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POSUDEK OPONENTA MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

NÁZEV: Kolínská humanistická společnost na přelomu J 6. a J 7. století, 90 stran textu, 
seznam pramenů a literatury, četné přílohy (seznamy členů městské správy, seznamy a 
medailónky humanistů spjatých s Kolínem, překlady humanistických básní z latiny) 
AUTORKA: Jitka WOHLGEMUTHOV Á 
VEDOUCÍ PRÁCE: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 
Odevzdáno na Ústavu českých dějin FF UK v červenci 20lO 

Magisterská práce J. Wohlgemuthové má promyšlenou a vhodnou struktum. Otevírá ji 
obecně laděný a poměrně metodologicky propracovaný úvod, kde se zamýšlí nad různými 
přístupy k dějinám měst a měšťanů (zejména elit) a klade si klíčovou otázku: to jest poznat 
obecnější tendence vlivu humanismu na společnost (podotýkám já) celkem průměrného 
města. Možná by bylo vhodné již tady zmínit některý z již nepřeberných titulů věnovaných 
teorii elit. Autorka zdůvodňuje také volbu tématu: Kolín ležel v centm Čech, na významných 
komunikacích a stal se také domovem významných humanistů - někteří tu pobývali delší, 
někteří kratší dobu, někteří odsud ,jen" pocházeli. Je ovšem otázka, nakolik a v kterých 
konkrétně příkladech lze při poměrně značné peregrinaci raně novověkých intelektuálů 

hovořit o skutečně kolínských humanistech, o jejich reálné vázanosti na konkrétní prostředí. 
Autorka si je toho vědoma a přehledně rozebírá různé typy vazeb humanistů k městu. 

Práce má vysokou jazykovou úroveň a je napsána čtivě, autorka nezapře, že dmhým 
oborem jejího studia byl český jazyk a literatura. Jen zřídka tu najdeme překlepy (jako např. 
v anglické anotaci "contats" místo "contacts", s. 76 - "apeciens" místo "aperiens", s. 94 -
"instaratum" místo "instauratum"), netypická slova ("zadlužilost", s. 21) či pravopisné chyby. 
Systematicky autorka v poznámkách odděluje jednotlivé citované položky literatury tečkou a 
středníkem, což je nadbytečné, někde scházejí mezery mezi číslem a textem poznámky (s. 
30), občas není systematicky užita kurzíva (pozn. 201). Výjimečné jsou také nepřesnosti (na s. 
34 hovoří jednou o pětatřiceti, podruhé šestatřiceti oficiálech kolínské školy). Některé 

inforn1ace jsou opakovány vícekrát (např. o Dobřenského Sborníku a jeho uložení ve 
Strahovské knihovně). 

Pasáž věnovaná pramenům a dosavadnímu zpracování problematiky se v prvé řadě 
vymezuje vůči nepříliš běžnému zohledňování pramenů literární povahy v historickém 
bádánÍ. Autorka konstatuje, že latinská humanistická poezie nebyla okrajovým jevem, 
naopak, spíše masovou záležitostí. Její pevnou součástí byly potom dedikace významným 
osobnostem nebo blízkým přátelúm. Dedikace skýtají řadu informací o sociálním zázemí 
autorů a jejich sociálním zakotvení. Dalším důležitým zdrojem této práce byly pak 
testamenty. 

Autorka s dobrým přehledem zmiňuje práce historiků a literárních vědců o latinské 
humanistické literatuře v Čechách, s tím, že správně konstatuje, že zájem o ni po 60. letech 
20. století vlastně upadl. Autorka přehlíží rovněž literatum věnovanou městúm a jejich 
dějinám a zohledňuje literaturu nejnovější. 

