domorodec? 

Přece je v povaze lidské, že každý, ať odkudkoli na světě, nejen miluje více národ svůj 

nežli cizí, ale i cizí řeky kdyby mohl, obrátil by do své vlasti. To chceme raději, věru 

raději, aby psí ocas neb oslí hovno bylo posazeno na svatý stolec než Lanc. Tvůj bratr 

blahoslavené paměti Spytihněv měl dobrý rozum, že v jediném dni vypudil všechny 

Němce z této země. Ještě žije římský císař Jindřich - a ať žije - tím se činíš ty sám, když, 

osobuje si jeho moc, dáváš berlu a biskupský prsten hladovému psu. Jistě to neprojde 

tobě ani tomu tvému biskupu bez trestu, bude-li na živu Kojata, syn Všeborův.   xviiixviii 

Další negativní posuzování Němců se vyskytuje v Kosmově Kronice k roku 

1101, kdy Oldřich verboval vojsko proti knížeti Bořivojovi: Kromě toho všude, kde jen 

mohl, získal si na pomoc četné Němce, kteří v své hlouposti myslili, že se v Čechách válí 

na ulicích plno pohozených hrud zlata a stříbra. xviii  / xviii  

 Staročeská kronika tzv. Dalimila pokládá za hlavní znak českého národa jazyk, 

který jej tak výrazně odlišuje od německého národa. Nepřáteli českého národa, 

označovaného přímo slovem „jazyk“, jsou jak říšští Němci, tak němečtí měšťané, kteří 

se přistěhovali v době kolonizace, tak i královští úředníci. Dalimilova kronika je jedním 

z nejproslulejších pramenů v Evropě s výraznými nacionálními projevy směřujícími až 

ke xenofobii. Hlavním projevem existence českého národa je v Dalimilově podání právě 

jeho vymezení vůči Němcům, kteří  jsou odvěkými nepřáteli Čechů. Němci jsou vrahy 

českých panovníků. Ohrožují  Čechy a působí potíže a neúspěchy. Dalimil však pokládá 

za český národ jen zástupce šlechty a jeho nacionální pojetí jak tak úzce sociálně 

vymezeno.xviii   

 Pojetí českého národa jako jazykového společenství poté pokračovalo i v době 

husitství. Protiněmecké výpady se objevují obzvláště v souvislosti s univerzitními spory 

(vzhledem k náboženským sporům však měly sekundární význam) kolem roku 1409, 

byly však omezeny postupnou internacionalizací reformačních idejí.xviii  Od období 

křižáckých výprav a v souvislosti s nimi se objevivšími násilnostmi došlo k obnovení 

nacionálních záští, kdy se k náboženskému antagonismu přidávalo obviňování ze 

způsobování krutostí z pouhé nenávisti k jazyku. Tento výklad byl také vlastní prostým 

obyvatelům venkova na širokém území Českého království.xviii  Z období po husitských 

válkách je význačným projevem nacionálního vymezování skutečnost, že některé cechy 

zakazovaly vstup Němcům, jak tomu bylo například v řádu chrudimských řezníků 



 

 

                                                                                                                                               
z roku 1455.  K protiněmecké agitaci docházelo i v souvislosti s volbou krále v letech 

1437-1458. V jedné z kronik jsou Němci označeni za úhlavní nepřátele jazyka (národa) 

českého, polského i všeho slovanského, což souviselo i s projevy souvisejícími 

s polskou kandidaturou, které obsahovaly slovanofilskou argumentaci. V některých 

dílech jsou přejímány pasáže z Dalimilovy kroniky. Němcům jsou přisuzovány vrozené 

vlastnosti jako násilnictví, lstivost a nevěra a jsou obviňováni z touhy rozšiřovat své 

panství na úkor mírumilovných a bohabojných Slovanů. Příkladem osudovosti 

odvěkého střetávání německého a českého obyvatelstva je osud Polabských Slovanů a 

bývalých slovanských obyvatel Slezska.xviii  

 I ke konci 15. a v 16. století byly velmi silné protiněmecké postoje. Souvisely s 

bojem o místa úředníků, nepřátelstvím vůči luteránství a konkurencí obchodníků. Byly 

rozšířeny mezi širokými vrstvami obyvatelstva. Prameny dokládají spory a hospodské 

rvačky vyvolané jen protiněmeckou záští. Označení „Němec“ se dokonce stává 

nadávkou a synonymem nepřátelství. Slovem „německý“ je označováno nejedno 

asociální chování. Tak například policejní řád, vzešlý ze zemského sněmu, zostřil výzvy 

proti potulujícím se žoldnéřům, a toto chování označil jako německý zvyk. Tendence 

Dalimilovy kroniky byly oblíbené mezi kališnickými kazateli. Pikarti a Luteráni jsou 

v jejich kázáních dětmi německé nevěstky, která je horší než  Antikristova římská 

nevěstka.xviii    

Dubravius hned ze začátku svých dějin prohlašuje, že čeští panovníci vynikali 

velikostí odvahy a silami. Ačkoli vládli v oblasti mezi národy, které byly velmi mocné a 

bojovné, velmi nepřátelské kvůli odlišnosti kultury a jazyka, přesto české území získané 

od předků nejen že neustále zachovávali bez újmy, ale dokonce je ozdobené trofejemi 

od sousedních národů a triumfy, a obohacené o mnohé další oblasti, předali svému 

potomstvu.xviii  

Zde je v protikladu k silné římské říši postavena statečnost Čechů a na důkaz této 

schopnosti doložena síla Říše. Podobné argumentace používali němečtí humanisté v 

prokázání statečnosti Germánů v boji proti antické římské říši. Dubravius přirozeně 

navázal na tradici identifikace nepřítele českého národa v síle a velikosti římské říše, 

která se projevovala již v Kosmově kronice.  

 Dubravius ve svém nepřátelství vůči cizím vlivům zachází až k tvrzením o 

negativním vlivu sousedních národů, protože učili Čechy negativním vlastnostem. 

Sousední Sasové naučili Čechy opíjet se vínem. (vicini praeterea Saxones eundem 



 

 

                                                                                                                                               
docuerunt nocturno certare mero, putere diurno. Dubravius přímo uvádí Horáciův verš 

(Lib. I, Epist XXI,11).xviii    

Dále Dubravius výrazně vymezuje českou sociální realitu vůči cizincům. Sama o sobě 

byla tato sociální realita jedinečná a dokonalá. Po smrti praotce Čecha žili Čechové ve 

svornosti a v obecné svobodě a jakémsi demokratickém uspořádání, protože nikdo mezi 

nimi nevynikal, nebylo o co soupeřit a nemísili se s cizími národy. Vzájemnou svornost 

mezi nimi podporovalo, že dosud nebyli promíšeni se žádnými vnějšími národy, které 

by byli odlišné buď jazykem, nebo mravy, ale obývali Čechy ve vzájemné rovnosti, co 

se týče národnosti, jazyka a zvyklostí, a v této společnosti a vzájemné sounáležitosti, 

kterou příroda mívá ve zvyku vytvářet mezi sobě podobnými, tak žili v pokoji s velkým 

vzájemným porozuměním. Ale jak se později pomalu začali cizinci vkrádat do Čech a 

začali se posmívat jejich společnému používání polí a dalších věcí, začali je odrazovat 

od plebejské vlády a začali opovrhovat prostým životem obyvatel, pozvolna se začalo 

rozpadat toto rovnostářské a demokratické uspořádání v Čechách.xviii     

Český národ byl tedy čistý a nesmíšený, to je podle antického ideálu, byl vzorem 

národa s nejlepším možným původem. Jeho čistotu začaly narušovat nepřátelské cizí 

vlivy, které přicházely obzvláště z Říše. Proto byla obrana proti němectví a Říši tak 

důležitá. Velkým nebezpečím byla možnost narušení sociální reality a víry ve vlastní 

společenské uspořádání. 

Dále vypráví jako ostatní autoři této doby dějiny Čech na základě Hájkovy 

kroniky. Důležitá byla obrana proti Sasům a Míšeňským, kteří vpadali do Čech a plenili. 

Kníže Vojen se jim musel bránit. Dubravius ve svém líčení bojů popisuje Sasy a 

Míšeňské jen jako čisté nepřátele Čechů, jejichž hlavním cílem je poškozovat českou 

zemi, její obyvatele a sociální realitu. 

  Míšeňští (jedná se o část Sasů) jako první z vnějších národů, vpadli do Čech, 

protože je chtěli vyplenit. Na člunech se přeplavili přes Labe, a odváděli kořist lidí a 

dobytka z litoměřických a bílinských polí. Dříve než se venkované seběhli, aby 

zabránili násilnému počínání příchozích, uprchli Míšňané zpátky po klidné řece. Byli 

tedy podle Dubravia zbabělí, nebyli dostatečně odvážní a stateční, aby se otevřeně 

postavili českému vojsku. Češi si uvědomili, že jsou nuceni bránit svou zemi a 

společnost proti těmto nepřátelům, a rozhodli se proto postavit poblíž Labe pevný hrad, 

ze kterého by bylo možné bránit nepřátelům v připlouvání a plenění. Hrad byl nazván 

Straka. Poté co došlo k identifikaci nepřítele sociální reality a vymezení se vůči němu, 



 

 

                                                                                                                                               
byl vypracován způsob obrany. Dubravius dále ke zdůraznění nebezpečí a nenasytnosti 

nepřátel používání přirovnání ke psům: Ale tak jako se pes nedá odstrašit od kůže 

olejem napuštěné, pokud mu nezlomíš nohy, tak byli tehdy Míšenští vábeni sladkostí 

kořisti, že otevírali vždy ústa k okoušení zisku. 

A tak se Míšeňští přestali plavit na lodích a obrátili se do lesů a hor, pod kterými 

protéká Labe, a poslali dopředu špehy, aby se dozvěděli, jestliže by někde byly cesty 

zahrazeny poraženými stromy nebo hlídajícími vojáky. Náhodou narazili na dva, oba 

zajali a poté, co zjistili, že přicházejí z onoho nového hradu, oba dovedli ke svým 

velitelům. Byli odděleně vyslýcháni a podali stejnou zprávu, že předevčírem vyrazil 

správce hradu na cestu ke knížeti Vojenovi poté, co svěřil správu hradu veliteli s 

padesáti vojáky, zbytek lidí na hradě jsou prý řemeslníci, protože stavba hradu ještě 

není dokončena. Z této řeči měli Míšenští radost, souvislým vojem následovali zajatce 

podle rady, aby rozdělili cestu tak, aby mohli dorazit ke hradu za čtvrté noční vigilie. Ve 

své zbabělosti se rozhodli Míšeňští zaútočit na hrad v době, kdy neměl řádnou posádku. 

Přistoupili s velkým hlukem k místu, které dosud nebylo opevněné, a pobyli řemeslníky 

v polospánku. Brzy si násilím a zbraněmi probyli cestu přes vojáky povolané k boji až k 

veliteli, kterého hned na místě zajali a poslali do Míšně. Poté co vyplenili a spálili hrad, 

obrátili se k plenění dalších vesnic, a přes Labe na vorech odvezli kořist, a veřejně 

vyhlásili, že se vrátí v brzké době, aby dobyli také města. Dále Dubravius popisuje 

bitvu, ve které vynikla statečnosti českých vojáků. Kníže Vojen po nových odvodech 

vyrazil proti nepřátelům, kteří již byli posíleni o saské vojáky a útočili na lucké hradby. 

Když se ale kníže blížil, opustili od obléhání a obrátili se na místo, kde se řeka Bílina 

vlévá do Labe, aby se zde utkali v boji s Čechy. Nepřátelé byli rozděleni do dvou vojů- 

pravé měli Sasové a levé Míšenští - naproti Čechové měli oba.  Po zatroubení došlo k 

ostrému útoku z obou stran, zcela smrtelný boj jedněch proti druhým, kvůli vzájemné 

nenávisti, pokud s nějakým strachem ze smrti útočili, pak ani jedni neustupovali ze 

svého místa. Když to uviděl kníže, poslal ke Kadaňovi, od kterého získalo název město 

Kadaň, posly, aby mu oznámili, že je pravý čas vyrazit ze záloh. Kadaň se ihned se 

svými vojáky přiřítí a zaútočí na boky nepřátel a naruší jejich řady. Jeho vojáci, kteří 

obvykle vstupují s důtkami do bitev, kde se bije kyji, kterými bijí obilí na mlatu, za 

válečného ryku z jejich bojování ne beze strachu zaútočí na nepřátele, sázejí rány, 

urážejí nohy a kosti a zbytek srážejí do řeky Labe. Do té doby nebyla žádná bitva Čechů 

tak krutá, ani prospěšnější ke zkrocení saské odvahy.xviii   



 

 

                                                                                                                                               
 V tomto líčení je jistá podobnost k popisu bitvy v Teutoburském lese. Na jedné 

straně jsou stateční Čechové, kteří brání svou vlast, zemi zděděnou po předcích, a 

společnost, na druhé straně jsou bezohlední nepřátelé, jejichž cílem je poškozovat 

společnost a její členy, okrádat je o úrodu. Těmto nepřátelům jsou přisuzovány 

negativní vlastnosti (zbabělost, nepoctivost, bezohlednost). Čechové soustřeďují své 

síly, aby ubránili vlastní zemi a sociální realitu. Nejprve postaví hrad, který má bránit 

nepřátelským vpádům a poté porazí nepřátele v rozhodné bitvě. Dubravius jim tak 

s jistotou přisuzuje nárok na vlastní zemi. Vynikají také pozitivními vlastnostmi, které 

jim umožňují tuto zemi bránit. Nepřátelské zlo tak bylo jasně identifikováno a 

vymezeno a bylo popsáno, jakým způsobem je možné vůči němu bránit vlastní 

společnost. V Dubraviově popisu jsou tito nepřátele líčeni velmi abstraktně, t.j. nelíčí 

jednotlivce s různými vlastnostmi, ale spíše obecně popisuje jejich negativní chování.  

Podobně se museli Čechové bránit vůči útokům z Říše. Dva knížecí bratři Vnislav a 

Vratislav společně bojovali proti císaři Karlovi, který obléhal kromě Čechů také Sasy a 

Vandaly.xviii   

 Dalšími nepřáteli Čechů byli i na základě Hájkovy kroniky Moravané, kteří 

podobně jako Míšenští znepokojovali Čechy svými vpády a pleněním, obsazovali 

průsmyky podobně jako horské hřbety a dosud konali útoky na vesnice a rolníky. Tento 

vpád kníže potlačil svým zásahem: ale ne zcela zastavil, protože Moravané nikdy 

nechtěli sestoupit na otevřená pole nebo do bitvy. xviii  Moravané jsou tedy také líčeni 

jako nepřátelé, kteří poškozují zemi a její obyvatele. Podobně jako Sasové jsou 

bezohlední a zbabělí, protože se vyhýbají bitvám. V Dubraviově a Hájkově pojetí 

raných českých dějin netvoří Moravané národ identický s českým národem. 

