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Anotace
Předmětem této bakalářské práce je sledovat cesty pražských měšťanů za vzděláním na
vyšší latinské školy ležící za hranicemi českých zemí, a to na příkladu gymnázií ve Zhořelci a
v Altdorfu. Z hlediska chronologického je vymezena poslední čtvrtinou 16. a prvními dvěma
desetiletími 17. století. Práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do čtyř kapitol. První se zabývá stavem vzdělanosti na prahu novověku a věnuje pozornost především nejdůležitějším
pedagogickým reformátorům. Další části práce přibližují charakter obou výše uvedených škol
a mapují frekvenci na nich studujících Pražanů. Následně je porovnávána atraktivita obou
gymnázií pro studenty z pražských měst. Z výsledků bádání jsou pak vyvozeny některé obecné závěry. Zároveň jsou naznačeny také možnosti dalšího výzkumu.
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Anotation
This bachelor´s thesis focuses on the educational journeys of Prague inhabitants at the
higher Latin schools on the example of Görlitz and Altdorf „gymnasia“ behind the borders of
the Bohemian lands. From the chronological point of wiew the treatise deals with the last
quarter of 16th and first two decades of 17th century. It is divided into four main chapters next
to the introduction and the conclusion. First part handles state of education at the threshold of
Modern Age and also turns its attention to the most important pedagogical reformers. Next
parts are concerned with characterization of both latin schools mentioned above and map the
frequency of students from Prague. Afterwards the attractiveness of both „gymnasia“ for
inhabitants of Prague is compared. As a result of research there are dawn some of the general
tendencies. Finally there are also indicated further research opportunities.
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1. Úvod
Předkládaná práce byla kromě jiného inspirována bádáním o výchově a vzdělávání sociálních elit na prahu novověku. Nové výzkumy o poměru české nobility ke vzdělání zaujímají v odborné literatuře stále větší prostor, zejména pak pobyty členů šlechtických rodů na vyšších latinských školách a univerzitách v zahraničí. Už v poněkud menší míře byla však pozornost věnována akademické peregrinaci měšťanů.
Studenti z Čech, Moravy a Slezska, ať už šlechtici, či měšťané nenavštěvovali vzdělávací zařízení pouze na území Koruny české, a to především partikulární městské školy1, ale
od 16. století v čím dál větší míře navštěvovali i školy zahraniční. K těm nepatřily jen univerzity poskytující filozofické, teologické, právnické a lékařské vzdělání, které mohlo být formálně ukončeno ziskem akademických titulů bakalářských, magisterských a doktorských
(vedle zmíněných byly v některých oborech udělovány také licenciáty). K dalším vyhledávaným učilištím náležely i vyšší latinské školy, které do své výuky přinejmenším zčásti integrovaly i některé obory vyhrazené pro studia generalia.
Zatímco univerzitnímu vzdělávání se měšťanských vrstev v zahraničí byla již určitá pozornost věnována (viz dále v oddíle 1.2.), jejich preuniverzitní studia byla dosud víceméně
opomíjena. I proto bylo toto téma zvoleno pro předkládanou bakalářskou práci, která se zaměří na studenty pocházející z politicky i ekonomicky nejdůležitějšího města, respektive souměstí v zemích České koruny, tedy Prahy. Měšťanští synové se do zahraničí mohli vydávat
jak v roli vychovatelů, famulů a jiných služebníků na cestách šlechtických synů, nicméně to
byla pouze jedna z možností. Někteří Pražané již začínají tyto cesty podnikat samostatně. Ti
nejbohatší z nich mohli mít také vlastní preceptory. Tato tendence je patrná i ze záznamů dochovaných matrik latinských škol, kde lze nalézt mnoho zapsaných měšťanů.
Práce je rozdělena do několika oddílů. V úvodních kapitolách bude pojednáno o všeobecných kulturních změnách, které ovlivnily dobové myšlení a charakter vzdělávacích institucí. V další části pak bude pozornost konkrétně věnována studijním pobytům pražských měš-

1

„Partikulárním vzděláním je míněno takové vzdělání, jež bylo poskytováno na tzv. partikulárních školách,
v soukromých i veřejných. Jeho cílem bylo především vštípit žákům aktivní znalost latiny (tedy vzdělání latinské)
a vedle ní takovou látku, jejíž zvládnutí bylo předpokladem dalšího vzdělávání se na soudobých akademiích či
univerzitách. Ty jsou oproti partikulárním školám – poskytujícím z pohledu středověkých septem artes liberales
(gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie, musica) výuku pouze v části v nich (proto
partikulární škola) – označovány jako studium generale“. Viz: Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra.
Praha 2010, s. 115.
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ťanů na dvou zvolených latinských gymnáziích. Bude se jednat o latinskou školu ve Zhořelci
a gymnázium v Altdorfu, které měly nejen svá specifika, ale je na nich možné ilustrovat i
obecné tendence.
1.1.