Pasáž o dějinách Kolína nad Labem v předbělohorské době je možná až příliš 

rozsáhlá, ukazuje však dobrý přehled autorky orientované na dějiny raného novověku i po 
středověké materii - a skýtá smysluplný rámec pro další výklad. Autorka analyzuje založení 
města, způsob jeho správy, jeho dějiny v dobách husitských a pohusitských, následné 
počeštění města atd. (možná by bylo vhodné vysvětlit pojem "šos města Kolína" na s. 15, 
k Vladislavskému zřízení zemskému není účelné citovat všechny čtyři svazky Mackovy 
syntézy, škoda, že není výklad o náboženském vývoji Kolína doveden až do bitvy na Bílé 
hoře - končí poněkud abmptně poznámkou, že do roku 1604 se zdejší děkané drželi starého 



2 

řádu utrakvistické konfese, přičemž není přesně řečeno, jaký řád má autorka na mysli, další 
vývoj je vysvětlen až v kapitole o církevní správě). Jasně se ukazuje značný politický význam 
Kolína, o který také velmi stáli různí důležití šlechtici. Výklad se tu opírá o širokou základnu 
v sekundární literatuře, ale zohledňuje i nevydané prameny. 

Významný zlom v předbělohorských dějinách Kolína představoval, jako i jinde, rok 
1547 a následné potrestání městského stavu. Pro Kolín to znamenalo pokles politického 
významu i hospodářskou stagnaci, jeho vývoj navíc komplikovaly nároky zástavních držitelů 
a permanentní spory s nimi. Město v té bylo velmi zadlužené: autorka o tom píše na základě 
zápisú v pamětních knihách, z nichž také čerpá informace o rúzných disciplinačních 

opatřeních městské rady. 
Následně autorka analyzuje sociální skladbu obyvatel Kolína. V Kolíně sice byly 

městské elity ekonomické, politické i intelektuální, nelze tu však hovořit o opravdovém 
patriciátu. Příznačná je skutečnost, že řada osob zastávala funkce ve správě městské/radní i 
královské, většinou patřili zároveň také k vyšším městským vrstvám z hlediska ekonomického 
i intelektuálního. Jedná se o královské rychtáře, primátory, městské písaře a učitele městské 
partikulární školy. Autorka uvádí také, kde někteří z humanisru žili, a zamýšlí se nad formami 
jejich reprezentace. Město mělo poměrně stabilní populační vývoj; od dob husitských bylo 
jazykově české s výraznou židovskou komunitou. 

Další část se věnuje - na základě literatury, ale i primárních pramenů - městské 

správě. Dva z královských rychtářů - po kariéře v městské radě - byli aktivní i v kulturním 
směru (Mikuláš Alethin a Jan Pachta). Zajímavé jsou poznámky o církevní správě a někdy 
velmi napjatému vztahu mezi děkany a městskou radou (kritika děkana Turriada, s. 31). 
Poněkud nadbytečně působí úvaha o cenách různých produkru připojená za údaje o hmotném 
zajištění děkanú. Následuje výklad o městském školství; podobu výuky na kolínské škole 
autorka analyzuje per analogiam. Autorka také rekonstruuje jména šestatřiceti oficiálú 
kolínské školy (na základě městských knih a drobných humanistických tiskú z jejich pera); 
řada z nich byla literárně činná. Pozornost věnuje J. Wohlgemuthová také žákúm kolínské 
školy, zejména na základě manuálu se jmény žákú, kteří přišli do Prahy na univerzitu k tzv. 
beánii. Kolínská škola byla počtem žáků spíše menší, studovali tu však i žáci původem 
z jiných měst. 

Široce založený je obecný úvod o humanismu a renesanci, snad lze poznamenat, že 
humanismus nutně nesouvisel pouze "s kulturním vzestupem měšťanstva" (s. 38). Dále se 
autorka věnuje proměně kultury čtení a nárůstu počtu čtenáhl, kde se propojovalo púsobení 
humanismu a výhody knihtisku. Na základě literatury také hovoří o specifikách českého 
humanismu (prolínání křesťanských hodnot a antických ideálů) a jeho vývojových linií, kdy 
ve shodě s Jiřím Peškem spatřuje důležitý impuls v potrestání měst po roce 1547, kdy 
odsunutí měst od rozhodování ve státě mělo vést k rozkvětu měšťanské kultury. Ve shodě 
s tím se nejvíce textů pro Kolín dochovalo pro období po roce 1580. Popisuje potom šíření 
humanismu na pražské univerzitě. 