  

 Hájek z Libočan udává již k roku 657 v době života praotce Čecha, informaci, 

podle které oznámili špehové, že nedaleko Čechů žije nějaký lid, který neznají a jehož 

řeči nerozumí. Obávali se, aby tento národ nepřevyšoval Čechy počtem a nechtěl je 

vyhnat ze země, protože by si navzájem nerozuměli a protože se Čechové k nim 

přiblížili. xviii  Takto Hájek identifikuje jako hlavní nepřátele Němce.   Dále líčí mnohé 

boje s Němci, kteří vpadali na území Čech. Z tohoto důvodu svolal kníže Mnata 

shromáždění, které mělo rozhodnout o postavení města na obranu země  …ale gestli 

žeby se takowa wiecz yako leta předessleho přihodila, a nepřatele na nassy a wssech 

nas zahubu wtrhli do Zemie této. Aby lid mohl niekde společnie a pohotowie byti 



 

 

                                                                                                                                               
nalezen, a tiem nepřatelum bez prodlenij odpijral, neb gistie mi wieřte, bybyli 

Morawane s swymi Niemcy pod Auwalem se nezastawowali …, byli by nas wssecky 

zmordowali, a toto Knijžetctwij wssecko připogili k Morawie. xviii      

 O mnohých nebezpečích vykládala také věštba z dob knížete Vojena. Kníže 

Vojen přemýšlel o různých příhodách, které se mohly přihodit jemu i jeho poddaným od 

Němců, protože se tak často vkrádají hustými lesy na záhubu jeho poddaných, povolal 

svou ženu a ptal se jí, má-li od svých Bohů nějaká oznámení o tomto knížectví a 

obyvatelích české země, jestli bude zničeno a lid tohoto jazyka vyhlazen. Kněžna 

vykonala hojné oběti modle, která se nazývala Kyhalú, po dobu šestnácti dní. Poté 

oznámila odpověď knížeti Vojenovi: Bohowé hornij y dolnij, wodnij y wietrnij, y ti 

kteříiž přissli od čtyrz stran Swieta, toto gsu mi skrze Kyhalu za odpowied dali, a 

vgistili, že národ twuog a Lid toho Jazyku nebude wyhlazen, ale cyzý národowé owssem 

častokrát se budau pokausseti, chtijce Knijže y Lid zahubiti: Protož rozkaž Miesto 

kteréž vprostřed Wlasti gest založeno, o kteremž ma předkynie Libusse mnoho 

oznamowala, rozssyřiti, neb w časych buducych má kniemu wssecka Zemie vtočisstie 

mijti./xviii  

 

 Velmi výrazně se projevuje vymezování vůči německému národu v Balbínově 

Obraně. Toto dílo se svým patriotismem, který nemá daleko k šovinismu, odlišuje od 

ostatních Balbínových děl. Ačkoli autor v úvodu tvrdí pravý opak:  

... říkám, že nebude nikoho, kdo by mne právem mohl vinit  z jakési nešťastné vášně, 

kterou řádoví představení nazývají vlastenčením. Píši nerad, donucen protivníky, píši 

bez záměru uškodit. Neobviňuji žádný jazyk, všechny miluji, nezáleží mi na tom, který 

vládne nebo kterým mluví vládnoucí.xviii / xviii 

Jeho přehnané zaujetí bylo pravděpodobně důvodem, že dílo nebylo vydáno 

v Balbínově době. Již v úvodu tvrdí Balbín, že opomíjením češtiny, by mohl být 

narušen celý český stát:...že jeho opovržením (jak oni předpovídali) zbořily by se 

základy státu a zřítilo by se všechno, co nám odkázali v naději i ve skutečnosti, a 

dokonce že by (jak praví průpoveď nám dochovaná z doby kdysi zlého spravování 

království Pluhem čili Pfluhem) celé Čechy se vrátily k Přemyslovu pluku a nazmar 

přišly, až by i stoly byly pohlceny (jak slavně říká naše prastaré proroctví a věštba). 
xviii/xviii Balbínovy obavy zde souvisejí se snahami české šlechty o zachování úřadů a 

inkolátu pro česky mluvící obyvatele. Tyto snahy vyvrcholily v návrhu jazykového 



 

 

                                                                                                                                               
zákona z roku 1615 na generálním sněmu. Tento zákon podmiňoval zastávání jakékoli 

významnější veřejné funkce aktivní znalostí češtiny. Česky měla být vedena veškerá 

úřední jednání na všech úrovních. Inkolát mělo být možné získat jen po osvojení 

českého jazyka.xviii  

  Averze vůči němectví se výrazně projevuje ve čtvrté kapitole, kde Balbín 

prohlašuje, že Němci měli negativní vliv na jazyky zemí, ve kterých žili: Rozvážně se tu 

pojednává o tom, jak se stěhovaly národy, jak osudem německého národa je měnit nebo 

zcela vyhlazovat jazyky zemí, a jaké asi jsou toho příčiny.xviii /xviii  Němci jsou národ, 

který ze všech nejvíce se stěhuje do jiných zemí. V těchto zemích však se nesnaží 

splynout s původními obyvateli, ani se naučit místní jazyk. Balbín to připisuje pohrdání 

jinými národy, nezájmem nebo hloupostí. Německá šlechta je podle Balbína schopnější, 

ale průměrní lidé jen vyvolávají smích, když se snaží mluvit na příklad česky. I když 

žili v Praze třicet let, jsou zřejmé jejich omyly při mluvení. Nemohou se vymlouvat na 

obtížnost češtiny, protože Francouzi, Španělé, Maďaři a kupodivu i Italové, kteří nežili 

více než jeden rok mezi Poláky nebo Čechy, mluví výborně. Němci mají jakousi slabost 

i v učení se jiných jazyků. Někteří z nich poté, co více let žili v Itálii, jsou o návratu 

domů schopni říkat jen „si“ a „no“, a ani řádně zdravit nejsou schopni, což je dost 

směšné./ xviii  

Dále Balbín shrnuje své názory na Němce, podle kterých, jestliže se množství 

takovýchto lidí (tj. Němců) přestěhuje do naší vlasti a nechtějí nebo nejsou schopni se 

naučit naši řeč, přesto s námi musí komunikovat kvůli manželským svazkům, umění, 

obchodu a dalším nutným věcem. A protože je český národ obzvláště schopný v učení 

se cizím jazykům, nutně se stane, že se přizpůsobují a mluví německy. Někteří poté 

zneužívají této české prostoty a milého zacházení a snaží se přispět k zániku 

slovanského jazyka, když chtějí, aby se soukromá i veřejná jednání konala v jazyce, 

který jako jediný znají. Nic nemůže být více nelidské a nevděčné vůči vlastním 

hostitelům a původním obyvatelům. xviii      

 Osudem tohoto národa je, že jazyky všech zemí, které ovládl, nebo se do nich 

přestěhoval, buď zcela zničil, nebo poškodil./xviii   Dále líčí pateticky trpký osud 

pobaltských Slovanů, které se  Sasové, přirození nepřátelé Slovanů, kteří byli prostí a 

upřímní, snažili potlačovat všemi možnými úklady. Nejdříve rozdělovali spory 

jednotlivá slovanská knížata a poté, co předstírali nenávist k celému národu, zaútočili na 

ně. Hrabě Gero pozval knížata na hostinu a tam jich třicet krutě nechal zavraždit. Od té 



 

 

                                                                                                                                               
doby se slovanské postavení zničilo a Slované se již nikdy nemohli znovu postavit a 

chopit se staré svobody, protože byli utlačeni německým úkladným chováním. Tak 

obrovská byla nenávist Sasů vůči Slovanům, že ačkoli byli Němci příchozí národ a 

Slované staří obyvatelé, nepřijímali do svých organizací a společenství nikoho, kdo 

nebyl německého původu, a to požadovali potvrdit přísahou. Tyto příklady německého 

chování by podle Balbína měly Čechy upozornit na možná nebezpečí ze strany Němců. 
xviii  Zde dokonce Balbín převrací fakta a přestává se přesně řídit prameny a historickou 

chronologií, kterou na příklad v Miscellaneích přísně dodržuje a nechává se unášet 

jakousi nenávistí k Němcům, která zkresluje daná fakta. Dokonce zde tvrdí, že Slované 

byli v Pobaltí starými obyvateli, ačkoli v Miscellaneích píše pravý opak.xviii   Toto dílo 

se velmi odlišuje od ostaních Balbínových děl a svědčí o výrazné protiněmecké averzi, 

která vedla až k překrucování obecně uznávaných skutečností. Němci jsou zde 

zásadními nepřáteli všech Slovanů. Snaží se je zničit a vyhladit. Nejednají přímo, ale 

řídí se podvodnými manévry. Také se nenápadně stěhují do země, nepřizpůsobují se, ale 

ničí slovanský jazyk a tím i kulturu.  

 Česká národní identita se tak pravděpodobně od prvopočátku vlastních dějin 

ostře vymezovala hlavně vůči němectví, které v sobě personifikovala ohrožení této 

identity. Ohrožení bylo podle mého názoru o to větší, o co se více projevovala kulturní 

podobnost obou národů. Toto vymezování a ohraničování poté dále posilovalo českou 

identitu.  

 

 

 

 

10. Ctnosti spojené s národem 
 

Každá společnost se skládá z určitých struktur a institucí. Daná kultura obsahuje 

pravidla, která určují, jak se mají jednotlivý její členové chovat, jak mají v daných 

situacích reagovat. S jednotlivými činnostmi jsou spojeny určité morální předpoklady. 

Oprávněnost těchto morálních předpokladů je založena v samotné existenci světa. 

Bohové, démoni i sama příroda potvrzují a dokazují existenci jednotlivých sociálních 

struktur a s nimi spojenými vzorci chování. Nedodržování daných vzorců chování je 



 

 

                                                                                                                                               
poté potrestáno. Tresty mohou přicházet v podobě přírodních neštěstí, epidemií i 

zdravotních problémů. Porušení pravidel bylo proto nutné nějakým způsobem usmířit 

například obětováním určitých zvířat nebo i lidí.xviii  Také jednotlivé slovanské kmeny 

měly svá morální pravidla, která však byla později modifikována v souvislosti s přijetím 

křesťanství. V barokní době byla tato pravidla zdůvodňována a zakládána také na 

recepci antických pramenů.   

Nejranější antické prameny známé v barokní době, které se zabývaly oblastí, ze 

které vyšli Slované, v antických pramenech hledaní pod označením Sarmatů, byli 

Plinius, Ptolemaios a Strabo. Plinius a Ptolemaios popisovali dané oblasti jen z hlediska 

geografického. Jen Strabo se zmiňoval o vlastnostech zdejších národů. Jeho popis těchto 

vlastností odpovídal tradičnímu antickému pohledu na barbary. Podle Strabóna byla 

oblast kolem Tanaisxviii  chudá a chladná, a proto málo známá Řekům. Lidé zde žili 

nomádským způsobem života. Živili se masem a mlékem. Kvůli své divokosti a 

bezohlednosti mluvili různými jazyky a žili v rozptýlených skupinách.xviii  Pozdější 

pozdně antické prameny popisovaly v době stěhování národů již samotné Slovany. 

Jejich popis je dosti věcný, psaný sine ira et studio, a prostý rané helénské kulturní 

nadřazenosti. 

Jordanes psal o primitivnosti Sarmatů, tantaque barbaries in illis est, ut nec 

intellegant pacem. (Je v nich takové barbarství, že ani nechápou mír).xviiiSlované také 

měli místo města lesy.xviii   

Prokopios z Kaisareie popisoval Slovany společně s Anty podobně jako ostatní 

kmeny např. Góty, jak plení území, ale i jak se svobodně rozhodují a mají odpovídající 

správu. Nepokládal je za více barbarské než jiné národy. Měli podle něj prostý a tvrdý 

životní styl, nevěnovali pozornost pohodlí. Nebyli však zlí ani vulgární, ale měli spíše 

hunský charakter ve vší své prostotě.xviii  Jako spolehliví a dobří bojovníci také sloužili v 

císařské armádě.xviii   Poněkud barbarštější byl způsob, jak vyvražďovali obyvatele 

Thrákie a Ilýrie, protože je nabodávali na kůly a upalovali. Nelze však označit způsob 

boje ostatních armád za méně krutý.xviii  

Fredegarova kronika líčí Slovany jako bojovníky podobné ostatním národům tehdejší 

Evropy. Jejich vlastnostmi se nezabýval.xviii  Paulus Diaconus věcně popisuje boje mezi 

Slovany a Bavoryxviii  stejně jako společné devastování území Slovany, Avary a 

Langobardy.xviii  Dobrou vlastností byla pohostinnost jedné staré slovanské ženy a její 

ochota obdarovat potravinami hladového pocestného. xviii  



 

 

                                                                                                                                               
V Balbínově pojetí národních ctností byla důležitá doba christianizace, a proto 

spíše používal rané hagiografie. Ve svém díle Bohemia sancta se snažil dokázat svatost 

různých Čechů, a tím i důstojné místo Čech v křesťanské Evropě. Jeho prameny byly 

legendy Vita cum translatione S. Clementis, Legenda SS. Cyrilli et Methudii, 

Patronorum Moraviae, Život sv. Ivana a Kristiánova svatováclavská legenda. Obě 

zmiňované cyrilo-metodějské legendy popisují, s jakou radostí přijímali 

christianizované národy novou víru. Stejně tak, jak radostně objevili spolu s místními 

obyvateli ostatky sv. Klimenta na pobřeží Černého moře a jak úspěšně byli 

christianizováni, takovou radost měli také obyvatelé Moravy z jejich příchodu. Měli 

také velkou radost, že přinesli ostatky sv. Klimenta a evangelium přeložené do jejich 

jazyka. Moravané s radostí přijímali vzdělání a křesťanskou víru. Své výmluvnosti 

užíval Cyril a Metoděj ...k vyplení rozličných bludův, jež v národě tom našli,... a tak 

posekavše a vykořenivše z onoho pole zkázonosného rozmanité křoví nepravostí, začali 

síti byliny slova božího. Zůstali poté na Moravě čtyři a půl roku. xviii 

Ve druhé legendě o sv. Cyrillu a Metodějovi, tzv. Legendě moravské, žádal 

kníže Rostislav byzantského císaře o příchod Cyrila a Metoděje, protože chtěl pečovat o 

svůj národ. Cyril a Metoděj měli na Moravu přinést nejen pravou víru, ale i zákonný 

pořádek. xviii  Legenda dále  poeticky líčí úspěšnou christianizaci moravského lidu, kdy 

denně s bratrem svým Methodem prohlížel města, vsi a městečka, kapaje do uší 

nevěřících slova života, uče lid, že křtem odpuštění hříchův dosáhne, … Panovník stejně 

jako lid se s radostí a přesvědčením rozhodl nechat pokřtít s velkou nadějí v minulou i 

budoucí záchranu a spásu. Oba svatí mužové poté Rastislava pokřtili  …zaplakavše 

radostí, za jejich obrácení i touhu prosili pána usilovněji, … xviii. Jako moravský biskup 

po návratu z Říma řídil Metoděj svou diecézi jako lucerna vlasti, napomínal s diskrétní 

zbožností, učil, napravoval a vyvracel škodlivé a zaséval spasitelné, stavěl kostely, činil 

zázraky a přesvědčoval každého, aby odstoupil od  pohanství a oblékl Krista 

prostřednictvím křtu. xviii  Mnozí se tak doslechli o křesťanství. Všichni odpočívali v 

klidu a míru a měli radost z poznání pravdy.xviii  Dualisticky poté autor líčí vstup 

ďábelských sil v podobě Svatopluka. Pokusil se otrávit Rastislava a poté co se ujal 

vlády, začal bojovat proti křesťanství. xviii  Metoděj Svatopluka exkomunikoval a odešel 

do Říma.  Moravský lid se však od víry odvrátit nenechal. xviii  Později Svatopluk změnil 

názor a poslal pro Metoděje posly, aby ho požádali o návrat. Metoděj spěchal vrátit se k 

lidu, který opustil fyzicky, ale nikoli přízní a láskou. Dostalo se mu radostného přivítání 



 

 

                                                                                                                                               
od šlechty i měšťanů. xviii  Na závěr líčí autor křest knížete Bořivoje spolu s proroctvím, 

že pokud bude pokřtěn, stane se on a jeho nástupci mocnějšími než všechna knížata a 

králové.xviii  

 Život sv. Ivana je legendou popisující poustevnický život, a proto se příliš 

nezabývá obyvateli země. Dokládá jen zbožnost sv. Ludmily a knížete Bořivoje, kteří 

sv. Ivana podporovali. xviii  

 Kristiánova legenda je důležitým pramenem pro poznání předhistorických 

událostí.xviii  Má dualistické vidění světa, ve kterém soupeří Boží křesťanská povaha 

světa s ďábelskou, ztotožněnou s pohanskou. Podle tohoto pojetí žili Čechové původně 

v asociálních poměrech, velut equus infrenis sine lege, sine ullo principe uel rectore uel 

urbe, uti bruta animalia sparsim vagantes, terram solam incolebant. (…a jako bezuzdný 

kůň bez zákona, bez knížete neb vládaře, bez města žijíce a jako nerozumná zvířata 

semotamo se potulujíce jen po venkově obývali.) xviii  Prostřednictvím Cyrila, Metoděje a 

knížete Bořivoje přišlo do Čech a na Moravu křesťanství, ale i nadále muselo bojovat s 

pohanstvím, tj. s ďáblem, který posedl Svatopluka i Drahomíru a jejich stoupence. Sv. 

Václav byl naproti tomu obdařen mnoha křesťanskými ctnostmi, které dále šířil mezi 

své přátele a další příznivce a i po své smrti zázračně obracel pohany ke křesťanství. 

Jeho ctnosti jsou jako křesťanské současně ztotožněny s českým národem. Václav a 

Ludmila svými ctnostmi jako nové hvězdy  ozářili svou vlast Čechy spolu s celým 

národem. xviii a dále Také to ku chvále a slávě jména svého a na důkaz zásluhy 

blahoslaveného muže dobrotivý pán spůsobiti ráčil, aby nad slunce jasněji  objevilo se 

národům, že bůh všemohoucí národu českému již dávno k sobě obrácenému velkého 

svatostí ochrance připravil, jak potvrzuje písmo: “poněvadž v každém národě, který bojí 

se jeho a koná spravedlnost, přijetí jest jemu”; a poněvadž “když naplněna jest míra 

hříchu, přeplněna jest i míra milosti.” xviii Slova gens a patria (rod, národ a vlast), která 

v době středověku měla různý a proměnlivý význam mohla být v době barokní 

vykládána na základě současného významu z hlediska pojetí národní identity.  