Cíle a otázky

Jaké důvody vedly měšťanstvo k tomu, že i ono začalo vkládat naděje, energii a finanční prostředky na vzdělávání svých potomků za hranicemi českých zemí? Již v této době platilo vzdělání jakožto důležitý faktor pro budoucí kariérní růst a prestiž alespoň v rámci své sociální vrstvy. Nicméně jaký byl skutečný účel či význam putování do ciziny pro měšťanstvo?
Lze to vůbec reflektovat a zhodnotit z vymezených pramenů? Projevovalo se nějakým způsobem získané vzdělání v každodenním životě? Odrazilo se studium v zahraničí také v jiných
oblastech měšťanské kultury?
Toto všechno mohou být základní otázky položené ve výzkumu vzdělávání
v měšťanském prostředí. V předkládané práci bych se alespoň některé z nich ráda pokusila
zodpovědět a přiblížit je na konkrétních případech studií pražských měšťanů na zhořeleckém
a altdorfském gymnáziu v období let 1580–1620. Kolik Pražanů se v daném období zapsalo
na tamní vyšší latinské školy? Je možné jejich frekvenci porovnat s jinými ústavy s podobnou
strukturou? Byla atraktivita těchto vzdělávacích institucí pro rodáky z pražských měst vyšší
než v případě dalších jimi vyhledávaných partikulárních škol ve vedlejších zemích České koruny či v zahraničí? Jaké mohly být důvody pro výběr právě těchto gymnázií? V čem se navzájem lišily a v čem podobaly? Je možné určit, jaké sociální vrstvy měšťanské společnosti
vyhledávaly možnosti vzdělávání i za hranicemi českých zemí? Pokračovali na svých cestách
i na další školské ústavy, popřípadě kolik z nich zakončilo svá studia ziskem vysokoškolského
gradu? Je možné prokázat udržování dlouhodobých společenských styků s tamními regiony?
Mohla se jejich studijní zkušenost odrazit v následujících letech, například v kariéře, či v rodinné vzdělanostní tradici? Jaká byla jejich konfesijní skladba? Právě tyto i některé další relevantní otázky se v předkládané práci pokusíme zodpovědět.
Při snaze o zodpovězení některých těchto otázek je zapotřebí mít ale stále na paměti
úskalí spojená s takovým bádáním. Jedná se zejména o stav pramenné základny (dochování
matrik jednotlivých školských institucí) a případná nepřesnost údajů o geografickém původu
studentů. Další problém představuje nedostatek prosopografických informací o některých
Pražanech ve zkoumané době. Hlubšímu rozboru všech těchto výzkum limitujících okolností
se budu věnovat v části věnované metodologickým východiskům a v některých případech i
dále v textu.
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1.2.

Dosavadní bádání a pramenná základna

Pro výzkum vzdělávání a pobytu studentů na školských ústavech můžeme využít různé
prameny. Mezi nejdůležitější ale patří dochované matriky jednotlivých školských ústavů evidující studenty na ně přicházející. Pro výzkum o altdorfském gymnáziu jsme čerpali údaje
z edice Eliase von Steinmeyera Matrikel der Universität Altdorf.2 Některé evidenční zápisy se
nám dochovaly pouze zprostředkovaně jakožto matriční excerpta v článcích historiků, kteří je
měli k dispozici. Ačkoliv svou povahou se jedná tedy o literaturu, vzhledem k neexistenci
původních evidenčních záznamů je užíváme jako subsidiární pramen. Toto se týká zvláště
bádání o zhořeleckém gymnáziu, pro které jsou k dispozici excerpta Karla Hrdiny Čechové na
gymnasiu ve Zhořelci.3 Gymnázium mělo zachovánu matriku pro období let 1580–1620 až do
20. století. Ta se však za druhé světové války ztratila. Forma Hrdinova zpracování není však
pro výzkum frekvence zhořeleckého gymnázia ideální. Není totiž klasickým seznamem studentů. Jeho sestavení si totiž v meziválečném období vyhradil pro sebe dr. Gustav Sieg, nikdy
jej však neprovedl.4 Pro srovnání četnosti výskytu studentů z pražských měst i na jiných zahraničních gymnáziích jsme pak využili matriky škol v Brémách, Míšni a pedagogia
v Herbornu.5
Pro analýzu dobového vzdělávacího systému a struktury nám pak posloužily školní řády
jednotlivých do výzkumu zahrnutých vzdělávacích institucí, případně další seznamy vyučovaných předmětů, různé příležitostné humanistické tisky apod. Pro přiblížení náplně školní
výuky jsme také věnovali pozornost učebním pomůckám. Při snaze o zjištění společenských
kontaktů mezi jednotlivými učenci a také mezi studenty a vzdělanci jsme pak využívali dochované památníky, tzv. štambuchy6.

2

Elias von STEINMEYER, Matrikel der Universität Altdorf, 2 Bde., Würzburg 1912.

3

Karel HRDINA, Čechové na gymnasiu ve Zhořelci, in: Přátelé československé starožitnosti svému učiteli.
K šedesátinám J. V. Šimáka, Příloha ČSPS 38, č. 2-3, Praha 1930, s. 85-98.
4

Tamtéž, s. 85.