Další řádky jsou věnovány celkem standardním kariérám absolvenru univerzity - po 
absolutoriu se často výhodně oženili, usadili ve městě a někdy se prosadili i v městské radě. 
Autorka tady bohužel jen naznačuje možnost srovnání s poměry v Kutné Hoře Ue skutečně 
srovnatelná s Kolínem?), Českém Brodě nebo Mělníce. Domnívám se, že vztah Jednoty 
bratrské ke vzdělání se měnil v pozitivní dříve než v polovině 16. století (s. 44), viz osobnost 
Vavřince Krasonického. Jako poněkud nadbytečný a příliš podrobný vnímám diskurs o 
jazykovém vývoji v 16. století (zvlášť proto, že se týká češtiny, ačkoli práce je zaměřená 
především na latinskou příležitostnou tvorbu). Trochu bych oslabil význam jazykového 
zákona z roku 1615, který se plně v praxi nikdy neprosadil a navíc platil dost krátce. Nelze 
říci, že se jako literární jazyk v Čechách uplatňovaly jen latina a čeština - byť sporadicky, i 
německojazyčná díla tu vznikala (s. 47). 
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Autorka se vymezuje vůči tradičnímu členění humanistické literatury v Čechách na 
latinský/šlechtický a český/měšťanský proud: kolínští humanisté tvořili většinou latinsky. 
Relevantní jsou potom poznámky o vývoji latinského jazyka (tady se některé informace 
vícekrát opakují, na tomto místě překvapivě chybějí odkazy na literaturu). 

Konečně se autorka věnuje tiskařům, u nichž nejčastěji tiskli svá díla kolínští 
humanisté - nejvíce u Jiřího Nigrina a Jiřího Jakuba Dačického. Zdůrazňuje jejich vazby na 
kolínské humanistické kruhy, ale možná je příliš detailní v uvádění jen volně souvisejících 
informací. Tato část je spíše popisná než analytická. 

Další stručné poznámky náležejí kolínskému literátskému bratrstvu, členěnému, jako i 
jiná literátská sdružení v Čechách, na kúr český a latinský. Z jeho pozůstalosti se dochovaly 
čtyři zpěvníky, které nebyly iluminované, což svědčí o menších finančních možnostech 
kolínských zpěváků. Ze samostatnějšího výzkumu vychází pasáž věnovaná kolínským 
knihovnám, jejichž složení autorka rekonstruuje z testamentú a pozůstalostních inventářů, kde 
jsou ale konkrétní knihy zmiňovány poměrně zřídka. Jen výjimečně jsou uvedeny tituly knih, 
jako v rozsáhlém pozůstalostním inventáři Mikuláše Alethina z roku 1587. Bohužel ani tady 
nedospěla autorka k hlubšímu srovnání, byť literaturu k jiným městům cituje. 

Pátá kapitola práce se věnuje autorské tvorbě Kolínských. Autorka vymezuje pojem 
"kolínští autoři" - tj. především ty, kteří tu strávili podstatnou část života, i když je si vědoma 
problematičnosti takového vymezení (J. V. Peristerius strávil v Kolíně 27 let, ale jeho tvorba 
se vztahuje ke Kutné Hoře). Šířeji pak hovoří o humanistech, kteří strávili v Kolíně aspoň 
nějakou část svého života a byli literárně činní. Z kolínských rodáků lze vyzdvihnout 
osobnosti rybníkářů Petra Hubáčka a Jakuba Krčína z Jelčan. Podrobně se pak věnuje jejich 
literární tvorbě, tato část práce je tedy spíše literárněhistorická. Asi nejvýznamnější 

z Kolíňanů, kteří se navíc do města po studiích vrátil, byl Mikuláš Alethin. 
Formou medailónků, rekonstruovaných často na základě vlastního výzkumu 