V tomto dualistickém Kristiánově vidění byla národní hrdost a její ctnosti 

ztotožněny s příchodem křesťanství a křesťanskými ctnostmi. Sv. Ludmila se 

vyznačovala důležitými křesťanskými ctnostmi. Podporovala chudé, krmila hladové, 

napájela žíznivé, oblékala cizí a nahé; starala se o kněze  „jako o vlastní syny“, také  

příbytky Kristovy rozličnými dary zlatými a stříbrnými obohatila, nikoli, jak někteří 

dělávají, z lupu a majetku chudých, nýbrž z majetku od boha sobě svěřeného. Byla 



 

 

                                                                                                                                               
pobožná a tichá ve všem a všeho ovoce dobroty plná. V almužnách štědrá, v bdění 

neúnavná, v modlení nábožná, v lásce dokonalá, v pokoře ponížená, v obsluhování 

sluhů božích tak ochotná, že kterým za dne útěchy poskytovati nestačila, v úkrytě 

nočním po sluzích svých útěchu opět a opět posílala, vyplňujíc slova evangelia 

poroučející dobročinnost, tak aby nevěděla levice, co dělá pravice. Vrata domu jejího ve 

dne v noci každému okolo jdoucímu byla otevřena, tak že s blahoslaveným Jobem 

zvolati mohla: “vrata má otevřena byla pocestnému;” “okem jsem byl slepému a nohou 

chromému.” Matka sirotků, těšitelka vdov, uvězněných neúnavná navštěvovatelka, a ve 

všech dobrých skutcích dokonalá. xviii  Sv. Václav se vyznačoval ještě více křesťanskými 

ctnostmi - zbožností, stavbou chrámu, stejně tak jako vzděláváním se v oblasti víry.xviii  

Václav vynikal obecnými panovnickými a křesťanskými ctnostmi. Působil veliké škody 

ďáblu, když velká množství lidí obrátil na křesťanství. V řeči byl pravdomluvný, 

v soudu spravedlivý, svěřeno-li mu bylo něco, věrný a nad míru povinnosti lidské 

hodný. Kdykoli měl být nějaký obžalovaný ve shromáždění soudců v jeho přítomnosti 

odsouzen k smrti, pod jakoukoli možnou záminkou se vzdálil a skryl, protože byl  

pamětlivý hrozby Kristovy v evangeliu : « nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte a 

nebudete zavrženi » (Luk. 6,37). Žaláře a šibenice od starodávna postavené a za jeho 

času ještě stojící bořil; sirotky, vdovy, chudé, naříkající, raněné neúnavně těšil; hladové 

sytil, žíznivé napájel, nahé odíval, nemocné navštěvoval, mrtvé pochovával, pocestné a 

cizince jako své příbuzné přijímal, kněze a mnichy jako Krista pána ctil, bludným cestu 

pravdy otvíral; pokoru, trpělivost, mírnost, lásku zachovával; násilím a lstí nikomu 

ničeho neodnímal. Vojsku svému nejen zbraně, nýbrž i nejlepší oděv dával. xviii   Dále 

líčí autor křesťanské mnišské ctnosti jako chození po vsích, prostotu v odívání, odříkání, 

vytváření hostií a vína k obřadům, a také bojoval sv. Václav  proti modloslužebnictví 

(fanaque profanorum terre coequavit.)xviii. Víru a ctnosti dále šířil, shromažďoval kolem 

sebe mnohé učené lidi z jiných zemí a další káral a domlouval jim.xviii  

 Národ se tak povyšuje mezi ostatní evropské národy existencí tohoto svatého a 

jeho skutečně křesťanskými ctnostmi. Sv. Václav se stává vzorem ctností pro všechny 

Čechy a je tak propojením české národní hrdosti a křesťanských ctností. V tomto pojetí 

to poté přejímá také Balbín a klade důraz na svaté příslušníky českého národa, kteří se 

vyznačovali křesťanskými ctnostmi. Takto se Čechy staly rovnoprávným státem v rámci 

křesťanské Evropy. Měly svaté stejně jako ostatní země, svaté, kteří se vyznačovali 

výjimečnými křesťanskými ctnostmi, které dále šířili mezi všechny spřízněné duše. V 



 

 

                                                                                                                                               
tomto pojetí se poté tyto křesťanské ctnosti stávají do určité míry národními ctnostmi a 

působí nejen na Václavovy  současníky, ale i na další obyvatele, kteří jej žádají o pomoc 

a obracejí se tak k pravé víře, tj. zavazují se také zachovávat obdobné křesťanské 

normy.  

V Kristiánově legendě se pravděpodobně projevuje silný vliv pohanských zvyků 

v české společnosti, který se dostával do sporu s novými kulturními vzorci, 

propagovanými křesťanstvím. Jedná se tedy o boj staré pohanské společnosti a jejích 

zažitých struktur a kulturních vzorců proti novým křesťanským vzorcům chování, které 

tato společnost nejspíše cítila jako nebezpečné a ohrožující její vlastní existenci.  V 

osobnosti sv. Václava je personifikován tento boj křesťanských poměrů vůči starým, 

které jsou podle Kristiánova vidění zlé, ďábelské a asociální. Pro pozdější barokní 

historiografii se však stal důležitým  dokladem pravé katolické zbožnosti starých Čechů, 

která je stavěla na úroveň ostatní Evropy. Svatý Václav se také stal národním patronem, 

který chránil existenci české státnosti a pomáhal v boji proti nepřátelským vojskům.   

Jedinečným pramenem k nacionalistickému pojetí českých dějin byla Kosmova 

kronika. Její tendenční zaměření propagující výjimečnost českého národa a výrazně jej 

vyhraňující vůči sousedním národům xviii  bylo důležitým pramenem pro vytváření 

dalších nacionalistických fikcí v době humanismu. Kosmas popisoval prehistorické 

poměry jako dobu zlatého věku. Po příchodu praotce Čecha do země líčí Kosmas 

morální chování jako idylické období zlatého věku. Obyvatelé Čech byli poctiví, prostí, 

věrní a milosrdní, mírní, střídmí a zdrženliví. Byla to šťastná doba, která se spokojila s 

nízkými náklady a nenadýmala se pýchou.xviii  Neznali dary bohyně Cerery, tj. obilí, ani 

Bakcha, t.j. víno, jedli žaludy a zvěřinu. Pili vodu z vodních toků a vše měli společné. 

Neznali sňatky, a kde koho přepadla noc, lehl si na trávu a pod košatým stromem upadl 

do sladkého spánku. Lidé neznali vlnu, len ani oděv a oblékali se v zimě do kožešin. 

Lidé byli nevinní a netoužili po cizím, vše bylo společné jako v mnišské komunitě. U 

chlévů neměli závory a nezavírali dveře.xviii  Toto líčení je v protikladu k líčení 

Kristiánovu. Velmi připomíná líčení zlatého věku antickými autory. Za nereálné je 

pokládal i Piccolomini.xviii   Balbín do svého díla přejal spíše Kristiánovu verzi a snažil 

se dokázat dobré morální vlastnosti Čechů na příkladech svatých lidí. V průběhu 

středověku byly ke Kosmovým příběhům přidávány teorie, které odvozovaly původ 

Slovanů až od potopy světa, podobně jako tomu bylo i v ostatních evropských zemích. 



 

 

                                                                                                                                               
V Balbínově době však byly na základě nových pramenů a historické kritiky opouštěny, 

a proto se jimi nebudu blíže zabývat.  

  Kromě křesťanských ctností popisovaných v legendách se vytvářely také 

určité představy o jednotlivých společenstvích, která lze označit jako národní. 

V průběhu středověku vznikaly stereotypy, které určitým národům přisuzovaly určité 

vlastnosti. V době humanismu odpovídalo zvýšenému množství vlasteneckých projevů 

větší množství vytváření stereotypů – výčtů vlastností jednotlivých národů. Tak 

například podle Erasma Rotterdamského se Angličané pyšnili pěkným zevnějškem, 

Španělé válečnickou slávou a Němci znalostí kouzelnictví.xviii  V souvislosti s vylíčením 

českých dějin se českými vlastnostmi zabýval jako první Enea Silvio Piccolomini ve 

svém díle  Historie česká. Tyto vlastnosti jsou spíše negativní. Vytýká Čechům opilství 

a obžerství, pověrčivost a touhu po novotách. Přesnější popis podává u vyšších vrstev: 

Ti, kteří trochu vynikají a stojí někde mezi prostým lidem a pány, jsou odvážní, 

vychytralí, nestálé povahy, zbrklí v řeči, chtiví lupu a nikdy nemají dost. Šlechta je 

slávychtivá, zkušená v bojích, pohrdá nebezpečím a dodržuje sliby, ačkoli i její hltavost 

lze velmi těžko nasytit;xviii Matyáš ze Sudetu pokládá český národ za ctnostný.xviii  

Václav Hájek z Libočan ve své Kronice České přejal Kosmovo líčení původní 

české morálky. Lidé byli spravedliví a upřímní a jeden k druhému milosrdní. Byl velký 

rozdíl mezi touto dobou a Hájkovou. Byla to šťastná doba, kdy lidé řádně a skromně 

užívali pokrmů a nápojů. Víno ani pivo nepili, mívali krátké obědy, jedli žaludy a lesní 

ovoce, a někdy zvířecí nebo rybí maso. Pili vodu z pramenů. Byli dlouho živi. Měli 

společné pole i lesy, i ženy. Místo peřin trávu a listnaté ratolesti mívali. Byli pracovití a 

robotní. Stavěli nové vesnice. Lněný ani vlněný oděv neměli, ale oblékali se v létě do 

lehčích kožešin a v zimě do chlupatějších jehněčích.  Žili po mnišském způsobu, a i tak 

pravdivě mluvili. Do chlévů neměli dveře a brány nezavírali. Za zbraně měli jen luky a 

šípy a ty používali na zvěř. xviii  

 Dubravius popisuje charakter českého národa na základě stereotypů. Podle jeho 

názoru je česká povaha podobná lví jak mravy, tak samotným tělesným vzhledem, 

kterým se Čechové fyzicky projevují. Lvovi, nejurozenějšímu ze všech zvířat, pod jehož 

hvězdou se Čechové nacházejí, jsou podobní jak vysokou postavu, tak širokou a 

mocnou hrudí, drsnou šíji pokrytou plavými vlasy. Podobnost lvovi je také ve vysokém 

zvuku hlasu, v blyštících se očích, a v síle a důvěře v sílu. Tentýž lev mývá ve zvyku 

nadouvat se dosti značnou pýchou vůči jiným zvířatům a těžce je odzbrojován, 



 

 

                                                                                                                                               
obzvláště jestliže k němu někdo přistoupí s drzostí. Ani v této věci se Čech neodlišuje, 

ale své pohrdání vůči jiným podle libosti ukazuje slovem i činem, a tak samotnou 

osobitost projevuje chůzí, posunky, okázalostí. Je také statečný, když je přijímán 

nedůtklivě, navíc je stejně tak jako lev připravený k odvážným činům a v jejich 

vykonávání je vytrvalý a silný, mezitím je však ctižádostivý a chvástavý. Opět jako lev 

je žádostivý jídla, v jeho ochucování a opatrování bez míry mrhající: Kromě toho 

sousední Sasové jej naučili soupeřit v nočním vínu a být malátný ve dne. Ale ani také v 

ostatních mravech se Čechové neliší od Němců kvůli vzájemnému sousedství. xviii  

Pavel  Stránský ve svém díle Respublica Bohemiae vyjmenovává neřesti a 

ctnosti, které Čechům přisuzují jiní autoři: divokost, loupeživost ve válkách, ukrutnost, 

zuřivost, malou odolnost proti hladu, žízni, potu a špíně na vojně, touhu po novotách, 

nestálost v úpravě šatů i účesu, pijanství xviiixviii  

Podle názoru Stránského se výše uvedené mravy ještě zhoršily, pravděpodobně 

pod vlivem ostatních národů. Dále vyjmenovává názory dalších autorů. Podle názorů 

Němců jsou prý Češi lidé neklidní, od přirozenosti náklonní ke vzpouře a zrádci a vrazi 

svých králů.  Bebel je nazývá odpadlíky a odbojným národem a neostýchá se troubit na 

polnici, aby zburcoval německá knížata k jejich vyhlazení. Jako kladnou vlastnost 

uznává prý Helmold pohostinnost a statečnost při válečných utkáních, Dubravius 

velkodušnost a sebedůvěru, Silvius houževnaté zachovávání sjednaných smluv. Podle  

Bonfinia jsou národem Martovým a přímo zrozeným k válce, podle Bílejovského 

národem laskavým a  zdvořilým.xviiixviii  

Na závěr uvádí svůj shrnující názor. Podle Stránského Čech kromě vlastností 

uvedených výše většinou s obdivem následuje vše cizí, ale to, co se objevuje doma ve 

vlasti, posuzuje povýšeně a pohrdlivě, touží mít co nejvíce přátel v neštěstí i ve štěstí. 

Nesnáší přísnější kázeň a obzvláště porobu, pocit křivdy těžko odkládá z mysli. V 

soukromí i na veřejnosti má rád lesk, při veselé náladě je povolný, při žalu popudlivý, 

při hladu nezpívá jak Němec, ani netančí jak Francouz, nýbrž se rozhořčuje. Nemá 

nedostatek důvtipu ani soudnosti, jako spíše trpělivosti. K nepřátelství se stejně pomalu 

odhodlává, jako je pomalu odkládá, ve válečné službě se jeví nejdříve téměř 

neučenlivým, ale později neobyčejně obratným a nebojácným. Mezi ostatními národy se 

přátelí raději s Francouzi, Brity, Italy a Uhry nežli s ostatními. Poláky pro jazykovou 

blízkost pokládá za bratry.xviiixviii  



 

 

                                                                                                                                               
 Balbín v Epitome pokládá český lid před christianizací za ferus et barbarus 

(divoký a barbarský)xviii  Změnu přinesla christianizace zásluhou sv. Cyrila a Metoděje: 

Tedy těmto nejsvětějším bratrům vděčí Čechy za svou spásu, jim, jak jsem začal 

vyprávět, a k  jejich poctě byl  vystaven první chrám v Boleslavi.xviii  Svatého Václava 

líčí v Epitome v protikladu vůči jeho matce jako zbožného a zmiňuje jeho přípravu 

obětin. Drahomíra naopak bojuje proti křesťanství, které se po jejím odchodu Václav 

bude snažit podporovat a obnovovat.xviii  A dále o christianizaci a neexistenci českých 

pramenů a příchodu Čechů do země: A jaké je, prosím, místo pro dějepisectví v tomto 

národě dosud barbarském a oddaném babským pověrám a kultu démonů, který se 

obdivoval jen zbraním a písmo zcela neznal? Tehdy poprvé byly zaznamenány dějiny 

slavných činů českého národa, když byli Čechové zasvěceni do křesťanského 

náboženství poté, co se vzdali barbarských pohanských zvyklostí, začali být známí v 

Evropě, a naše knížata začala vynikat mezi říšskými knížaty a obohacovat se tituly kvůli 

válečné statečnosti a věrným skutkům tolikrát poskytovaným říši. xviii  Podobně 

dualistické pojetí raných dějin se vyskytuje také v Crugeriově díle Sacri pulveres. Rané 

legendy měly zřejmě vliv na popis christianizace Čech a ctností světců.xviii  

Balbín objevil Kristiánovu svatováclavskou legendu a přepsal ji do své Epitome. 

V poznámkách k ní ji prohlašuje za důvěryhodnou kvůli knížecímu původu jejího autora 

a protože popisovala události blízké autorově době. Upřednostňuje ji proto před 

pozdějšími prameny xviii . K začátku líčení poměrů a vývoje v Čechách Balbín 

poznamenává: Aggreditur Christannus compendio primorum Bohemorum historiam 

explicare. (Kristián přistupuje k výkladu prvních dějin Čechů ve zkráceném textu.)xviii 

Smrt svatého Václava měla pak také velký vliv na christianizaci pohanských Čechů: jak 

byla v této době Boleslav hojně navštěvována kvůli hrobu sv. Václava; nejen křesťané, 

ale samotní uctívači démonů přicházeli; byli přiváženi nemocní, všechny druhy nemocí, 

bolestí a lidských neštěstí okamžitě mizely, jakmile byly svěřeny Václavovi u jeho 

náhrobku. Větší bylo léčení duší: neboť většinou jak každý ucítil, že je jeho tělo 

uzdraveno, jestliže nebyl křesťanem, toužil být zasvěcen do křesťanských obřadů, tak 

bylo obrovské množství lidí od pověr a hloupého uctívání bohů dovedeno k uctívání 

Krista.xviii Kristiánovu legendu tedy Balbín pokládal za důvěryhodný pramen, který 

přijímal z hlediska současné historické kritiky z důvodů blízkosti k popsaným 

událostem, proto také přejímá Kristiánovo dualistické líčení.  



 

 

                                                                                                                                               
 Osobnosti, které vynikali svatostí, poté popisoval Balbín ve svém díle Bohemia 

sancta. Například pátý pražský biskup se vyznačoval křesťanskými ctnostmi, jako je 

milosrdenství. Staral se o stravu chudých lidí, navštěvoval nemocné a uvězněné, 

utěšoval je slovy i potravou a dával jim almužnu. Díky těmto ctnostem jej měli všichni 

v oblibě. xviii 

 Podobně rodiče sv. Vojtěcha vynikali mnoha křesťanskými ctnostmi. Slavník byl milý 

a ke všem vstřícný a zdvořilý. Byl spravedlivý a veřejně hájil ubohé lidi. Jeho žena 

věnovala skoro celý život modlitbám a milosrdenství. Na začátku Balbín zdůrazňuje, že 

čerpá z Kosmy, který chválí Slavníkovu vlídnou laskavost ke všem, připravenou, 

vstřícnou a radostnou  humánnost, lásku ke spravedlnosti při správě území, veřejně 

přijímanou obranu ubohých lidí. Slavník prý také výtečně vychovával sv. Vojtěcha. 