5

K brémské matrice: Thomas Otto ACHELIS - Adolf BÖRTZLER (Hg.), Die Matrikel des Gymnasium Illustre
zu Bremen 1610–1810, Bremen 1968. K herbornské matrice: Gottfried ZEDLER - Johann SOMMER (Hg.), Die
Matrikel der hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Wiesbaden 1908; K míšeňské matrice: August
Hermann KREYßIG (Hg.), Afraner-Album. Verzeichnis sämmtlicher Schüler der königlichen Landesschule zu
Meissen von 1543–1875, Meissen 1876 (dodatky 1893 a 1900).

6

Marie RYANTOVÁ, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného
novověku, České Budějovice 2007.
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Do přehledu základních zdrojů, které jsme v našem bádání využívali, patří Rukověť humanistického básnictví obsahující medailony latinsky píšících humanistů se soupisem jejich
díla, případně biogramy osob autorsky nečinných, ale jiným způsobem se vyskytujících
zejména v příležitostné latinské poezii (např. jako dedikanti). Stojí přitom někde na pomezí
mezi pramenem a literaturou. Vzhledem k tomu, že většina studentů, ať už se vzdělávali na
jakékoliv škole, v průběhu studií či po jejich uzavření sepsala alespoň nějaké drobné dílo
(především z oblasti příležitostné humanistické poezie), mnoho z nich má tedy v Rukověti své
medailony.
Naše práce je zaměřena na vzdělávání konkrétní skupiny obyvatel, ale na začátek bude
třeba poskytnout přehled o literatuře k dějinám vzdělanosti a školství v 16. a na prahu 17.
století. Přestože publikací k tomuto tématu existuje řada, v předkládané práci bylo čerpáno
převážně z následujících obecných přehledových syntéz. Přední místo ve výzkumu vzdělávání
v českých zemích dosud stále náleží více než sto let starým syntézám Zikmunda Wintra Život
na vysokých školách pražských knihy dvoje, Děje vysokých škol pražských od secessí národů
po dobu bitvy bělohorské a dále pak Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XI. a
XVI. století, které jsou však z dnešního pohledu přeci jen poněkud zastaralé, zejména
z hlediska užité metody.7
Co se týče novějších domácích prací, které se mimo jiné pokouší více postihnout společenskou funkci škol stejně jako odraz vzdělávání se na nich i v jiných rovinách (například
v každodennosti jejich absolventů) bylo možné využít především studií Jiřiny Holinkové Dvě
studie z dějin městské školy na Moravě v předbělohorském období a Františka Palackého
Obyvatelstvo českých měst a školní vzdělání v 16. a na začátku 17. století. Pro potřeby studia
intelektuálního zázemí raněnovověkých měst jsme čerpali z knihy Jiřího Peška Měšťanská
vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách.8 Dlouholetému výzkumu dějin vzdělanosti
a zejména dějinám Karlovy univerzity se věnoval Michal Svatoš, z jehož pera pochází množství odborných studií. Pro téma předkládané práce vyberme například Dějiny Univerzity Kar-

7

Zikmund WINTER, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. století,
Praha 1899; Zikmund WINTER, Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století, Praha
1901; Zikmund WINTER, Děje vysokých škol pražských od secessí národů po dobu bitvy bělohorské (1409–
1622), Praha 1899.