především v dedikacích a testamentech, je pojednána část o autorech působících v Kolíně: na 
prvním místě o Matouši Hosiovi, který prošel vícero významných měst (mj. i Ústí nad 
Labem) a navázal přátelství i s Danielem Adamem z Veleslavína. Mezi jeho přátele patřili i 
katolíci: Jakub Bělský a Šebestián Freytag z Čepirohu, což svědčí o atmosféře v dobové české 
společnosti. Je ovšem otázka, jestli jejich vztah byl skutečně nábožensky tolerantní, jak 
autorka naznačuje: k podobným konstatováním skýtají dobové prameny jen velmi málo 
inforn1ací. Více zobecnit by bylo možné informace o Hosiových dedikantech, logická se mi 
jeví třeba vazba na královského podkomořího Buriana Trčku z Lípy. Dalším výrazným 
kolínským humanistou byl Matěj Fragarius Jahodka, jehož spis o velkém zemětřesení 1590 
autorka podrobně rozebírá, a to i z hlediska konfesního, kde vyzdvihuje, že využíval děl 
autorů různých konfesních denominací (osobně to v té době nepokládám za tak výjimečné). 
K .Tanu Pachtovi z Rájova by bylo vhodnější ocitovat článek J. Kiliána Proměny feudální 
držby na pobělohorském Mělnicku.! Medailónky mimo jiné ukazují sociální i příbuzenskou 
provázanost řady humanistů: možná by bývalo účelné některé informace více zobecnit 
Objevný je pak medailónek autora lemmatografia loanna Colera, sestavený především na 
základě jeho vlastních básnických skladeb. Jeho osobnost - pocházel ze slezské Bytomi -
mimochodem ukazuje mobilitu humanistických intelektuálů v rámci českých zemí. 

Nakonec se autorka snaží aplikovat obecné rysy humanistické tvorby na rozebíraná 
díla kolínských autOrll, zejména na básně-centony Jana Rosacia a loanna Colera. Obecnějším 
poznatkům o humanistické poezii odpovídá i volba jazyků díla podle potřeb publika. Širší 
historický rozbor a začlenění by si zasloužily ještě historické básně věnované českým králům. 

Úctyhodný je seznam prostudovaných nevydaných i tištěných pramenů a literatury. 
Oceňuji také rozsáhlé přílohy, s přehledem členů městské správy, učitelů na kolínské 

I ln: Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru, Hradec Králové 2008. 
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partikulární škole, ale i přepisy a zdařilé překlady dvou rozsáhlých - a obtížných - latinských 
básní. 

Práce spojuje přístupy minimálně ze dvou vědních oborů, historie a literární historie. I 
proto se na první pohled obsahově poněkud rozpadá. Některá konstatování a teze by bylo 
dobré ještě lépe propojit. Autorka byla ale schopna naplnit vytyčené cíle a používat 
rozmanitých metod: literární historie, ale např. i prosopografie, přičemž prošla obdivuhodné 
množství vydaných i nevydaných pramenů, jazykově českých i latinských. 

1. Wohlgemuthové se podařilo podat celkem plastický obraz aktivních vztahů kolínské 
elity (byť je stále třeba si uvědomovat, že tato elita je konstruována trochu uměle, vzhledem 
ke zmiňované velké mobilitě intelektuálů) k "liternímu umění" a nastínit dobře prostředí, 
v němž tito humanisté působili. Ukázalo se, že Kolín je spíše menší královské město, které 
však mohlo těžit ze strategické polohy v blízkosti významných obchodních cest, a jeho 
produkce nepřesahovala dobový průměr. Zajímavé je, že konfliktní vztahy města s jeho 
zástavními držiteli se odrazily v tom, že autorka nezmiňuje díla dedikovaná např. Žerotínům. 
Českým trendům odpovídá i kvantitativní nárůst produkce kolínských humanistů a jejich 
kariérní a sociální strategie. Zajímavé jsou pak poznatky o jejich sociálních sítích, 
rekonstruované zejména na základě testamentů a dedikací knih. Autorka nastiňuje i určité 
srovnání s intelektuálními elitami dalších českých měst, právě tato komparativní stránka by 
však zasloužila většího prohloubení. 

Diplomovou práci 1. Wohlgemuthové rád doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 
výborně. 

V Praze, dne 1. 9. 2010 Ph~)r ,Jan Zdichynec, PhD. 
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