Střezislava, nebo Stestislava, obětovala téměř celý život modlitbě a skutkům 

milosrdenství. Poté cituje přímo Život sv. Vojtěcha, podle kterého byl Slavník také 

milosrdný. Byl věrným ochráncem božího zákona, starostlivě se choval podle učení 

kněží, byl drahý celému lidu, ale obzvláště přítel chudých. Za ženu pojal Střezislavu, 

hodnou svého rodu a samotnou plnou ctnostných mravů. Střezislava neměla zájem o 

ženské ozdoby, zlato ani drahé kameny, ale o křesťanské učení. Pokládala za nejméně 

důležité vše to, co hlupáci pokládají za největší. Svatá byla v mravech, svatá v řeči, 

silná v půstu, Bohu blízká v modlitbě. Matka pro truchlícího sirotka, nejmilejší sestra 

pro cizince a vdovu. Pro tyto a podobné ctnosti je oba uctívali šlechtici a bohatí a 

nejvíce zástupy chudých.xviii    

 V Miscellaneích Balbín také uvádí popis dobrých slovanských mravů, který 

přejal od předchozích autorů: Nemůže být pochyb, že sarmatské neboli slovanské mravy 

a život dlouho vydržely u těchto prvních českých obyvatel: Největší a nejstarší autory 

mám na důkaz toho, že byli dobrými muži, beze lsti a podvodu, společně se radili, vše 

vztahovali k obecnému užitku (což bylo nutné při takové síle německých nepřátel, 

kterými byli obklopeni) jakoby nic neměli vlastní, nazývali naše to, co měli jednotliví.  
xviii  Balbín při svém vědeckém přístupu nemohl opomenout existenci antických 

pramenů, které v pojetí historické kritiky měly velkou míru důvěryhodnosti. Jejich 

popis prostoty a divokosti slovanských mravů však pod vlivem svého vlastenectví 

přibarvuje a vykresluje v pozitivnějších barvách. V Balbínově pojetí byli i Slované, tj. i 

Čechové podle antických autorů lidmi vysokých morálních kvalit.  



 

 

                                                                                                                                               
 V českém prostředí měly antické prameny minimální vliv na vytváření určitého 

výčtu ctností, které by zakládaly českou identitu. Zatímco němečtí vzdělanci čerpali 

z Tacitovy Germanie, pro slovanské kmeny neexistoval obdobný pramen. Antické 

prameny popisovaly Slovany jako prosté a bojovné. Informace z nich získané však byly 

příliš stručné a nevyhovovaly pocitům národní hrdosti. Jejich vliv na vytváření národní 

identity a hrdosti založené na určitých morálních kvalitách byl proto malý. Od dob 

humanismu byl proto přijímaným pramenem Kosmas, jehož idylické líčení raných 

poměrů vyhovovalo národní lásce pozdějších autorů. Vzedmutým nacionálním vášním 

v době humanismu zřejmě spíše vyhovovalo pojetí českého národa jako společnosti, 

které jsou a vždy byly vlastní určité mravy. Kromě recepce Kosmovy kroniky jsou u 

některých autorů jako ctnosti líčeny určité stereotypy, které se zřejmě přisuzovaly 

Čechům v autorově době nebo vyjadřovaly autorovy názory a národní zaujetí.  

 Balbín ve svém díle přejímal věcně a učenecky starší prameny na základě 

historické kritiky. Recipoval proto jak Kristiánovu legendu, tak Kosmovu kroniku i 

antické prameny. Jeho náklonnosti k vlastnímu národu a jeho křesťanskému pohledu na 

svět však vyhovovalo spíše zdůraznění křesťanské morálky a její projektování do pojetí 

českého národa. Jeho dílo Bohemia sancta mělo jako takové přímo dokazovat svatost 

Čech na postavách jednotlivých Čechů, kteří vynikali křesťanskými ctnostmi, které se 

tak projektují a vztahují k českému národu.xviii  V Balbínově díle se tak propojila jeho 

láska k vlastnímu národu s jeho křesťanskou vírou a vytvořila morální pojetí vlastního 

národa jako křesťanského zbožného národa katolické obedience. Balbínovu pojetí také 

odpovídá odmítání husitství a protestantské „rebelie“ a snaha dokázat svatost vlastního 

národa na katolických osobnostech z katolického pohledu. Je ironickou skutečností, že 

právě husitství také spojovalo křesťanství a vlastenectví, což vedlo až k jakémusi pojetí 

národní vyvolenosti a mesianismu.xviii  Toto spojení se tedy vyskytovalo v pojetí české 

národní identity již od pozdního středověku. Podobně docházelo i v dílech německých 

vlastenců k propojení křesťanské morálky a německých národních ctností. Určitá 

kulturní nadřazenost a představa o šíření vlastní kultury mezi ostatní národy, stejně jako 

propojení vlastenectví s křesťanstvím, se také vyskytují jako jeden z projevů 

francouzského nacionálního cítění.xviii   Podobně také francouzský historiograf Jean 

Lemaire de Belges byl kolem roku 1510  přesvědčen, že Galové věřili v nesmrtelnost 

duše již před přijetím křesťanství. Byli vzdělaní a zakládali univerzity. Další francouzští 

učenci zdůvodňovali kulturní i mocenskou nadřazenost teoriemi o galském původu a 



 

 

                                                                                                                                               
blízkosti pravému monoteistickému náboženství.xviii   Pojetí vyvolenosti národa také 

pomáhalo uchovávat národní identitu židovského národa. Jedná se tedy o určitý projev 

národní identity a vlasteneckého zaujetí, který je vlastní mnoha národům světa.  

 Stanovení určitých ctností jako vlastních svého národa a jejich faktické založení 

na antických pramenech, které byly pokládány za dosvědčující jistou pravdu, stejně tak 

jako popis ctností národních světců měly vést k utvrzení sociální kontroly. 

Vyzdvihování kladných ctností a kritizování negativních jako alkoholismus měly 

ovlivňovat chování jednotlivců. V dílech intelektuálů se tak propojily vlastenecké snahy 

o zdůraznění výjimečné pozice vlastního národa mezi ostatními evropskými národy 

spolu s kritikou mravů po vzoru kazatelů a líčení kladných vzorů, které měly být 

napodobovány.xviii  Vytvářelo se tak sociální pojetí morálky, které vycházelo 

z křesťanství i z upravených antických pramenů. Došlo k jejich apropriaci jako ctností 

vlastních národu jako sociálnímu společenství, a tak se staly závaznými v rámci tohoto 

společenství. Tato tendence je zřejmá v rámci protestantské literatury vytvářející určitý 

morální étos a kritizující negativní projevy, např. alkoholismus. Morální zásady, které 

zakládaly funkčnost společnosti, tak byly zakotveny jednak v rámci křesťanství a tedy 

v morálce dané Bohem, a jednak byly nacházeny její projevy u předkřesťanských 

předků, jak dokládaly antické prameny, které měly v té době zásadní stupeň pravdivosti. 

Tak došlo k legitimizaci morálního chování dvěma základními legitimizačními 

taktikami běžnými v době raného novověku – založení v Bibli a křesťanství a antických 

pramenech, které byly hlavními autoritami pro posuzování pravdivostixviii . Všechny 

autority a celý svět, příroda a přirozenost (natura) tak potvrzovali morální pravidla 

závazná v dané sociální realitě. Oprávněnost morálních nároků tak byla zakotvena 

v existenci všehomíra, potvrzena božskou autoritou (Through the classifications used, 

the furniture of the universe is turned into an armoury of control.xviii). Dané morální 

kvality byly vlastní již předkům od počátků dějin a bylo jen třeba připomínat a 

napomínat současníky. 

 Těmto tendencím odpovídal také historický vývoj a ideové poměry raného 

novověku. Období náboženských válek 16. století narušilo strukturu sociální reality a 

její legitimizační praktiky. Dokladem celkových nejistot byly četné války i upalování 

čarodějnic, které se dělo v katolických i v protestantských zemích, a jehož účelem bylo 

viditelné a propagující vymezení sociální reality vůči zlu a zlým skutkům, které tuto 

sociální realitu ohrožovaly, protože ještě nebyla zcela stabilní a verifikovaná. Stejnou 



 

 

                                                                                                                                               
funkci plnilo vymezování kladných vlastností, které patřily dané společnosti, chápané 

jako národ.  

  Poté, co se v průběhu 16. století jasněji vyhranila protestantská a reformovaná 

konfese a došlo ke konfesionálnímu vyhranění římsko-katolické církve, bylo nutné 

upevnit také základy sociální reality v rámci jednotlivých zemí, na základě konfese 

uznané za jedinou pravou. Za projev zbožnosti bylo v raném novověku pokládáno 

chování, vnější projevy jako výzdoba chrámů, a poučenost v otázkách víry. Autoritě 

kněží byl přikládán velký vliv na chování a vzdělanost laiků. Nedostatky byly 

přikládány nevzdělanosti a náboženské uvolněnosti předchozího období. Hlavními 

nástroji rekatolizace měli být jezuité, kteří byli pokládáni za vzdělané, kompetentní a 

odvážné.  Záznamy o vizitacích, např. v Osnabrücku v letech 1624-1625, dokládají 

nejistotu a nevyhraněnost vyznání i chování, které neodpovídaly katolické konfesi. I 

v katolických oblastech říše zanikaly katolické projevy jako poutě, uctívání eucharistie 

nebo divadelní hry o Velikonocích. V reakci na náboženskou kritiku ze strany 

reformace stejně jako některých katolických hnutí jako tzv. devotio moderna, se 

projevovaly tendence ke konfesionalizaci a reformaci uvnitř katolické církve. Tyto 

tendence vyvrcholily v ustanoveních tridentského koncilu. Tridentský koncil stanovil 

věroučné direktivy, které měly přivodit vnitřní obnovu církve. Po biskupech vyžadoval 

řízení a vedení v diecézích a stanovil jako povinnost farního kléru vzdělávání laiků 

v oblasti víry a chování. Vzhledem ke skutečnosti, že v jednotlivých zemích došlo 

k propojení náboženské a politické sféry, byla katolická zbožnost původcem nejen 

konfesní identity, ale byla ji také přidělena pedagogická role, která měla kromě uctívání 

Boha a spásy jednotlivců působit na dobro společnosti. Tak bylo s propagací nové 

religiozity spojeno působení na morálku a proces zavádění sociální disciplíny 

identifikovaný v projevech vývoje spějícího ke vzniku moderního státu. Četná církevní 

ustanovení měla ovlivňovat morální chování. Didaktický obsah je tak přikládán 

vyobrazením svaté rodiny, která byla představována jako ideální křesťanská rodina. 

Svatý  Josef byl uctíván jako její ochránce a stal se patronem habsburského rodu a 

Říše.xviii  

V prostředí všech konfesí se stalo hlavním principem morální chování. Jeho 

obsahem byla také láska k bližním, askeze a pokání. Zbožnými projevy se tak staly 

poutě, jejichž součástí byly dlouhé pěší cesty. Jezuité přispívali svou vzdělaností, 

vycházející z humanismu, a svými pedagogickými schopnostmi k šíření víry. 



 

 

                                                                                                                                               
Náboženské chování ovlivňovali prostřednictvím svých škol, mariánských kongregací, 

divadelními představeními i působením na univerzitách.xviii   

Kazatelé a intelektuálové svými knihami, rozšiřovanými prostřednictvím tisku i 

kázáními mezi lidmi, napomáhali těmto tendencím. Vznikaly písně a kázání, které se 

stávaly nástroji polemické a apologetické propagandy.xviii  xviii  Balbín tak postupoval 

v intencích jezuitského řádu a ve věroučných tendencích tridentského koncilu. Jeho dílo 

Bohemia sancta bylo přehledem světců, jejichž životy se měly stát vzorem 

jednotlivcům. Balbín vytvořil dílo, ve kterém očistil legendy od údajných nepravd tak, 

že se je snažil posuzovat na základě současné historické kritiky, obzvláště 

upřednostňováním současných a blízkých pramenů. A tak vytvořil vědecky založený 

základ pro věroučnou propagandu a pedagogické působení jezuitů a ostatních.  

Jednotlivé ctnosti popisované v Balbínově díle se tak stávaly ověřeným zdrojem 

informací, a tak i vzorem chování pro obyvatele Českého království. Připojil se tak 

k soudobým tendencím směřujícím k větší sociální kontrole. 

Legitimizace morálních nároků měla také utvrdit víru v sociální realitu a její 

konfesionální zakotvení. Vyjmenovávání jednotlivých ctností, zdůrazňování jejich 

nacionálních zakotvení a uvádění osobností, které jimi vynikaly, utvrzovalo tyto 

tendence. Snahy intelektuálů i kazatelů, i v těch nejzapadlejších vesnicích, zanechaly 

zřetelné stopy v nacionálním a konfesionálním rázu jednotlivých evropských zemí. 

 Nejistoty vyvolané konfesionalizacíxviii  bylo třeba urovnat vytvořením systému 

hodnot. Balbín svým výčtem českých světců vymezil sociální realitu vůči 

protestantismu a ostatním národům. Katolická úcta ke svatým tak byla propojena 

s českým národem a vymezena vůči protestantům, které označuje jako heretiky a 

stavovské povstání jako rebelii. Toto propojení vytvářelo nový ideologický koncept, ve 

kterém se propojily reformovaná katolická dogmatika  se zdůrazněním uctívání svatých 

a významem eucharistie s komunitou identifikovanou jako český národ. Balbín jednak 

dokazoval, že katolictví bylo vlastní ideologií českého národa od jeho historických 

počátků, a jednak postuloval aplikaci katolické morálky v rámci české společnosti. 

V jeho pojetí je tato společnost katolická. Jejími nepřáteli, a tedy i nepřáteli její sociální 

reality mají být protestantismus a německý národ. Kultem svatého Václava i dalších 

svatých byla zakotvena existence této sociální reality, charakterizované jako české a 

katolické, v rámci univerzálního náboženského systému a tedy i v existenci celého 

světa. Tuto realitu mohla narušit existence protestantských společenství stejně jako 



 

 

                                                                                                                                               
čarodějnictví. Balbín tak ve svém díle ideově zaštítil aktivity, jakými byla emigrace 

evangelíků, jezuitské misie na venkově a organizování poutí a divadelních her,xviii  které 

měly vést k rekatolizaci Čech. Vytvoření této nové sociální reality, ve které došlo 

k propojení katolické morálky a věrouky s českým vlastenectvím, bylo úspěšné do té 

míry, že zanechalo viditelné stopy v české společnosti až do současnosti. Český 

pantheon světců jako patronů a ochránců českého národa zaručoval a potvrzoval 

existenci této komunity jako Bohem posvěcené a založené v Jeho věčném řádu a 

současně určoval její místo mezi ostatními katolickými zeměmi a vymezoval ji vůči 

protestantským zemím. Balbín navázal na starší tradice, přejímal starší prameny, které 

se snažil podrobovat historické kritice, jeho výsledná práce však přinesla nové ideje a 

jeho autorita přidávala jako efekt jejich vliv na současnou i následující společnost.  

 

 

 

 

11. Statečnost 

 

 

Důležitou maskulinní vlasností, která vyjadřovala sílu a trvalost národa byla statečnost. 

Projevovala se v ní schopnost národa bránit se vůči útokům nepřátel, kteří by mohli 

ohrozit vlastní sociální realitu. Personifikovala se v postavách silných mužů, a 

vyjadřovala tak mužskou pozici ve společnosti, která se výrazně odlišovala od ženské, 

spojované se slabostí a nemohoucností. 

Humanističtí učenci získávali informace o statečnosti slovanských kmenů 

z antických pramenů. Strabo ve své Geografii popisuje obyvatele kolem Maeotis, odkud 

poté vyšly také slovanské kmeny, jako statečné. xviii  Sarmaté kvůli své divokosti žijí v 

rozptýlených skupinách, a proto hovoří různými jazyky.xviii   

 Prokopios popisuje, jak kmeny Erulů porazily slovanské kmeny, které pustošily 

oblast kolem Dunaje.xviii  Další vpád byl kolem tří tisíc Slovanů rozdělených do dvou 

armád, kteří po přechodu Dunaje vpadli na  území Thrákie a Illyrika a porazili římskou 

armádu, ačkoli měla početní převahu, část pobili a část se rozprchla. Poté vyplenili 

všechna města v Thrákii a Illyriku a dobyli mnoho pevností, ačkoliv neměli zkušenosti s 



 

 

                                                                                                                                               
dobýváním hradeb. Poté dobyli město Topirus na pobřeží tak, že vylákali jeho posádku 

ven z města a poté ji obklíčili. Po dobytí město vyplenili, pobyli muže a ženy a děti 

prodali do otroctví. Na území Thrákie a Illyrika pobyli tolik lidí, že země byla pokryta 

nepohřbenými těly. Mnoho mužů také ubíjeli pomocí klacků a upalovali v jejich 

chýších. Nakonec byli opití obrovským množstvím prolité krve, a tak z dalších dělali 

zajatce a domů se poté vrátili s nesčetnými tisíci zajatců. xviii  

  Slované spolu s Anty často překračovali Dunaj a plenili římské území. Po tři 

roky byl správcem Thrákie výjimečný vojevůdce Chilbudius a byl tak úspěšný, že 

vpády nejen že přestaly, ale Římané dokonce přecházeli Dunaj a pobíjeli barbary za ním  

a prodávali je do otroctví. Při jednom takovémto výpadu byl však Chilbudius zabit. Poté 

byl přechod přes řeku pro barbary volný, aby přes něj přecházeli, kdykoli chtěli a 

římské území bylo snadno dostupné. Říše se tak stala zcela  neschopnou najít člověka, 

který by zvládl tento úkol.xviii  Slovany i Anty popisuje Prokopios jako silné a odvážné, 

jako lidi, kteří žijí v tvrdých životních podmínkách, nevěnují pozornost  tělesnému 

pohodlí a jsou neustále pokryti špínou. Nejsou ani vulgární ani zlí.xviii   Císař Justinián  

poté požádal tyto barbary, aby  se usadily ve starobylém městě Turris, které kdysi 

postavil císař Traján, ale delší dobu zůstalo neobydlené, poté co bylo vyplundrováno 

barbary. Toto město a území kolem něj se rozhodl Justinián jim dát, stejně jako podporu 

při stěhování a zaplatit jim velké sumy peněz, pod podmínkou, že poté zachovají mír a 

budou blokovat cestu proti Hunům, pokud by chtěli vpadnout na římské území. Slované 

a Antové souhlasili.xviii    Slované také bojovali v římské Belisariově armádě proti 

Gótům. Když vojevůdce Valerianus přivedl do římské armády 1600 jezdců, z nichž byla 

většina Hunové, Slované a Antové, Belisarius byl potěšen a přesvědčen, že od této 

chvíle by jeho armáda měla pokračovat ve válce. V jezdecké bitvě poté Římané porazili 

Góty. xviii    Dále  Prokopios popisuje, jak Římané využili  obzvláštní schopnosti Slovanů 

skrýt se za kámen a přepadnout nepřítele, když chtěli zajmout jednoho z nepřátelských 

vojáků.xviii    

 Roku 548 při dalším překročení Dunaje a plenění oblasti podle Prokopia 

dokonce místní vojevůdcové neměli odvahu přiblížit se k nepříteli.xviii    Další doklad 

obav, které vyvolávali Slované v římských řadách, byl jejich přechod Dunaje roku 550. 