8

Jiřina HOLINKOVÁ, Dvě studie z dějin městské školy na Moravě v předbělohorském období, Olomouc 2005;
František PALACKÝ, Obyvatelstvo českých měst a školní vzdělání v 16. a na začátku 17. století, Československý časopis historický, 1970, 18/4-5, s. 345-370. Pešek Wintrovo dílo označil za „kombinaci výkladového slovníku a regestáře k dějinám předbělohorských škol. Jejich nedostatkem je pro Peška chybějící reflexe po funkci a
účelnosti škol v měšťanském prostředí předbělohorských Čech“. Cit. dle: Jiří PEŠEK, Měšťanská vzdělanost a
kultura v předbělohorských Čechách 1547 – 1620 (Všední dny kulturního života), Praha 1993, s. 10.
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lovy či společnou studii s Jřím Peškem Sociální důsledky akademické peregrinace v českých
zemích druhé poloviny 16. století.9
Ze zahraničních publikací se pak jednalo především o knihu Antona Schindlinga Humanistische Hochschule und freie Reichsstadt, Hanse-Ulricha Mussolfa Erziehung und Bildung in der Renaissance či o přehledovou publikaci o evropských univerzitách Waltera Rüegga Gesichte der Universität in Europa.10
Ze starších prací shrnujících výzkum pedagogické praxe, jejího vývoje a autorit jsme
vycházeli z Dějin pedagogiky Otakara Kádnera.11 V přehledu dějin univerzit patří přední místo Dějinám Univerzity Karlovy pro české prostředí.12
Studentskou peregrinaci na nejrůznější vzdělávací instituce se pak ve svých statích zabývali převážně tito historici: Josef Vítězslav Šimák, Jiří Pešek, Karel Hrdina, David Šaman a
Michal Svatoš.13 Jak už bylo zmíněno v úvodu, tak bádání v oblasti vzdělávání je důkladněji
zmapováno pro šlechtické prostředí, proto jsme se inspirovali v knize Martina Holého Zrození
renesančního kavalíra, která se právě touto problematikou zabývá, a dále nedávno vydanou
publikací téhož autora Ve službách šlechty.14
Dosavadní přehled používané literatury obsahoval převážně obecné monografie a studie. Ke zhořeleckému gymnáziu existuje kromě starších přehledových prací pouze několik příspěvků (Ernst Koch, Joachim Bahlcke a Martin Holý). Moderní syntetické zpracování dějin zhořelecké
školy stále chybí.15
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Michal SVATOŠ (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48–1622. Praha 1995, zpracoval části: s. 15–99,
203–217, 269–322; Jiří PEŠEK – Michal SVATOŠ, Sociální důsledky akademické peregrinace v českých
zemích druhé poloviny 16. století. In: Zdeněk Beneš – Eduard Maur – Jaroslav Pánek, Pocta Josefu Petráňovi.
Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha 1991, s. 231–243. Odborné práce
jsou pak uvedeny na jeho webových stránkách: www.michalsvatos.cz//?page_id=3.
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Hans - Ulrich MUSOLFF, Erziehung und Bildung in der Renaissance. Von Vergerio bis Montaigne, Köln –
Weimar – Wien 1997; Walter RÜEGG (Hg.), Geschichte der Universität in Europa, Bd. 2: Von der Reformation
zur Französischen Revolution (1500–1800), München 1996 a Anton SCHINDLING, Humanistische Hochschule
und freie Reichsstadt. Gymnasium und Akademie in Straßburg 1538-1631, Wiesbaden 1977.
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Otakar KÁDNER, Dějiny pedagogiky I-II, Praha 1923.
M. SVATOŠ (ed.), Dějiny univerzity Karlovy.
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K. HRDINA, Čechové na gymnasiu ve Zhořelci; Tentýž, Studenti z českých zemí na vysokých školách
v cizině, VKČSN 28-29, 1919-1920, s. 32-66; J. PEŠEK – M. SVATOŠ, Sociální důsledky akademické
peregrinace v českých zemích; Jiří PEŠEK – David ŠAMAN, Studenti z Čech na zahraničních universitách
v předbělohorském čtvrtstoletí, Ústecký sborník historický 1983, s.173-218; Josef Vítězslav ŠIMÁK, Studenti
z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách v XV.-XVIII, ČČM 79, 1905, s. 290-297; 1906, 80, s.
419-424, 118-123, 300-305 a 510-539.
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Martin HOLÝ, Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620), Praha 2011; Tentýž,
Zrození.
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1-48; Joachim BAHLCKE, Das Görlitzer „Gymnasium Augustum“: Entwicklung, Struktur und regionale
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Poněkud více pozornosti se v moderní historiografii dostalo druhé ze zkoumaných škol.
Uvést je možné především práce Wolfganga Mährleho a Heinricha Kunstmanna. První
z uvedených autorů se v nedávno publikované studii zaměřil přímo na studenty z Prahy,
ovšem v jiném časovém horizontu, než který je sledován v předkládané práci. V této i výše
zmíněných pracích je však největší pozornost věnována altdorfské akademii mnohem méně
pak gymnáziu, na jehož základě vznikla a které při ní fungovalo až do 30. let 17. století (viz
dále v oddíle 4.1.). Předkládaná bakalářská práce se pak zaměří právě na altdorfském gymnázium.16

1.3.

Problémy, metody, časové a geografické vymezení

Před započetím práce bylo zapotřebí stanovit, na jaké období se výzkum zaměří. Jako
spodní hranice byla s ohledem na náš záměr porovnat obě gymnázia v četnosti zápisů studentů z pražských měst zvolena k roku 1580. Horní hranice byla pak logicky dána zásadními celospolečenskými změnami, k nimž došlo po bitvě na Bílé hoře (konfiskace, exil, násilná rekatolizace atd.) a které mimo jiné zásadním způsobem ovlivnily akademickou peregrinaci obyvatel měst z českých zemí. V daném časovém rozpětí se zaměříme na studijní pobyty pražských měšťanů na těchto vyšších latinských školách.
Při bádání jsme vycházeli, jak již bylo zmíněno, z evidenčního soupisu pořízeného ze
ztracené matriky zhořelecké školy a z údajů altdorfské matriky. V uvedených seznamech se
nachází výčet osob, které byly zapsány do školských matrik podle lokality, odkud jednotliví
studenti pocházeli. Je nutné zdůraznit, že i k těmto záznamům je třeba přistupovat
s opatrností, protože se mohlo stát, že místo, které příchozí student uvedl, nemuselo být skutečným místem jeho původu.17

frühneuzeitlichen Mitteleuropa. Beziehungen – Strukturen – Prozesse, Stuttgart 2007, s. 289-310; Martin HOLÝ,
Das Gymnasium in Görlitz und Böhmen (1565–1620), in: Lars-Arne Dannenberg–Tino Fröde, NLM, Bildung
und Gelehrsamkeit in der frühneuzeitlichen Oberlausitz, Bd. 9, Görlitz 2011, s. 25-35; Tentýž, Gymnázium ve
Zhořelci a Čechy (1565-1620), Fontes Nissae 12, 2011, s. 55-73.
16

Heinrich KUNSTMANN, Die Nürnberger Universität Altdorf und Böhmen. Beiträge zur Erforschung der
Ostbeziehung deutscher Universitäten, Köln-Graz 1963; Wolfgang MÄHRLE, Academia Norica. Wissenschaft
und Bildung an der Nürnberger Hohen Schule in Altdorf (1575-1623), Stuttgart 2000; Tentýž, Peregrinatio
pragensis und peregrinatio bohemica: Studenten aus Prag an der Nürnberger Hochschule in Altdorf, in: Olga
Fejtová–Jiří Pešek–Václav Ledvinka (ed.), Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí,
Documenta Pragensia XXIX, Praha 2010, s. 299-324; Martin HOLÝ, Mezi Prahou a Altdorfem. Absolventi
pražské utrakvistické univerzity jako vychovatelé české šlechty v Altdorfu (1575-1620), in: Olga Fejtová–Jiří
Pešek–Václav Ledvinka (ed.), Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí, Documenta Pragensia
XXIX, Praha 2010, s. 325-346.
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Hovoříme-li v předkládané práci o Pražanech, máme jimi na mysli osoby narozené ve
Starém, Novém a Menším Městě pražském. K dalšímu ověření uvedených informací jsme pak
použili především Rukověti humanistického básnictví. V ní jsme si všímali těch osob, které
měli svůj původ vymezen přívlastky jako: staroměstský či z jiného města pražského pocházející, syn pražského měšťana, narozen v Praze atd. Pokud jsme nemohli dotyčného jedince
v této publikaci nalézt, spoléhali jsme se na údaje z matrik a do soupisu studentů z pražských
měst jsme ho uvedli. Nelze zcela vyloučit, že se v takových případech mohou objevit určité
nesrovnalosti.
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2. Vzdělanost na prahu novověku
Systém vzdělávání v období raného novověku neměl ustálený a unifikovaný charakter.
Existovaly různé formy výuky, například v domácím prostředí, v různých soukromých vzdělávacích zařízeních, v tzv. partikulárních latinských školách městských, u soukromých učitelů, ve školách církevních aj. Všechny tyto alternativy mohla spíše využít šlechta.18
Rozvoj vzdělanosti v 16. a 17. století byl ovlivněn především dvěma hnutími.
K prvnímu patřil především nový ideový proud nazývaný humanismus. „V humanistickém
chápání vzdělání (kultivace) splývalo s pojmem duchovní kultury ve společenském slova smyslu.“19 Humanismus jakožto moderní směr v myšlení se zrodil v Itálii již koncem 13. a převážně pak ve 14. století. Do Evropy se šířil postupně. Můžeme říci, že plně se (zejména
v zaalpském prostředí) rozvinul až v 16. století, což souvisí i s rozvojem pěstování klasických oborů a jazyků na univerzitách či na dvorech (královských, šlechtických, církevních i
dalších) a to především ve střední Evropě.
Humanisté začali pěstovat čtení znovunalezených antických autorů. Zaměřili se na kultivaci a rozvoj duchovního myšlení, tvořili a skládali foremně dokonalé latinsky psané texty,
které se vyznačovaly vysoce vytříbeným vyjadřováním. Humanismus nekladl důraz jen na
kultivovaný a antickými vzory ovlivněný styl v písemném projevu, ale také zvláště ve školském prostředí v projevu ústním. Rétorice (např. Ciceronovým řečem) se žáci učili jak na
latinských školách, tak také na univerzitách.
Dokonalá schopnost formulovat své myšlenky se stala hodnotou každého, kdo se snažil
obstát ve vzdělaném světě.20 Nicméně vlivem učení, jak vládnout jazykem prostřednictvím
čtení antických autorů, a snahou jejich formu a styly napodobovat, se humanisté začali seznamovat i s obsahy takovýchto pohanských děl. „Fové názory to byly, vzniklé z vnitřního
obsahu klasických spisů. Středověká křesťanská skromnost v humanistech ustoupila velikému
sebevědomí; oni snažili se o čest a slávu a uměli stavěti v popředí svou osobnost; humanism
vyvolal silné jednotlivce, kteří razili mu další dráhy, kolem nich kupila se společnost, vznikl
kult osoby“.21 Snahou bylo dosáhnout podobných velkých děl podle antických vzorů. Stát se
opravdovým poetou. Nicméně veškerá taková snaha, která směřuje k naučení se univerzálnos-

18

M. HOLÝ, Zrození, s. 57.
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Viz: J.PEŠEK, Měšťanská vzdělanost, s. 5-6.