Někteří ze Slovanů se oddělili do vlastní armády a potulovali se po kraji. Byli zajati a 

uvězněni Římany. Římané se jich ptali, co měli v úmyslu. Slované odvážně prohlásili, 

že mají v úmyslu dobít Soluň a okolní města. Když se to dozvěděl císař, byl silně 



 

 

                                                                                                                                               
zneklidněn, pozastavil výpravu do Itálie a povolal armádu v čele s vojevůdcem 

Germanikem na obranu Soluně. Slované se však po dřívějších zkušenostech tohoto 

vojevůdce obávali, a tak upustili od svého úmyslu a přesunuli se do Dalmácie.xviii   

Později Slované opět začali plenit na rozsáhlých územích. Pohybovali se po římském 

území s naprostou svobodou. Prokopios  uvádí domněnku, že je podplatil gótský král 

Totila, aby odvrátil od sebe útoky římské armády. Slované se rozdělili na tři skupiny a 

způsobovali nenapravitelné škody po celé Evropě nejen plundrováním, ale trávili zimu 

jako ve své vlastní zemi bez obav z nepřítele. Císař Justinián proti nim poslal 

pozoruhodně velkou armádu vedenou více vojevůdci. Tato armáda se přiblížila k části 

barbarů poblíž Adrianopole, pět dní vzdálené od Byzantia. Slované nebyli schopni 

postupovat dál, protože s sebou měli kořist přesahující všechny odhady. Zastavili se zde 

a toužebně očekávali bitvu. Bitva byla krutá a Římané byli rozhodným způsobem 

poraženi. V této bitvě mnoho nejlepších vojáků zahynulo a vojevůdcové málem padli do 

rukou nepřítele, jen s obtížemi utekli se zbytkem armády, a tak se zachránili, jak jen 

nejlépe mohli. Konstantianova standarta byla také v rukou barbarů, kteří se teď 

pohybovali dopředu bez ohledu na římskou armádu. Plundrovali území mezi 

Adrianopolí a Konstantinopolí bez povolení a překážek, místo, které nebylo zpustošeno 

od dávných dob, a z toho důvodu zde našli enormní kořist. A tak devastovali rozsáhlá 

území a dostali se až k obrannému valu, který je vzdálen o něco více než den cesty od 

Byzantia. Nedlouho poté se s nimi utkala římská armáda a obrátila je na útěk, mnoho 

jich pobila, ale také zachránila velké množství římských zajatců a Konstantinovu 

standartu. Zbytek Slovanů se obrátil na cestu domů se zbytkem kořisti.xviii    

 V další knize popisuje Prokopios znovu neschopnost císaře Justiniána čelit 

slovanským vpádům. Roku 552 velké skupiny Slovanů sestoupily do Illyrika a 

způsobily mnohá utrpení, která nelze snadno popsat. Císař Justinián proti nim poslal 

armádu, která ale byla početně slabší, a tak nebyla schopna útoku, ale jen zajímala a 

zabíjela opozdilce. Slované tak pokračovali v plundrování. Všechny cesty pokryli 

mrtvolami a nesčetná množství lidí uvedli do otroctví a vše plenili, aniž by se setkali s 

jakýmkoli odporem. Nakonec se obrátili na cestu domů se vší svou kořistí. Římané je 

nemohli napadnout ani během přechodu Dunaje, protože je kmeny Gepaedů vzaly pod 

svou ochranu  a za vysoký poplatek je převezly. Z tohoto důvodu se císař Justinián 

velmi trápil, protože viděl, že do budoucnosti neměl žádné možné prostředky, jak 

kontrolovat barbary při přechodu Dunaje kvůli plenění římského území, ani když se 



 

 

                                                                                                                                               
vraceli s kořistí, a proto si přál dosáhnout nějaké dohody s kmeny Gepaedů.xviii    

Prokopios popisuje slovanské kmeny jako velmi statečné a odvážné. Bylo v nich určité 

množství divokosti, ale to bylo možné přisoudit době.  

 

Paulus Diaconus věcně popisuje bojové aktivity: V těchto dnech byl Tassilo 

ustaven králem v Bavorsku od franckého krále Childeberta. Brzy vstoupil s vojskem do 

slovanské provincie a po dosažení vítězství se vrátil na vlastní území s obrovskou 

kořistí.xviii  Dále: V těchto dnech Bavorové až se  dvěma  tisíci muži vpadli na slovanské 

území pod vedením Kakana a všechny pobili.xviii  Také podává zprávu o plenění území 

za Dunajem.xviii   Také se zmiňuje o bojích s Bavory: V těchto dobách po smrti 

bavorského vládce Tassilona byl jeho syn Garibaldus v Aguntu poražen od Slovanů a 

bavorské území bylo pleněno. Bavorové přece znovu sebrali své síly a vyrvali 

nepřátelům kořist a vyhnali je ze svého území.xviii Plenění Istrie : O nic méně v tomto 

roce Slované po pobití vojáků žalostně poplenili Istrii.xviii Vládce ve Foroiuli Wechtarus 

vyvolal u Slovanů velký strach a snadno je porazil : Když ho, protože to byl prý sám 

Wechtari, Slované poznali, hned byli rozrušeni a vykřikovali, že je přítomen Wechtari, 

za božího děsu uvažovali spíše o útěku než o boji. Tehdy na ně Wechtari zaútočil s 

malým množstvím vojáků a porazil je tak, že z pěti tisíců mužů stěží málokteří unikli a 

zůstali.xviii Další bylo vítězství Slovanů nad Ferdulfem, vládcem Foroiuli, který chtěl 

získat slávu z vítězství nad Slovany, a tak je podplatil, aby přivedli slovanské vojsko. Ze 

soupeřivosti zaútočil přes obtížná místa a byl poražen : Když Slované uviděli, že k nim 

přicházejí přes dolů se táhnoucí svah, mužně se připravovali a více kameny a sekerami 

než zbraněmi proti nim bojovali, téměř všechny srazili z koní a zahubili. Tak dosáhli 

vítězství nikoli silou ale náhodou. Zde zahynula veškerá šlechta z Foroiuli; zde padl 

Ferdulfus vévoda.xviii Za vládce Pemma pokračovali boje se Slovany: S těmito mladíky 

vpadl po  třetí na Slovany a velkou porážku jim uštědřil;...Když Pemmo porazil mnoho 

nepřátel, měl strach, aby někoho ze svých již více ve válce neztratil, přistoupil na 

dohodu míru na tom samém místě s těmi samými Slovany. A již od té doby více a více 

začali Slované zastrašovat zbraně Foroiulanů.xviii   

Iordanes píše o Sarmatech, kteří byli ztotožňováni se Slovany: Sarmaty také přes 

toho samého Lentula zahnal za Dunaj. Tito (Sarmaté) nemají žádné jiné místo pro 

přebývání než sníh a lesy, a je v nich takové barbarství, že ani nechápou mír.xviii  



 

 

                                                                                                                                               
Fredegar zase ve své kronice líčil odbojnost Slovanů vůči Hunům a Dagobertovi 

poté, co si za vůdce zvolili Sáma. Tři dny trvala bitva u Wogastisburgu, ve které 

zemřelo mnoho Dagobertových vojáků. Důvody vítězství byly: Toto vítězství, kterého 

dosáhli Venedové vůči Frankům, získala nejen slovanská statečnost, ale i pošetilost 

austrasijských vojáků, když poznali, že vstupují do nenávistného nepřátelství s 

Dagobertem a neustále jsou okrádáni.xviii  Běžným v té době bylo plundrování 

sousedního území, jak ze strany Slovanů tak i Franků.xviii   

Podle antických a raně středověkých pramenů byly slovanské kmeny dosti statečné. 

Podle Prokopia dokonce vyvolávaly strach v římské armádě.  

Dalšími prameny byly středověké legendy. V legendách svatých se statečnost 

projevovala odvahou v šíření víry a potíráním moci ďábla i ochotou podstoupit 

mučednickou smrt. Kromě mnoha křesťanských ctností byl i sv. Václav obdařen 

úspěšností v bojích: Za zbožnost jeho také mu ráčil pán uděliti milost co největší, tak že 

z přemnohých bojů vyšel také co vítěz.xviii Jeho bojovnost se projevovala v oblasti víry : I 

bral vždy proti odvěkému nepříteli štít víry a kopí ducha svatého, jež jest slovo boží, 

stále bojoval proti vzdušným mocem tohoto světa. Neboť byl bez odporu pravým 

ctitelem Kristovým, mnohým po příkazech apoštolských domlouval, mnohé snažně 

prosil, a neunavně káral, všechny pak k hostině pravého otce zval a ze chřtánu ďáblova 

vysvobozené do lůna svaté matky církve uváděl a pokrmem stále opatřoval.xviii   Kristián 

dále prohlašuje, že je pokládán český národ za udatný a divoký: Čteš to, velebný 

biskupe, a zajisté se divíš, kterak nejbedlivěji vykonal to, co sotva milostí nejvyššího 

boha, jak víš, mužové církevní vyplniti mohli, laik a sice vojvoda a vladař jednoho 

celého národa, který i mezi národy za divoký přírodou samou se považuje.xviii  Poté 

Kristián sumarizuje pojetí jeho bojovnosti a vládnutí : Než onen blahoslavený vojín 

unikaje trestu a potupě k větší slávě povstal, a čím chatrněji od synů ďábla a údů jeho 

zacházeno se vzácným mučeníkem tímto, tím milejší pánu svému a spoluobčanům svým 

v nebesích se objevil. I stal se společníkem andělů, soudruhem apoštolů, spoludědicem 

mučeníků, účasten pokoje vyznavačů, neporušenosti panen obdržel věnec věčně se 

zelenající a krásu nehynoucí na věky. A tak zhrdnuv vojvodstvím slávy pozemské, jímž 

druhdy byl vážen a mocen, do království nebeského co pravý vojvoda a mučeník 

vešel.xviii   Svatý Václav se poté stal patronem a bojovníkem pomáhajícím v boji 

Čechům.xviii   



 

 

                                                                                                                                               
Důležitým pramenem byla Kosmova kronika. Podle Kosmy byli první obyvatelé 

Čech ctnostní a zbraně měli jen pro zabíjení zvěře.xviii  Přemysl poté ujařmil odvážný 

lid :  Tento muž, jenž vpravdě pro svou mužnost zasluhuje slouti mužem, upoutal zákony 

tento bezuzdný kmen, nezkrocený lid mocí zkrotil a uvedl v poddanství, jež jej i dnes tíží, 

též vydal všechna práva, jimiž se tato země řídí a spravuje, sám s Libuší samou.xviii  

Ženy byly také bojovné : A poněvadž toho času dívky této země, dospívajíce beze jha, 

usilujíce jako Amazonky o vojenské zbraně a vůdkyně si volíce, vojensky sloužily 

stejným způsobem jako mladí mužové a po mužsku si hleděly lovu po lesích, nebrali si 

muži jich, nýbrž ony samy si braly muže, které a kdy chtěly,..xviii  Muži a ženy se 

neodlišovali v oblečení. Ženská odvaha vzrostla až do té míry, že si vystavěly oppidum. 

Bojovali s muži, kteří byli statečnější. xviii  Na závěr dívčí války však byly přemoženy 

muži a jim poddány. Statečný byl také vévoda Lučanů :  ...muž bojovný, v boji statečný 

a v svých záměrech nadmíru lstivý; a mohl dobře slouti v bitvách šťastným...xviii   Kníže 

Neklan byl bojácný, ale měl statečného zástupce : Žil toho času jeden muž, vynikající 

sličným tělem, podle věku i jména Tyr. Byl po knížeti druhý mocí, a když i tisíc nepřátel 

naň dotíralo v boji, nikoho se nebál, před nikým neustupoval.xviii  Ve své řeči zdůraznil 

jako důvod boje boj za vlast a  svobodu :  Oni bojují za slávu nemnohých, my zápasíme 

za vlast, za svobodu lidu i svou a za poslední spásu; oni, aby pobrali cizí majetek, my, 

abychom ochránili své drahé dítky a milé manželky. Posilněni buďtež a mějte se 

zmužile! Neboť své bohy, kteří dosud byli proti vám popuzeni, usmířili jste obětmi, 

jakých si na usmíření přáli. Proto strachem z nich se nestrachujte, protože ti, jejichž 

duchu strach překáží v boji, ocitají se v největším nebezpečenství; odvaha však je tolik 

co zeď, odvážným i bohové sami pomáhají. xviii xviii Tyr poté statečně bojoval a jeho 

vojsko zvítězilo.xviii  

 V této tradici líčení bojů, ve kterých vynikala statečnost českých bojovníků, 

pokračuje také Dalimil. Zatímco se však Kosmas a Dalimil ve svém pojetí národa 

soustřeďují na šlechtu jako účastníka politického života, k zásadní změně dochází 

v době husitství. Tak jak je doložitelné, že byly v době husitství do oblasti českého 

národa zahrnuty všechny vrstvy, tak se také tyto vrstvy vyznačovaly obzvláštní 

statečností. Pojetí statečnosti v době husitské vycházelo ze středověkého  ideálu 

křesťanského rytíře, ve kterém se prolínala duchovní i fyzická stránka boje. Od počátku 

křížových výprav proti husitům se objevovalo velké množství výzev k boji, které se 

odvolávaly na statečnost starých Čechů. Po prvních husitských vítězstvích byla 



 

 

                                                                                                                                               
historická argumentace nahrazena glorifikací statečnosti husitských bojovníků. Tak jako 

boje tvrdě zasáhli venkovský lid, projevovalo se vlastenectví a statečnost také v těchto 

sociálních vrstvách.xviii  Představa o mimořádných vojenských schopnostech Čechů se 

vyskytovala v českých dílech i po skončení husitských válek. Tato statečnost se měla 

podle očekávání českých vlastenců projevovat také v turnajích, kde nacionální řevnivost 

vedla ke rvačkám i mezi diváky. Byla také zdůrazňována statečnost českých žen, jak 

husitských bojovnic pod Žižkovým vedením, tak se připomínali také schopnosti kněžny 

Libuše, Vlasty, Šárky a jiných. Také Pražané podle Hasištejnského byli přesvědčeni o 

neporazitelnosti českého národa a o jeho statečnosti, které se žádný sousední národ 

nevyrovná.xviii   

Také Piccolomini označuje Čechy za divoké a nezkrotitelné (Bohemis...hominibus 

natura ferocibus atque indomitis).xviii  Matyáš ze Sudetu již na základě recepce antických 

pramenů pokládal Slovany za statečné.xviii     

Hájek navázal na tuto tradici přesvědčení o české statečnosti a v rámci svého 

stylu jednotlivé události doplnil a barvitě dokreslil. Na začátku přejímá popis ctností 

prvních Čechů z Kosmy, včetně tvrzení, že neměli zbraně kromě luků, které používali 

na lovení zvěře. xviii  S podrobným výkladem dále popisuje bojovnost dívek a obzvláště 

Vlasty v době dívčích válek. Lstí bojovaly a pobíjely mnohé muže. Vlasta vyzývala 

dívky, aby byly statečné jako Amazonky a poté se sama nelítostně vrhla do boje spolu 

se statečnějšími dívkami v čele. Bojovalo se tak jakoby muži měli ženskou odvahu a 

ženy mužskou statečnost.  Nakonec byly dívky krutě poraženy muži.xviii                                                                                                                                                                                                                                          

Také boje mezi kouřimským knížetem a Nezamyslem svědčili o statečnosti Čechů.xviii  

44/  Roku 750 došlo k bojům mezi Lučany  a Slánskými.xviii    Roku 793-4 činili 

Moravané a Němci vpády do Čech, způsobovali mnohé škody a Němci založili 

Německý Brod, ze kterého chtěli napadat Čechy. Knížete žádali, aby se jim poddal. 