20

„I věc obyčejnou řádný humanista měl vyjádřiti neobyčejně, po anticku.” Tamtéž, s. 5-6.
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Z. WINTER, Děje vysokých škol, s. 20.
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ti umělecké tvorby, většinou vede k postupnému upadání a nápodobě bez umělecké hodnoty.
Přesto byla kultivace latiny a literatury v humanismu myšlenka ušlechtilá.
Na univerzitách se začalo přednášet o jazyce řeckém a zejména v souvislosti
s biblickými studii také o hebrejštině (případně o dalších jazycích Bible). Řečtina se ostatně
stala i předmětem preuniverzitních studií (běžná součást výuky zvláště ve vyšších třídách latinských škol). Mnozí učenci putovali za těmito znalostmi do Itálie a odtud pak šířili humanistické ideje a znalosti po jiných vzdělávacích institucích a dvorech v Evropě. Takto dospěl
humanismus a zájem o vzdělávání i do českých zemí.
Ve 20. letech 16. století pak nastoupila církevní reformace jako druhý faktor, který významně zasáhl do dobového myšlení. Některá východiska reformace a humanismu byla zpočátku odlišná. Týkalo se to především náboženského života a pokusu o rehabilitaci a návrat
k pravým hodnotám a ideálu prvotní církve. Humanisté užívali latiny jako jazyka privilegovaných a vznešených, zatímco reformátoři usilovali o překlady Bible do národních jazyků.
Nicméně brzy se humanismus a reformace začaly prolínat a došlo mezi nimi ke sblížení.
Humanisté studiem klasiků a tudíž klasických biblických jazyků, jako je hebrejština a řečtina,
umožnili hojnější překládání Bible, čímž přispívali k jejímu rozšiřování a napomáhali tak reformačním myšlenkám. Obě hnutí se snažila hledat své vzory v předchozích dobách, ať už to
bylo prvotní křesťanství nezatížené dobovými úpadky kněží nebo v antické kultuře, kterou tak
obdivovali humanisté. Mezi smírčí myslitele obou proudů lze počítat zejména Erasma Rotterdamského (1466-1536), Filipa Melanchtona (1497-1560) a dále například Jana Ámose Komenského (1592-1670) aj.22
Samozřejmě, že tyto kulturní vlivy se projevily i na vzdělávacích institucích. Hlavní nositelkou uvedených myšlenek byla totiž vzdělanecká vrstva. Pronikání reformace a humanismu je patrné například ve snaze nahradit staré a zavést nové učební materiály k výuce. I když
na některých školách si ještě i v první polovině 16. století svůj vliv podrželi pedagogové zastávající spíše scholastické metody výuky a odmítající některá díla klasických autorů. Platí to
přitom jak pro některé univerzity, tak také latinské školy. V průběhu 16. století však přeci jen
humanismus všeobecně v preuniverzitním i vysokoškolském prostředí zcela převážil.
I nadále však úroveň jednotlivých škol byla rozdílná. Stávala se jedním z faktorů, který
vedl studenty k výběru jednotlivých škol. Jejich atraktivitu pak vedle všeobecného nadregionálního věhlasu ovlivňovaly především jednotlivé osobnosti stojící v jejich čele či na nich
působící. Na nich především závisela prestiž školy. Tento jev samozřejmě může být jednou

22

K poměru renesance a reformace viz: O. KÁDNER, Dějiny pedagogiky, s. 1–32. K humanismu v českých
zemích srov. pozn. č. 25.
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z příčin úbytku nebo naopak přírůstku většího počtu studentů na některých latinských partikulárních školách v době působnosti různých profesorů.
Pronikání humanistických a reformačních názorů na univerzity mohlo probíhat různými
způsoby. Jedním z nich bylo zakládání nových vyšších učení, kterých na přelomu středověku
a raného novověku vznikla celá řada.23 Nicméně to ale mohlo být i prostřednictvím skupin
profesorů či studentů, které si nátlakem vynucovaly změnu vyučování či vystřídání středověké latiny za klasickou. Dále se také zřizovaly nové profesury, například pro řecký jazyk. Také
se v důsledku humanistického příklonu k rozumu postupně otevírala cesta k pozitivnějšímu
přístupu k přírodním vědám.24
Přestože pronikání humanismu do českých zemí mělo své kořeny již v pozdním středověku a některé výrazné plody přineslo již na přelomu 15. a 16. století (Augustin Käsebrot
Olomoucký, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Řehoř Hrubý z Jelení ad.), v oblasti školství
se výrazněji projevilo teprve o několik desetiletí později. Svou roli zde přitom sehrála především akademická peregrinace, během níž mohli obyvatelé českých zemí mj. recipovat podněty významných evorpských náboženských i pedagogických reformátorů, například Filipa Melanchtona (1497-1560). Patrné je to mimo jiné na osobě Matouše Kollina z Chotěřiny (15161566), někdejšího vitemberského studenta, jehož příchod do Prahy a na pražskou univerzitu je
považován za přelomový ve vývoji humanismu v českých zemích.25

2.1.

Nejdůležitější reformátoři a organizátoři školství v 16. a raném 17.
století

Období 16. a raného 17. století bylo tedy ovlivněno kromě humanismu i reformací. Se
změnou uvažování v duchu reformace přichází i změna ve výuce a celkovém přístupu ke ško-

23

Příkladem mohou být univerzity ve Vitemberku, Marburku a Jeně. Viz: Walter RÜEGG (Hg.), Geschichte der
Universität in Europa, Bd. 2: Von der Reformation zur Französischen Revolution (1500 – 1800), München 1996,
s. 107-112.

24
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K humanismu v zemích České koruny např.: Milan KOPECKÝ, Český humanismus, Praha 1988; Robert
SEIDEL, Späthumanismus in Schlesien. Caspar Dornau (1577-1631), Leben und Werk, Tübingen 1994; Ke
Kollinovi viz: Ferdinand MENČÍK, Matouš Kollin z Chotěřiny, ČČM 58, 1884, s. 208-221; RHB I, s. 416-451;
Bohumil RYBA, Matouš Collinus a jeho vergiliovská univerzitní čtení, in: Otakar Jiráni - František Novotný Bohumil Ryba (ed.), Pio vati: sborník prací českých filologů k uctění dvoutisícího výročí narození Vergiliova,
Praha 1930, s. 95-111; Rudolf URBÁNEK, Novoutrakvistický humanista Matouš Kollin z Chotěřiny a starší
tradice husitská, ČSPS 64, 1956, č. 1-2, s. 1-16, 70-89; Josef HEJNIC, Filip Melanchton, Matouš Collinus a
počátky měšťanského humanismu v Čechách, LF 87, 1964, s. 361-378; M. SVATOŠ (ed.), Dějiny Univerzity
Karlovy I, s. 233-234; Martin HOLÝ, Soukromá škola Matouše Kollina z Chotěřiny v Praze a její šlechtičtí žáci,
in: Eva Semotanová (ed.), Cestou dějin 2. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, s. 159-184.
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le, vzdělání a žákům. Představíme si nejdůležitější organizátory školství, kteří určovali jeho
podobu v dané době.
Mezi čelní představitele patří Martin Luther (1483-1546). Značná část škol podléhala
dosud církevní správě, která byla reformátory kritizována. Je tedy pochopitelné, že tito myslitelé zprvu takové ústavy odmítali jako nevhodné, neboť podle nich vyučovaly nekvalitně.
Spolu s náboženskými válkami, zánikem klášterů a celkovým rozvratem církevních poměrů
došlo i k úpadku vzdělávání, zvláště v první polovině 16. století. Jak bylo zmíněno již dříve,
tak nebyl poměr reformace k humanismu příliš vřelý, ale změna nastala posléze a vycházela
přímo od Luthera.26
Nicméně záhy se objevila nutná potřeba mít vzdělané kněze, obzvlášť v teologii, kteří
by s katolickými kněžími mohli vést učené polemiky. I přístup ke vzdělání laiků se změnil.
Také oni se měli vzdělávat, mimo jiné proto, aby byli schopni číst Bibli a rozumět jí. Ideálem
v protestantském prostředí se stává škola křesťansko-evangelická. Potřeba rozumět a vykládat
Bibli správně pak bude příhodnější, když budou lidé číst v jim srozumitelném jazyce. Přichází
tedy na řadu překládání Písma svatého do národních jazyků.
S ohledem na výše řečené, si byl Martin Luther od počátku vědom nutnosti provedení
reformy školství na území říše. Přestože se nejprve sám pokoušel o koncipování nového
učebního plánu, nakonec připadla hlavní úloha jeho mladšímu kolegovi, profesoru vitemberské univerzity Filipovi Melanchtonovi (viz dále).27 Ten vybízel šlechtické vrchnosti i města
zakládat školské instituce a pečovat o vzdělání svých poddaných či obyvatel. Obzvláště pak
prosazoval, aby učitelé dostávali vyšší plat, protože podle jeho učení byl pedagog po knězi
nejdůležitějším povoláním, přitom reálně nejméně vážené.
Filip Melanchthon, o jehož prvenství v reorganizaci a modernizaci raněnovověkého
školství ve středoevropské oblasti nelze pochybovat, počítal s nutností provedení reformy
vzdělávacího systému od počátku svého profesního působení na vitemberské univerzitě
(1518). O tom svědčí již jeho první přednáška.28
Melanchtonovy konkrétní kroky v reformování protestantského školství vedly trojím
směrem. Podněcoval zakládání nových vzdělávacích ústavů či podporoval reformy těch star26

K luterské reformaci ve vztahu ke školství např.: Georg MERTZ, Das Schulwesen der deutschen Reformation
im 16. Jahrhundert, Heidelberg 1902. K Lutherovi dále například: Otto SCHEEL, M. Luther I. Auf der Schule
und Universität, Tübingen 1916.
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O Melanchtonově pedagogice například: Hermann–Adolf STEMPEL, Melanchtons pädagogisches Wirken,
Bielefeld 1979; ze starších publikací např.: Philipp HARTFELDER, Melanchthon als praceptor Germaniae,
1889; Hans-Ulrcich MUSOLFF - Stephanie HELLEKAMPS, Geschichte des pädagogischen Denkens, München
– Wien 2006.