Moravané táhli na Vyšehrad. Čechové poté Moravany spojené s Němci porazili 

nedaleko Vyšehradu.xviii   Roku 800 založili Moravané hrad Lipnici, z kterého plenili 

Čechy.  Roku 802 ji Čechové dobyli, spálili a rozbořili. xviii   Dále neustále docházelo k 

bojům uvnitř země mezi Lučany a Rohovicem  a také ke vpádům Moravanů a obraně 

vůči nim. Roku 809 Moravany vyhnali a vyplenili jejich území.xviii   V letech 820 a 821 

plenili Němci znovu Čechy. Lučané požádali o pomoc knížete Vojena, který jim poslal 

vojsko na pomoc. Vojsko vybudovalo opevněné místo, ze  kterého měli nadále bránit 

Čechy před vpády Němců.xviii   Roku  824 vpadali Němci do Lucka a poté byli poraženi 



 

 

                                                                                                                                               
velkou českou armádou. Následujícího roku se také stateční Čechové postavili novému 

německému vpádu a porazili je, takže se poté  dlouho do Čech neodvážili.xviii  50/  Roku 

834 se Němci znovu chystali ke vpádu do Čech, dostali ale strach, když se dozvěděli, že 

byl Vratislav ustaven luckým knížetem.xviii   

  Dubravius na začátku svého díla vykládá, že chce vylíčit postavení Čech, jména 

jejich panovníků, původ a mravy obyvatel. Čeští panovníci vynikali velkou statečností: 

Neboť obzvláště odkud je možné vzít obsah (tohoto díla), o kolik tito samotní panovníci 

nebo králové vynikali velikostí odvahy a silami: Protože když vládli v oblasti mezi 

národy, které byli nejmocnější a nejbojovnější, kvůli odlišnosti kultury a jazyka co 

nejvíce nepřátelští, přesto české území získané od předků nejen že neustále zachovávali 

bez újmy, ale dokonce je ozdobené trofejemi od sousedních národů a triumfy, a 

obohacené o mnohé další oblasti, předali svému potomstvu. A to především v době, ve 

které byli Němci za svých císařů, Poláci za svých knížat a králů (jak jinak nejvíce) 

silní.xviii Čechové jsou stejně odvážní jako lvi : Je také statečný, když je přijímán 

nedůtklivě, navíc je stejně tak jako lev připravený k odvážným činům a v  jejich 

vykonávání je vytrvalý a silný, mezitím je však ctižádostivý a chvástavý.xviii Podle 

antických pramenů byli Slované, když žili ve své prapůvodní vlasti  bojovní a 

svobodomyslní kočovníci : Starým zvykem všech Sarmatů podle autora Pomponia Mely 

bylo neužívat stálých a trvalých sídel, ale jak je zvaly pastviny, nebo vyžadoval 

ustupující a pronásledující nepřítel, tak mývali ve zvyku majetek a bohatství s sebou 

vozit a obývat vždy tábory, bojovníci, svobodní, nezkrocení. (bellatores, liberi 

indomiti).xviii  

Bojovnost byla již stará vlastnost slovanských kmenů. Dokládají to slovanské obřady, 

které se konaly na ostrově Rujana k poctě boha Svantovíta. Kromě obřadů, které měly 

zjišťovat hojnost úrody, se zde vyskytovaly i projevy bojovnosti. Ve svatyni stála socha 

boha Svantovíta, který držel v ruce luk, a v blízkosti sochy byl pověšen meč. Vedle 

sochy býval také bílý kůň, kterého krmil kněz této svatyně a přesvědčoval sebe i lid, že 

Svantovít jakoby na koni bojoval proti nepřátelům svého náboženství.  Dubravius 

podotýká, že tyto obřady odpovídaly slovanským zvykům: A byly tyto obě oběti zcela 

nejvíce příhodné národním mravům, neboť až do tohoto dne mají Slované obzvláštní 

zálibu v koláčích a vínu a s radostí nosí zbraně a vedou války, napodobujíce tuto starou 

bojovnickou a zbraněmi ozdobenou sochu.  Tyto obřady se u Čechů udržovaly až do 

doby, kdy svatý Václav získal relikvie svatého Víta.xviii   



 

 

                                                                                                                                               
Dívčí válku vykládá Dubravius po vzoru Hájka z Libočan. Na závěr, aby se 

tomuto příběhu nikdo neposmíval jako smyšlenému, dodává, že podle Pomponia Mely 

byl v Sarmatsku prastarý zvyk, že ženy chodily bojovat spolu s muži: A aby se nikdo 

neposmíval ženskému bojování jako věci prázdné a vymyšlené, ať ví, že byl v Sarmatsku 

prastarý zvyk podle autora Pomponia Mely, že ženy chodily do boje s muži. Neboť 

tentýž Mela říká, že napínat luk, jezdit na koni, lovit, jsou dívčí úkoly, zabíjet nepřítele 

je vojenskou službou dorostenek do té míry, že nezasáhnout ranou je pokládáno za 

hanbu, a trestem jim je panenství:... Jelikož se podobně cvičily ženy ve Spartě a i Platón 

přidělil ve svém státě cvičení a vojenské záležitosti stejně ženám jako mužům, nemůže 

tento zvyk nikdo pokládat za barbarský.xviii   

Johannes Matthias a Sudetis ve svém díle  De origine Bohemorum & Slavorum 

označuje Slovany i Čechy za statečné. Již Homér jim přisuzoval vojenskou sílu a velké 

zkušenosti s jízdou. I současní Čechové se s největší pílí věnují této chvályhodné 

činnosti.xviii   

Pavel  Stránský ve svém díle Respublica Bohemiae, v kapitole věnované 

obyvatelům Čech a jejich mravům vyjmenovává neřesti a ctnosti, které Čechům 

přisuzují jiní autoři. Mezi jinými i statečnost a bojovnost:  divokost, loupeživost ve 

válkách, ukrutnost, zuřivost, malou odolnost proti hladu, žízni, potu a špíně na vojně, 

národ chlubivý, vždy chtivější války než míruxviii   xviii    Dále jmenuje jednotlivé autory, 

kteří Čechům mimo jiné přisuzovali statečnost:  

Němci tlachají, že jsme lidé neklidní, od přirozenosti náklonní ke vzpouře a - což je 

nestydatá pomluva - zrádci a vrazi svých králů. Zlovolný pomluvač Bebel nás nazývá 

odpadlíky a odbojným národem a neostýchá se troubiti na polnici, aby zburcoval 

německá knížata k našemu vyhlazení.  

Mezi přednostmi, chválenými na Češích, uznává Helmold pohostinnost a statečnost při 

válečných utkáních, Dubravius velkodušnost a sebedůvěru, Silvius houževnaté 

zachovávání sjednaných smluv. Bonfiniovi jsou národem Martovým a přímo zrozeným k 

válce,...xviii   
xviii  

K těmto názorům poté dodává svůj, který Čechům také přisuzuje statečnost: ve válečné 

službě se jeví zprvu takřka neučelivým, ale potom neobyčejně obratným a 

nebojácným…xviii  xviii  

 



 

 

                                                                                                                                               

11. 1. Balbínovo pojetí statečnosti 

 

 Balbín navázal na tradici pokládající statečnost za jednu z důležitých vlastností 

českého národa. Projevovala se v líčení bojů, které Balbín přejímal jak z Hájka a dalších 

humanistických a starších autorů, tak i z antických pramenů. 

Balbín označil v souvislosti s výčtem skutků Cyrila a Metoděje  za jeden z 

nejkrásnějších dobrodiní přínos písemnictví, kterým dosud bojovný národ pohrdal.xviii   

Kníže Vratislav statečně vedl války. S Maďary nebo Hunny vstoupil do Bavorska a 

skoro celé je vyplenil. Avšak později,  když Maďaři ani Moravany (které Vratislav 

přijal pod ochranu) nešetřili, obrátil na ně válku a rázně vyhnal nepřátele z oblasti a své 

Moravany ochránil.xviii   Slovanské obyvatele oblasti od Labe k Baltskému moři 

označuje za statečné : Avšak kolik statečnosti a neporažené tvrdosti a moci ve válce 

přinesli... (At quantum fortitudinis, & invictae duritiae, ac potentiae ad bellum 

adferebant…)xviii  

  V Miscellaneích vykládá Balbín o starobylém původu slovanské šlechty, která 

klade své počátky až do doby příchodu praotce Čecha. Šlechtictví souviselo hlavně 

s bojovností. Podle Balbína měla slovanská šlechta velkou vážnost proto, že se od 

pradávna získávala urozenost jen slávou ve zbrani. Slované od prvopočátku vládli 

zbraněmi, žádnými jinými starostmi ani zájmy se nezaobírali než vojenstvím. 

Šlechtictví bylo pokládáno za největší odměnu za statečnost ve válce: ozbrojení 

vystupovali na veřejnost všichni, ozbrojeni chodili na sněm a beze zbraní se nekonalo 

nic velkého ani malého. Tento zvyk trval podle Balbína v Čechách až do dob krále 

Vladislava, který jako panovník milující mír oddělil senát neozbrojených od 

ozbrojeného a za dlouhého míru, jak onen básník pěje: naučil naše Čechy železo krotiti 

tógou. Již slovanské národy pokládali vojenství za řemeslo, vojenským  zevnějškem a 

zvyklostmi  vedli svůj život. Dostatečně to podle Balbína dosvědčuje příklad těch 

slovanských národů, které se i v současnosti přidržují svého práva a zvyklostí a mají 

zbraně jako oblečení a neustále ozbrojení a od nejútlejšího věku se hlásí do vojenské 

služby, aby kdyby se náhodou přihnala válka, všichni vyskočili na koně a hnali se na 

nepřítele, a tak hájili zděděnou svobodu i za prolévání krve.xviii   

  Statečnost a bojovnost byly tedy podle Balbína jednou z hlavních vlastností, 

kterou vynikaly všechny slovanské kmeny. Proto byla také vlastní Čechům. Tuto 

bojovnost bylo nutné omezit za účelem vytvoření sociální reality, státního zřízení. Tuto 



 

 

                                                                                                                                               
aktivitu vkládala tradice do rukou prvních českých vládců. A tak poté, co se praotec 

Čech ujmul vlády, snažil se bojovný lid zapojit do společenského života.  Nejprve se 

snažil bojovný a proto snadno popudlivý národ Čechů na základě velkých tajných zásad 

vládnutí po urovnání zemědělských prací  zapojit do staveb statků, měst, hradů, 

hornictví atd. a vychovat je k lásce k vlasti účastí na sněmech a ve společenství 

jednotlivých statků, měst, obcí, aby se již objevila jakási forma státu nejen nějakého 

neuspořádaného a prchavého davu lidí.xviii    

  Při popisu Přemyslovy vlády zmiňuje Balbín také boje, které se měly konat 

jednak se sousedními zeměmi, jednak se ženami. Přemysl vedl také válku s Římany a 

štastně je vyhnal z území Bójů. Veleslavín prý uvádí, že Přemysl obsadil Dobrosul 

(kterou dnes nazýváme Halle v Sasku). V Čechách ale podle Balbína vypukla větší 

válka, která se protáhla na dvanáct let a uvedla stát do těžké zkoušky, když se ženy 

Amazonky chopily zbraní proti mužům a bojovaly podvody a lstmi. Přesto byly v bitvě 

poraženy, královna všech Vlasta padla a ostatní byly zahnány nebo zajaty a začaly se 

vracet na své místo ve společnosti.xviii   

 Kníže Nezamysl se také vyznačoval statečností, díky které se odvážil bojovat i 

proti římské říši. Protože byl pobouřen římským bezprávím a bezmocnou vládou, sebral 

vojsko o šedesáti tisících pěšáků a šesti tisících jezdců, vyplenil stálý tábor v Germánii a 

postoupil až k Řeznu. To se mělo stát mezi lety 499, kdy začal vládnout a rokem 528, 

kdy zemřel. Podle Balbína zemřel až roku 598.  Podle Balbína bylo v této době možné 

postavit v Čechách tak silnou armádu, protože již v této době měly velké množství 

obyvatel. Dokladem je prý známá skutečnost, že bylo v tomto století v Čechách takové 

množství lidí, že již po roce 500 posílali slovanské kolonizátory nejen do Slavonie a 

Chorvatska, ale také za prameny řeky Labe kvůli tíživému množství lidí v Čechách, i do 

Lužice, Marky a Míšeňska.xviii    

Kníže Nezamysl také statečně bojoval s kouřimským vládcem: …Jako první 

narušil mír nejlepšího vládce Nezamysla Rozhon kouřimský vládce(...): tomuto 

Nezamysl nabídnul bitvu spoléhaje na milující a proto věrné poddané a v bitvě 

poraženého zajal.xviii  

 Kníže Vojen vedl boje s Římany a Sasy: Vojen měl války s Římany nebo jinými 

nepřáteli slovanského jména u břehu Dunaje (pokud věříme Veleslavínovi). V jiné válce 

Sasy (kterým byla nová vlast těsná) po přechodu Labe rozprášil a zahnal;  ani to 

nemůže být nikomu podivné: zjišťuji, že bývali většinou šťastnější a silnější ti, kteří 



 

 

                                                                                                                                               
bojují za vlast uvnitř než v cizině; zda-lipak proto že na svém území a za své bojují? Zda 

protože jsou upomínáni a znepokojováni pohledem na sladkou vlast, ženy a děti? Zda 

kvůli beznaději, aby jednou poražení nebyli poraženi natrvalo a posláni pod jho? Zda 

samo místo důvěrně známé a tolikrát prošlé a prošlapané dělá odvážné? mnohé jiné 

příčiny by bylo možné uvésti; větší jsou výhody, když se války vedou mimo vlast; ten, 

kdo vede válku ve vlasti, přiznává, že je poražen a porážen, neboť již připustil 

nepřítele.xviii  

Kníže Křesomysl IX. byl také bojovný. Bojoval s Karlem Velikým a zabránil mu ve 

vstupu do Čech. Bojoval s Moravany.xviii   V poznámkách však Balbín zpochybňuje na 

základě soudobých pramenů, že by zabránil Karlu Velikému ve vstupu do Čech.xviii   

 

 Antické prameny líčily slovanské kmeny jako velmi bojovné a barbarské. Rané 

středověké prameny také zdůrazňovaly jejich bojovnost. Obzvláště silné bylo 

přesvědčení o české statečnosti v době husitské. Toto pojetí poté převzali vzdělanci 

doby humanismu a baroka. Vyhovovalo pojetí národa, skládajícího se ze statečných 

obyvatel, kteří jsou schopni bránit svůj vlastní národ před útoky nepřátel. Z antických 

pramenů přejímali autoři v době humanismu a baroka pojetí o statečnosti slovanských 

národů. Projevy barbarství a krutosti nechávali v opomenutí. Pojetí statečnosti poté 

přenesli do svých děl, ve kterých se zabývali českými dějinami. V jejich líčení vyniká 

statečnost jednotlivých panovníků, kteří odvážně bojovali proti vnějším nepřátelům, a 

také byli schopni potlačit odpor a vzpoury na území vlastního státu. Již prvním 

panovníkům jako byl praotec Čech a kníže Přemysl bylo přisuzováno vytvoření sociální 

reality personifikované ve vytvoření českého státu. Aby bylo možné tuto realitu 

vytvořit, bylo třeba nejprve zkrotit bojovnost starých Čechů.  Statečnost byla tak 

vlastností, která byla trvalým atributem všech slovanských kmenů, a tedy i Čechů. Byla 

jejich trvalou vlastností. Tuto vlastnost popisovali již antičtí autoři. V tvrdých bojích, 

které vedli poslední císaři antické římské říše proti slovanským kmenům, jsou patrné 

její projevy. Dále je patrná na počátcích existence českého státu, který naši předkové 

statečně hájili před útoky sousedních národů, obzvláště Němců. Doba husitství je poté 

jakýmsi vyvrcholením a viditelným projevem české statečnosti, která vynikala nad 

všechny ostatní evropské národy. Stala se vrcholem neustále připomínaným, i když byla 

v očích katolických historiografů obdobím spíše negativním. Informace o porážkách 



 

 

                                                                                                                                               
českých vojsk neměly dostatečnou sílu vyvrátit toto přesvědčení o národní statečnosti a 

neporazitelnosti. Statečnost se tak stala vrozenou a trvalou vlastností českého národa.  

   Podobně byly o vlastní statečnosti přesvědčeny ostatní evropské národy.  Jak se 

rozšiřovala znalost antických pramenů, tak se do jejich recepce promítalo přesvědčení o 

statečnosti vlastního národa. Podle německých humanistů bojovali Germáni v mnoha 

antických armádách. Bitva v Teutoburském lese vyvolala hrůzu v samotném Římě a 

v osobě Arminia došlo k personifikaci statečnosti a síly německého národa. Přitom 

humanisté zdůrazňovali, že germánské kmeny byly tak silné, že přemohly římskou říši 

v době jejího největšího rozkvětu. Podobně také Dubravius zdůraznil, že čeští panovníci 

úspěšně bojovali s Němci a Poláky v době jejich největšího rozkvětu. Oba národy tak 

byly přesvědčeny, že jsou nejsilnější a nejstatečnější v Evropě. V Čechách toto 

přesvědčení bylo navíc potvrzováno úspěšností husitských vojsk. Recepce antických 

pramenů, obzvláště Césarových Zápisků, vedla také ve Francii k vytváření teorií, které 

dokazovaly statečnost vlastních předků. Ve Francii se jednalo o vyřešení problematiky 

sjednocení dvou etnik – Galů a Franků. Podle názoru François Hotmana byli stateční 

Galové. Pilně se věnovali vojenství a řečnictví. Byli odvážní a bojovní.  Šířila se taková 

hrůza z galské bojovnosti, že panovníci si vykupovali mír za obrovská množství peněž, i 

když nebyli vyzýváni k boji. Žádní vládcové nevedli války bez galského vojska. Byli 

přesvědčeni, že nikdo nemůže zachovat svou vládu nebo ji znovu získat bez pomoci 

galského vojska. Poté co Římané ovládli Galii, byla tato statečnost ztracena. Porobu 

však Galové nesli těžce a za vlády císaře Nerona povstali a osvobodili se. Jako první na 

světě tak setřásli tyranskou vládu.xviii  François Hotman podobně jako němečtí 

protestantští učenci zdůrazňoval statečnost vlastního národa, kterému se podařilo setřást 

římské jho. Protestantská touha po separaci od římského papežství se tak projektovala 

do recepce antických pramenů.xviii   Zatímco protestantští učenci v Německu a ve Francii 

dokazovali statečnost vlastních předků, aby zdůraznili boj proti hlavnímu nepříteli, 

kterým byl Řím, v českém prostředí byla hlavním nepřítelem německá říše, vůči které 

bylo třeba schopnosti ubránit vlastní zemi. 

 

 
 

 
 

 



 

 

                                                                                                                                               
 

12.  >>Societas linguae & morum<< aneb celkové pojetí 

národa v díle Bohuslava Balbína 
 

V Obraně označuje Balbín českou společnost mimo jiné spojením societas linguae & 

morum.xviii Celkové pojetí české národní identity však bylo celkově komplexnější. 

Česká národní identita má v Balbínově pojetí zřejmé kontury. Balbín používá výrazů 

gens i natio a označuje tuto pospolitost latinským označením Bohemi, resp. Czechi. 

Tato společnost má zřejmě slovanský původ a vznikla příchodem Slovanů pod vedením 

Čecha na území Čech (in Bojohemum). Praotec Čech přišel do prázdné země (in 

Bohemiae vacuos populo saltus) a založil společnost poté, co mu byla dána moc. Zkrotil 

vznětlivý lid, zapojil jej do zemědělských prací, budování měst, hradů a hornictví. Také 

tento lid vychoval k účasti na obecních shromážděních a k lásce k vlasti, aby se tak 

objevila jakási forma státu. xviii  Za vlády Přemysla Oráče došlo k upevnění sociální 

reality. Tento panovník dal lidu zákony, šlechtu rozdělil na zemany, vladyky a lopoty. 

Za jeho vlády bylo také v souvislosti s dívčí válkou stanoveno postavení žen ve 

společnosti.xviii  České sociální realitě tak byly dány pevné kontury. Byly stanoveny 

sociální třídy a jejich postaveni a povinnosti ve společnosti, stejně jako postavení žen. 

Byly dány zákony stanovující pravidla chování a penalizující jeho porušování. Dalším 

významnou událostí pro vývoj české společnosti byla christianizace.xviii  Převážně na 

základě Hájkovy kroniky popisuje Balbín skutky jednotlivých panovníků, kdy 

osidlovali české území zakládáním měst a vesnic. 

 Z osídlení prázdné země a jejího vzdělání vyplýval nárok Čechů na vlastní 

území.xviii  Vymezení a ochrana vlastního území byla v rámci indoevropské tradice 

spojována s pověstí obsahující příběh orání (jako je např. založení Říma), která je 

v české tradici identifikována v Přemyslu Oráči, jehož orání je tak spojováno se 

založením společnosti a vytvořením řádu a světa z předchozího chaosu.xviii  Tuto zemi 

bylo nutné bránit proti nepřátelům. Hlavními nepřáteli byla římská říše, jednotlivé 

německé země, a také Morava. Díky své statečnosti Čechové bránili vlastní území proti 

těmto vnějším nepřátelům. Podobně bránili panovníci odbojům uvnitř státu. Tyto boje 

Balbín stručně líčí na základě humanistické literatury a antických pramenů. Jeho 

protiněmecká averze se výrazně projevuje v Obraně, která svým zaujetím vybočuje 



 

 

                                                                                                                                               
z vědecky odměřené a věcné dikce ostatních Balbínových děl. V Obraně Balbín výrazně 

prosazuje ideu slovanské vzájemnosti. Slované jsou podle jeho názoru prastarým 

národem s originálním jazykem a obrovským územím, které osídlili. Hlavním znakem 

odlišnosti od ostatních národů je zde jazyk.xviii  Jazyk je také hlavním znakem 

odlišujícím Čechy od Němců. Balbín zde navazuje na tradici sahající ke Kosmově 

kronice a k Dalimilovi, k jejich důrazu na jazyk jako jeden z hlavních odlišujících rysů. 

Pateticky líčí vyhlazování slovanského obyvatelstva v Polabí a označuje v této 

souvislosti Němce, respektive Sasy za přirozené nepřátele Slovanů (Saxones Slavorum 

natura inimici) xviii Důraz na jazyk jako jeden z hlavních odlišujících znaků českého 

národa poté pokračoval v dílech pozdějších autorů 17.-18. století.xviii   

Čechy také Balbín zřetelně odlišuje od Moravy. V Obraně jmenuje Moravany a Slezany 

vedle ostatních slovanských národů, jako jsou  Rusové, Poláci nebo Bosňáci.xviii  Dále 

jmenuje Moravany jako sousední zemi spolu s Rakousy, Slezskem a Saskem.xviii  

V Miscellaneích popisuje ze zeměpisného hlediska jen jednotlivé české kraje. Jeho 

identifikace českého národa a oddělení od Moravy a Slezska bylo převažujícím jevem 

této doby. Vyskytuje se také v díle Pavla Stránského. Výjimečné pojetí měl Jan Ámos 

Komenský.  

Čechové jsou v Balbínově pojetí také národem, který vyniká svými ctnostmi. Podobně 

jako ostatní autoři přejímá Balbín Kosmovo idylické líčení poměrů po příchodu praotce 

Čecha. Větší význam však měla Kristiánova kronika, kterou Balbín objevil a jako první 

vydal. Její dualistické líčení vítězství křesťanství nad pohanstvím jako vítězství dobra 

nad zlem a ďáblem promítá do vlastního pojetí dějin. Ctnosti Čechů jsou ctnostmi 

křesťanskými a čeští světci jsou pro Balbína příkladem Čechů, kteří vynikali kladnými 

vlastnostmi. Ve svém díle Bohemia sancta se snažil dokázat, že se Čechy svými svatými 

vyrovnají katolickým zemím jako Bavorsko. Snažil se tak Čechy zařadit jako 

rovnoprávnou katolickou zemi mezi ostatní země katolické obedience a dokázat, že 

mezi jejími příslušníky byli zbožní lidé, a odvrátit tak možnou výtku odpadlictví a 

hereze. Líčení životů svatých také mělo působit na vnitřní společenské vrstvy 

v Čechách.xviii  V souvislosti s rekatolizací a propagací kultů svatých, jako byl např. 

svatý Jan Nepomucký nebo sv. Josef jako ochránce rodiny, se líčení životů svatých 

stávalo nástrojem ovlivňování chování jedinců. S procesem modernizace v novověku 

souvisí tlak na jedince, který se je snažil usměrňovat v jejich chování v oblasti morálky, 

veřejného i soukromého života. Výsledkem těchto tendencí a tlaků byla společnost 



 

 

                                                                                                                                               
skládající se z jedinců, kteří internalizovali obecně uznávaná morální pravidla a své 

chování řídili podle nich. K tomuto vývoji docházelo v katolických i protestantských 

zemích a byl jedním z projevů modernizace společnosti. Balbín se po vzoru soudobé 

historické kritiky snažil životy svatých oprošťovat od nepravd, aby se tak staly 

důvěryhodným vzorem pro současníky i následující generace.  Svatý Václav tak byl 

ochráncem celého českého národa a spolu se sv. Ludmilou byl vzorem křesťanských 

ctností. Čechy tak byly v Balbínových očích zbožným katolickým národem. To dokládá 

podle Balbína také mimo jiné skutečnost, že v Čechách bylo před Husovým 

vystoupením tolik mnichů, že se v klášterech bez přestávky ve dne i v noci zpívaly 

žalmy.xviii  

Čechové jsou národem, který má své vlastní dějiny. Od svého příchodu do vlastní 

neobydlené země měl velké množství panovníků, kteří spravovali a osidlovali tuto zemi. 

Jako důvěryhodné líčení raných dějin byla až do doby obrození pokládána Hájkova 

kronika. Balbín také přejímá, i když se snaží přistupovat kriticky, její líčení, protože byl 

přesvědčen, že čerpala ze starých pramenů. Stručně líčí v Miscellaneích jednotlivé 

panovníky, jejich skutky, které vedly ke kultivaci a osidlování země, vytváření sociální 

reality a k obraně země před jejími nepřáteli. V tomto líčení nacházela národní identita 

historické ospravedlnění své existence. Dějiny tvořily oporu této identity proti 

současným nejistotám a promítaly do budoucna důvěru v pokračování a trvání. 

Jednotlivé sociální instituce měly vlastní původ v těchto dějinách. Christianizace dala 

národu jasnou morální podobu a zapojila jej jako rovnoprávného člena západního světa. 

Svatý Václav tento národ vždy chránil proti vnějším nepřátelům. Sociální realita tak 

našla své zakotvení v božím základě celého světa. Měla patrona, který v nebi prosil za 

její trvání. Dostalo se jí tak ideového zakotvení mimo tento svět, a tak i jejího potvrzení 

v božském základě světa. 

Důležitým jevem ve vytváření národní identity bylo vymezení se vůči německé říši. 

Dějiny vyprávěly příběhy o statečnosti, s jakou čeští bojovníci bránili vlastní zemi před 

německými útoky. Kosmova i Dalimilova kronika obsahovala četné slovní útoky proti 

němectví. V barokní době byla polemika vedena v rámci diskusí vztahujícím se ke 

kritickému vydávání původních pramenů. Do tohoto rámce patří  Goldastovo dílo a 

hektické reakce, které vyvolalo. Pavel Stránský ve své snaze oddělit Čechy od Říše 

zašel až k jejich zařazení do Sarmacie. Balbín vyvrací jeho dílo na základě historické 

kritiky spolu s dehonestujícími obviněními z hereze a dokazuje trvalou svobodu a 



 

 

                                                                                                                                               
nezávislost Čech na německé říši. S tímto vymezováním souvisí také důraz na 

nesmíšenost vlastního národa, který se vyskytuje v díle jak Balbínově, tak Pavla 

Stránského a Komenského.xviii  Podobný důraz se kladl také v německé literatuře a jeho 

myšlenkové základy je možné vysledovat až do doby antiky.xviii  

Podobné pojetí české národní identity, jako bylo Balbínovo, je možné vyčíst i z děl 

dalších autorů. Pavel Stránský ve svém díle Okřik také výrazně pokládá za hlavní projev 

české identity jazyk. Českou národnost ostře vymezuje vůči německé. Podobně jako 

Balbín uvádí jako hrozbu vyhlazení slovanských kmenů v Polabí a na pobřeží Baltského 

moře. Češi mají nárok na své území, a je proto velmi špatné, když se na něm usazují 

Němci, kteří se nechtějí učit češtině. Spolu se skutečností, že se jim postupují kostely, 

aby v nich kázali němečtí kazatelé, hrozí podle Stránského Čechům podobný osud jako 

polabským Slovanům.Němci obsazují oblasti v okolí hor, přejmenovávají obce a již 

chtějí i školy.  Neměli-li by takoví podacích kostelních páni slušně těch svých neubaurův 

k tomu míti, aby když pod ním zemi českou vorat a český chléb jísti zvykají, také i 

jazykem českým mluvit přivykali?xviii České dějiny a usnesení v minulosti jasně 

zapovídají přístup Němců k úřadům a varují před německým nebezpečím. Stránský se 

také odvolává k autoritě Ciceronově, přesněji k jeho dílu De officiis, ve kterém se za 

jednu z občanských povinností pokládána láska k vlasti a ochota obětovat za ni život.xviii  

Oporou nacionálně zaměřených vášní se tak stala jedna z největších antických autorit, 

úryvky díla vytržené v kontextu a přeměněné z odlišného antického chápání národa 

v potvrzení nacionálně zaměřených idejí. 

 Stejně jako Balbín pokládá Stránský za český národ jen Čechy, které vymezuje 

vůči Moravanům. Čechové jsou členy velkého slovanského společenství, se kterým je 

pojí společný jazyk. Na počátku dějin docházeli do Čech cizinci z Moravy, Uher i 

Rakous. Podobně také Pěšina z Čechorodu ve svém díle zabývajícím se moravskými 

dějinami odděluje Moravany od Čechů a pokládá je za samostatný národ, který je 

ovšem součástí širšího slovanského národa.xviii  Podobné pojetí českého národa jako 

odlišného od moravského se vyskytovalo u velkého množství soudobých autorů.xviii  

Naopak Jan Ámos Komenský nacionálně ztotožňuje moravanství s češstvím a vychází 

z jednoty jazykového a kmenového národa v obou zemích.xviii V předchozích obdobích se 

v moravském prostředí často vyskytovaly projevy, které vycházely z povědomí o 

jednotě českého a moravského národa. V době pozdního středověku se toto povědomí 

vyskytovalo v dílech moravských intelektuálů a duchovních, kteří studovali v Praze, a 



 

 

                                                                                                                                               
souviselo také s rozšířením českého jazyka jako literárního jazyka na Moravě. Přes 

jazykovou sounáležitost se však obyvatelé Moravy označovali jako Moravané. 

K odstředivým tendencím začalo docházet v prostředí moravské šlechty ve druhé 

polovině 16. století. Tyto tendence poté vedly k separátnímu pojetí moravské národní 

identity v 17. století, která vedla i k vytváření vlastních národních dějin. Přes tyto 

odstředivé tendence však i nadále působily spojující vlivy, kterými byla úcta k českým i 

moravským světcům a jednotná církevní správa. Malé množství pramenů svědčících o 

národní identitě prostého lidu naznačuje spíše jeho identifikaci s moravskou národností 

a jazykem.xviii  

  Český národ má také podle Stránského vlastní zemi a dějiny, které dokládají 

bránění této země a vytváření sociální reality – zákonů a dalších sociálních institucí jako 

postavení žen ve společnosti vlivem dívčí války - , v jejichž líčení vychází z Hájka, 

Dubravia a dalších současných autorů.xviii  

Kromě české a moravské národní identity se vyskytoval také lokální 

patriotismus, jak dokládají například divadelní hry z Hanácka nebo z Východních 

Čech.xviii  Také Balbín vychází z místních dějin a kultů svatých, jejichž dějinami se 

zabývá, a jeho pohled se z lásky a úcty k danému kraji rozevírá a rozšiřuje poté na celé 

Čechy. 

Podobné názory souvisejí mimo jiné se skutečností, že jednotliví autoři čerpali 

ze stejných pramenů. Hlavní autoritou byl Hájek, ale velmi užívanými prameny bylo 

také dílo Dubravia a Veleslavína. Mnozí autoři tak cizí názory spíše přejímali. 

Originálním myslitelem schopným kriticky posuzovat přejímané prameny byl podle 

mého názoru obzvláště Balbín. Přejímané prameny se snažil posuzovat na základě 

historické kritiky, kdy se snažil vycházet z pramenů, které byly nejbližší dané době. 

Názory pozdějších pramenů uváděl spolu se svými názory a kriticky se je snažil 

posuzovat. Překonal tak humanistický přístup k pramenům, který se je snažil spíše 

hromadit a určovat na základě datace.  Dílem, které se výrazně liší od ostatního 

Balbínova díla je  Obrana. Jeho Obrana je stejně jako Stránského Okřik psána nadmíru 

ostrým a agresivním jazykem, který neodpovídá věcnému a odbornému tónu ostatních 

děl těchto autorů. Skutečnost, že tato dvě díla nebyla autory předána k vydání, souvisí 

podle mého názoru z jejich útočností, která vyplývala z momentálního rozpoložení 

autorů, ale nevystihovala věcně jejich názory, a proto se oba autoři rozhodli ustoupit od 

jejich vydání. Proto bych nepokládala obě díla za díla nestranně a přesně vyjadřující 



 

 

                                                                                                                                               
názory obou autorů, ale přijímala bych je spíše s rezervou. Zcela jistě jsou projevem 

nacionálního cítění, ale tento projev je vystupňován až k přehnané emotivnosti, která 

spíše odpovídá básnickým dílům a měla by být takto posuzována. Je ironickou 

skutečností, že právě tato dvě díla ovlivnila moderní posuzování obou autorů.  

Novověcí autoři tak čerpali z antických pramenů, které měly však odlišné vidění světa. 

Ve středu antického světa doby klasické byla římská říše jako nositel civilizace, která se 

vyznačovala vzdělaností a kulturou. Mimo tuto civilizaci byly barbarské kmeny 

označované jako gentes, které postrádaly civilizaci. Jejich popis pak odpovídal římským 

představám o nedostatku civilizace, vzdělanosti a kultury. Jejich líčení tak popisovaly 

špatné – barbarské – mravy, které byly zcela převrácené vůči římským nebo poměry u 

těchto kmenů idealizovali, protože byly přesvědčeni, že jsou blízko čisté přírodě.xviii  

Humanisté se identifikovali s různými kmeny a přejali líčení antických autorů. S radostí 

přejímali popisy kladných vlastností. Pokud se v antických dílech vyskytovaly negativní 

vlastnosti, snažili se je poopravit či vysvětlit. Označení gens a natio, které v antické 

literatuře označovalo cizí barbarské kmeny pak v době humanismu získalo význam 

slova národ, který označoval vlastní národní společnost, vymezenou území, jazykem, 

zvyky a vlastními dějinami. 

 

ZÁVĚR 
 

Doba vytváření německé a české národní identity je podle mého názoru velmi dlouhá. 

V případě Německa, respektive Germánie, je možné pod určitým úhlem pohledu klást 

její počátky do antické doby. Ačkoli antičtí řečtí autoři pravděpodobně označovali 

germánské kmeny také jako Kelty a nerozlišovali je tedy příliš přesně, v díle Tacita a 

Caesara je možné spatřovat již jisté náznaky jakési kulturní společnosti, ačkoli nelze 

jednotlivé jimi jmenované kmeny identifikovat v rámci pozdějšího vývoje a jejich 

informace mají zřejmě odpovídat určitým představám o barbarských kmenech a 

vyvolávat určité reakce v řadách římských čtenářů, a jsou tedy zřejmě poněkud 

tendenční.  Společně přisuzovali germánským kmenům vlastnosti, které obecně Římané 

a Řekové přisuzovali barbarským národům. Jednalo se o dva zorné úhly pohledu – jak 

barbarství projevující se v drsnosti a krutosti v bojích, tak i jistou blízkost přírodě, 

v dějinách se objevující pod označením urozený divoch. Oba tyto pohledy poté přejímali 



 

 

                                                                                                                                               
němečtí humanističtí učenci a přeměňovali je k obrazu svému. V barbarské drsnosti 

viděli statečnost a udatnost vlastních předků, v blízkosti k přírodě a s ní spojenými 

ctnostmi viděli jasné morální kvality předků. Kromě těchto pramenů v oblasti německy 

mluvících zemí existovaly již od dob středověku dva druhy národního patriotismu. 

Jednalo se jednak o místní, tj. např. bavorský nebo saský, ale současně se projevovala 

identita na základě společného německého jazyka, tj. vymezování německé identity vůči 

na příklad francouzské nebo italské (např. doba křížových výprav) Humanističtí učenci 

navázali jednak na tuto tradici identifikace německého národa a současně studovali 

nově objevené antické prameny a vykládali je z hlediska své vlastní lásky k vlasti. 

Vytvořili a přetvořili tak pojetí německé národní identity. V době baroka poté vlivem 

historické kritiky došlo k upřesňování pramenů, očišťování od padělků a smyšlenek. 

Hermann Conring poté soustavně sepsal nové pojetí německých dějin, počínající od dob 

starých Germánů v době antické. Došlo tak k identifikaci římské říše a německého 

národa a nové pojetí německé národnosti bylo projektováno do vlastních dějin. Antické 

prameny byly vykládány zcela z hlediska nového pojetí dějin Germánů a Němců. 

Tacitus a Caesar se stali novou biblí, pramenem, o kterém nikdo nepochyboval, 

pramenem který dokazoval jedinečnost německého národa, jeho mravní velikost a 

ojedinělou statečnost, která souvisela také s fyzickými přednostmi – velikostí a silou. 

Barokní doba a obzvláště Hermann Conring tak vytvořili nové dějinné pojetí, jehož 

autorita se pevně opírala o kritiku pramenů, které, protože byly z dané doby, popisovaly 

pravdu, a byly proto nevyvratitelné. Na základě historické kritiky, která legitimizovala 

nové pojetí dějin, se vytvořily německé dějiny, které vycházely z nového pojetí 

německého národa, jako vyznačujícího se společným jazykem, kulturou a psychickými 

a fyzickými vlastnostmi. Toto pojetí národa souviselo s nově se vytvářejícím pojetím 

říše jako říše německého národa.  

 V Čechách se vyskytovala výrazná národní identita pravděpodobně již od dob 

raného středověku. Již proti Karlovi Velikému se bránilo v zemských branách. Tato 

identita se obzvláště výrazně vymezovala vůči německé národní identitě. Jasné pojetí 

národních dějin  se projevuje již v Kosmově Kronice. Pravděpodobně zachycuje pojetí 

dějin národa s jeho založením, příchodem do vlasti a vytvořením sociální organizace. Je 

možné, že toto pojetí bylo v Kosmově době rozšířené v širších vrstvách, i když je také 

patrný Kosmův záměr kroniky a možnost fabulace. Stejně jako další humanističtí 

vzdělanci, kteří vytvářeli a dotvářeli prameny a příběhy minulosti podle vlastních 



 

 

                                                                                                                                               
potřeb, tak také Hájek vylíčil přesné a jasné dějiny českého národa. Do detailů vykreslil 

poměry, příchod i vytvoření sociální organizace a boje se sousedy. Jeho dílo tak 

idylicky a detailně vytvořilo české dějiny a důrazně popsalo výjimečnou českou 

identitu, statečnost a mravnost prvních Čechů, jejich jedinečnost a identifikovalo také 

nepřátele této sociální organizace, kterým bylo převážně němectví. Jeho líčení bylo do 

té míry barvité a silné pro identifikaci českého národa, že bylo ochotně přijímáno 

dalšími autory. Balbín, který jinak přistupoval k pramenům s kritikou odpovídající 

vysoké úrovni barokní historické kritiky,  také přijímal Hájkovu kroniku jako pramen, 

protože byl přesvědčen, že Hájek čerpal z autentických pramenů dané doby.  Hájkovo 

pojetí dějin tak přijal za své. Kromě přijímání líčení dějin z Hájkovy kroniky Balbín 

kriticky posuzoval antické prameny a shromažďoval z nich informace o slovanských 

kmenech. Podílel se tak na vytváření českých dějin, vycházejících ze slovanských 

kmenů v době stěhování národů a pokračujících dále v líčení na základě Hájkovy 

kroniky. Česká národní identita tak dostala jasné obrysy v přesných a jasných dějinách, 

které se stejně jako v Německu opíraly o „nevyvratitelnou“ historickou kritiku. Česká 

národní identita tak v době barokní navázala na středověké a humanistické pojetí 

národní identity a dále rozšířila a „vědecky“ založila vlastní pojetí dějin. 

Souhrnem je možné říci, že obě národní identity vycházely z předchozího 

vývoje, ale na základě historické kritiky a práci s novými prameny, byly tyto národní 

identity propracovány a „vědecky“ založeny. Vytvořili jasné dějiny – jasný sled 

událostí, které založili vlastní národní identitu a společnost vlastního národa. Vyjádřily 

vlastní národní jedinečnost, která se projevovala v morálních a fyzických kvalitách. 

Popsaly projevy statečnosti vlastních předků, kteří s velkou silou a přesvědčením hájili 

vlastní národ, jeho identitu i společnost před útoky nepřátel, ať antických Římanů, ať v 

jejich novém ztělesnění v osobě papeže nebo naopak Němců v případě Čech. Statečnost 

a fyzická síla se projevovala nejen u mužů, ale také u žen, které byly kromě fyzických 

sil obdařené také morálními kvalitami. Arminius statečně bojoval proti zkaženým 

Římanům a byl nešťastný, když se do jejich rukou dostala jeho milovaná žena čekající 

dítě. Předkové měli velké mravní zásady a láskyplné vztahy, vynikali jedinečnou 

společenskou organizací. Museli se bránit proti zlým a špatným vlivům nepřátel. Bylo 

nutné bránit jejich jedinečnou organizaci a morální přednosti. Takto pojaté dějiny a 

popis sociální reality přispěly k vytváření moderní společnosti, ve které došlo 

k internalizaci morálních pravidel a vytvoření nové národní společnosti. Vytvořily se 



 

 

                                                                                                                                               
vzory mravného života, ideál křesťanské rodiny, spočívající na vzájemné úctě a lásce. 

Ostatní ctnosti se také staly vzory a vlastnostmi, které byly danému národu vlastní, a od 

každého jedince bylo sociální kontrolou vyžadováno jejich dodržování. Vzděláváním ve 

školách i výchovou v rodinách poté byla internalizována sociální realita spolu s danými 

institucemi a morálními pravidly a přispívala k vytvoření nové moderní společnosti 

s přesnými pravidly a institucemi.   

 V německém prostředí se vlivem protestantství také objevila myšlenka, že 

postupně docházelo ke zkažení těchto mravů. Toto pojetí bylo založeno křesťansky, a 

spíše vyvracelo projevy patriotismu v dílech jiných humanistů. Kromě tohoto 

křesťanského pojetí v díle Martina Luthera a dalších protestantských autorů, ostatní 

humanističtí učenci tyto vlastnosti přiřazovali německému národu jako dědičné a viděli 

v nich jedinečnost německého národa.  

V barokní době tak došlo k vytvoření nového pojetí národních dějin. Byly 

vytvořeny a jasně identifikovány jejich prvopočátky, vznik a původ vlastního národa, 

založení společenské organizace a sociálních institucí, vymezení se vůči ostatním 

národům, i popis jednotlivých znaků jedinečnosti vlastního národa. Národní dějiny byly 

zbaveny velkého množství smyšlenek a padělků doby humanismu a pevněji založeny na 

základě pramenů, jejichž pravdivost byla dokazována současnou historickou kritikou. 

Prameny, které byly postupy historické kritiky legitimizovány, se staly v současném 

pojetí vědecky „ověřenými“ a tedy nezpochybnitelnými. Conring a Balbín byli učenci 

s obrovskou autoritou ve vzdělaneckých kruzích svých dob a jejich díla tak byla 

přijímána s velkou důvěrou. Až doby následující, obzvláště positivismus 19. století 

narušil tato pojetí národních dějin a zpochybnil dané  prameny.  

 Kromě důležitosti výjimečnosti vlastního národa projevující se ve ctnostech, je 

také pro vytváření národní identity důležité vymezení vlastního národa vůči ostatním. 

Příznačné pro tento proces je Conringovo díle Examen rerum publicarum potiorum 

totius orbis, ve kterém popisuje vlastnosti, organizaci a další projevy jednotlivých 

národů a dalších společenských organizací. Vymezuje tak jasnou pozici německých 

národů v rámci evropského a světového uspořádání. Podobně se také česká identita 

vymezovala vůči německé a určovala tak svou pozici v Evropě. S procesem 

vymezování také souviselo dokázání nároků na vlastní zemi a původu národa. Germáni 

byli pokládáni za národ nesmíšený a za původní obyvatele svého území. Byli tedy, na 

příklad na rozdíl od Francouzů, kteří byli nuceni přiznat svůj původ jak z galských, tak 



 

 

                                                                                                                                               
franckých kmenů, podle antického způsobu posuzování pokládáni za národ nejlepšího 

původu. Nárok na vlastní zemi vycházel z antických pramenů, které pokládaly 

germánské kmeny za původní obyvatele, ačkoli tuto teorii kladli do jiného světla jiné 

teorie, vztahující příchod Germánů k potomkům biblického Jafeta. Čechové 

identifikovali na základě antických pramenů své předky ve slovanských kmenech 

popisovaných pozdně antickými autory. Kromě slovanských kmenů, označovaných 

v řeckých pramenech jako sklavénoi, identifikovali své předky také v kmenech 

Sarmatů, a tak byli schopni určit i místa odkud tyto kmeny pocházely před stěhováním 

národů. Národ Čechů mohl být tedy také díky svému slovanskému původu pokládán za 

nesmíšený, ale musel dokázat nárok na svou půdu. Proto byla tak důležitá tvrzení  o 

neobdělanosti  českého území před příchodem praotce Čecha. Obdělání půdy, 

zušlechtění krajiny a vytvoření kultury poté zakládalo nárok českého národa na vlastní 

území.  

 Svoboda byla důležitým projevem národních idejí. V německém prostředí došlo 

k heroizaci postavy Arminia, který personifikoval německý boj proti římskému útlaku, 

obzvláště silně pociťovaný v řadách protestantských učenců. Arminiovo vítězství 

v Teutoburském lese předznamenalo vítězství proti všem možným utlačovatelům 

německého národa, obzvláště papežství. V českém prostředí byly důležité spory o 

postavení českého království v rámci římské říše, které se vedly na úrovni barokních 

kontroversí, zakládajících se na edicích pramenů. 

 V 17. století byla také opouštěna některá středověká a křesťanská pojetí jako 

universalimus římské říše nebo  translatio imperii. Křesťanské ctnosti a vlastnosti se 

spíše naopak projektovali do původních vlastností předků. Balbín vytvořil ve svém díle 

Bohemia sancta jakýsi soupis Čechů, kteří vynikali křesťanskými ctnostmi.  Je možné, 

že tyto změny souvisely s procesy internalizace křesťanského přesvědčení vlivem 

reformace a následné katolické reakce. Křesťanské ctnosti se tak staly vlastními 

ctnostmi českého národa a vzorem chování pro jeho členy. 

Středověké tradice se naopak udržovaly až do počátku 18. století ve dvorském 

prostředí ve Vídni. Historiografická díla se kvůli snaze Habsburků věcně založit a 

zdůvodnit vládu nad dědičnými zeměmi a císařský titul věnovala heroizaci jednotlivých 

habsburských panovníků a tvorbě genealogií. Dějiny v tomto prostředí nadále vycházely 

z teologicko-biblické tradice spolu s dělením na čtyři říše a očekáváním druhého 

příchodu Ježíše Krista v době trvání poslední německé říše. Genealogie dokazovaly 



 

 

                                                                                                                                               
vzdálený původ Habsburků sahající ke Karlu Velikému a v konkurenci vůči Francii i 

k trojským předkům. Významní předkové, mezi nimi také světci, dokládali výjimečnost 

habsburského rodu a jeho nejdůležitější vlastnost – zbožnost (pietas), spolu s podporou 

kultury a umění, dokazovala oprávněnost mocenských nároků. Biografická díla 

heroizovala jednotlivé panovníky a zdůrazňovala jejich ctnosti. Podobně byla práce 

s prameny spíše humanistická.xviii  Centralizační snahy a ideologická propaganda moci 

habsburského rodu tak zřejmě v sedmnáctém století narážely na vytváření vlastní 

národní identity na německém i českém území. V německém protestantském prostředí 

se v této době vytvářelo vlastní nacionální pojetí dějin i vlastní sociální realita spolu 

s institucemi a morálními pravidly, které byly spíše v odporu k habsburským snahám a 

návaznosti římské říše. Základy německé národní identity tak sahaly do sedmnáctého 

století a následující doba již dále jen mohla rozvíjet jejich teorie. Podobně v Čechách 

byla v Balbínově díle a některých jeho současnících utvrzena a propracována česká 

národní identita vycházející z vlastních národních dějin, které se výrazně vymezovaly 

vůči říši a které vše německé pokládaly za nepřátelské, a tak také byly výrazně v opozici 

vůči habsburským centralizačním snahám. Následující národní obrození poté mohlo na 

tuto vymezenou národní identitu navázat a dále rozvinout její snahy a cíle. Německý 

protestantismus a česká identita tak zakotvily a rozvinuly svou vlastní sociální realitu 

v opozici vůči habsburským centralizačním snahám, vůči sobě navzájem i vlivem 

reformace a rekatolizace.  

 Ačkoli se vzdělanost týkala jen omezeného kruhu vzdělanců a díla zmiňovaných 

autorů bylo schopno číst jen omezené množství obyvatel, je pravděpodobné, že se jejich 

pojetí šířila dále prostřednictvím studentů vysokých škol, učitelů městských škol i 

nižšího kléru a měla vliv na vlastenecké projevy širších vrstev obyvatel. Conring měl 

například velké množství studentů, jejichž práce byly vydávány pod jeho jménem. Jeho 

studenti dále působili jako lékaři a úředníci s právnickým vzděláním.  Conring i Balbín 

byli sociálně úspěšnými lidmi, kteří byli schopni v rámci možností vlastní společnosti 

vypracovat se ve výrazné osobnosti s autoritou a stát se intelektuální  elitou společnosti. 

Rozšiřující se vzdělanost a rostoucí náklad výtisků svědčí o možnostech šíření nových 

myšlenek.xviii  Širší vrstvy obyvatel tak utvrzovaly svou vlastní národní identitu, která 

vycházela z výchovy a lásky k rodnému kraji, a rozšiřovaly ji na širší národní 

společenství, kde se již lidé mezi sebou neznali, a které tak bylo možné označit jako 

imagined communities.  



 

 

                                                                                                                                               
Ačkoli tedy nelze přirovnávat nacionální ideje doby barokní k pozdějšímu 

nacionalismu doby moderní, přesto je možné v jeho projevech vysledovat znaky, které 

ukazují, že se jednalo o vyhraněné národní identity s projevy odpovídajícími 

nacionálním projevům. Slovo  „národ“, „nacionální“ a  slova z nich odvozená  

nepoužívám ve významu moderního národa, ale jako překlad latinských slov gens a  

natio.  Jsem, v protikladu ke starší historiografii přesvědčena, že nacionální projevy 

doby humanistické a barokní nelze zařadit  pod označení lokální patriotismus a 

v protikladu k modernímu nacionalismu snížit jejich význam. Nacionální projevy 

barokní a humanistické doby je třeba posuzovat pod zorným polem současné 

sociologické a antropologické literatury, která pokládá emocionální vztah člověka 

k vlastní zemi a víru v sociální realitu za osvojené v době výchovy a socializace, a 

nacionální projevy tak přisuzuje všem členům lidského rodu. Vytváření dějin a příběhů 

minulosti je tak vlastní historické práci a projevuje se v něm zřejmě nacionální cítění. 

Nelze již tedy k dějinám přistupovat s ethnocentrickým pohledem a předstírat, že je 

možné zjistit wie es eigentlich gewesen ist, a ve skutečnosti se podílet na vytváření 

vlastních národních dějin a dokazovat vlastní víru v sociální realitu. V době 

humanistické a barokní se tak projevovaly nacionální ideje podobně jako v jiných 

dobách, se stejnými znaky vymezování národní identity. 
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