28

De corrigendis adulescentiae studiis z roku 1518, O. KÁDNER, Dějiny pedagogiky, s. 95.
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ších, sepsal různá teoretická pedagogická pojednání stejně jako řadu učebnic (viz dále). Pokud
jde o univerzitní studia, snažil se mj. prosadit větší oborovou specializaci. Například tedy měl
být jeden profesor teologie zaměřující se na Starý zákon, další na Nový zákon a jiní na klasické jazyky jako řečtinu či hebrejštinu.
Svou koncepci počal uvádět do praxe na vitemberské univerzitě. Nicméně například
disputace jakožto středověké metody vyučování ponechal, protože podle jeho názoru byly
prospěšné pro trénování ducha. Jeho další snahou bylo zavedení předepsaného rozsahu znalostí, které by student musel prokázat u závěrečných zkoušek. Zkoušky chápal také jako důležitou součást morální výchovy.
Melanchtonovy pedagogické metody a jeho pojetí vyučování se postupně dostávají i na
ostatní univerzity.29 K tomu přispěla nejen studentská peregrinace, ale i mobilita jednotlivých
pedagogů. Melanchton v německém školství dosáhl takové autority, že se s ním konzultovalo
obsazení pedagogických sborů na mnoha školách. „Lze říci, že bez dobrozdání Melanchthonova neprovedla se jediná změna učebné osnovy a neobsadilo se ani jediné důležitější místo
v učitelstvu univerzitním a partikulárním v Fěmecku i německých zemích rakouských; také o
tom korespondence jeho podává nesčetné důkazy.“30 Melanchthonova úloha v reformě protestantského školství ve střední Evropě a respekt k němu se projevil již v 16. století také v tom,
že již tehdy začal být označován za praeceptora Germaniae.
Mimořádně ovlivnil i nižší partikulární latinské školství v protestantských územích říše,
zejména pak v Sasku. Zvláště po žádosti jeho kurfiřta Jana, aby provedl vizitaci na tamních
školách, na základě které pak sepsal drobnou knihu Visitationsbüchlein z roku 1528. V tomto
díle navrhuje rozdělit latinské školy do třech stupňů. První by se věnoval výuce elementárních
dovedností, tedy psaní, čtení a základům aritmetiky, druhý stupeň by představoval důkladnější
probrání latinské gramatiky a částečně četbu klasických i novějších autorů a do třetího stupně
by pak pokračovali jen vybraní studenti, kteří se tu měli naučit uhlazené a vytříbené latině.
Jiným předmětům, např. historii či geografii, byl věnován výrazně menší prostor. Národní
jazyky měly pak na latinských školách pouze podpůrnou úlohu, a to zejména v prvním stupni
výuky, například ve výuce některých náboženských textů. I ony měly být však v pokročilejší
fázi vyučování recipovány v latinské formě, stejně jako katechismus, na který byl kladen vel29

Mezi další univerzity, které byly podle jeho vzoru reformovány, patřily např. univerzity v Tübingen, Frankfurtě nad Odrou, v Lipsku, Greifswaldu, Roztokách, Heidelberku a také na univerzitách nově vznikajících např.
v Marburku, Královci a Jeně. Viz: O. KÁDNER, Dějiny pedagogiky, s. 100.

30

Cit. dle: Tamtéž; Kádnerova práce v této oblasti je dnes již poměrně zastaralá, nicméně v českém jazyce nové
souborné dílo zabývající se dějinami univerzit a vzdělávání neexistuje. K získání přehledu o výchově a vzdělávání jsme tak využívali zahraniční práce, např: H. U. MUSOLFF – S. HELLEKAMPS, Geschichte des
pädagogischen Denkens; W. RÜEGG (Hg.), Geschichte der Universität in Europa.
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ký důraz. Ostatní vědomosti byly zprostředkovávány až na univerzitách. Přesto se tento systém školství vesměs ujal.31
Protestantské školství ve střední Evropě ovlivnili ovšem také další významní pedagogičtí reformátoři. S ohledem na vymezení naší práce nás budou zajímat především dvě významné osobnosti, a to Valentin Trotzendorf (vlastním jménem Friedland z Troitschendorfu u
Zhořelce, 1490-1556) a konečně Johannes Sturm ze Schleidenu (1507-1589).32
První z uvedených, Valentin Trotzendorf působil sice na více školách, ale nejvíce byl
spjat s gymnáziem ve slezském Goldberku (dnes polská Złotoryja), v jehož čele stál několik
desetiletí (1523-1527, 1531-1556). Jeho škola měla specifickou strukturu a pojetí, po třicetileté válce však upadla. Studovaly na ní ve své době tisíce studentů. Byla organizována jakožto
starořímská republika s velkou žákovskou účastí na organizaci. Tříd se dělily v tribue a žáci
zastávali nejrůznější funkce organizační jako např. strážci domů, dohlížitelé při obědech, ale
také byli voleni do soudních orgánů školy. Trotzendorfův přístup k jednotlivým žákům byl
specifický v tom, že se pokoušel udržovat rovnocenný přístup k studentům z různých společenských vrstev. Hlavní prostor věnoval vedle latinských i řeckých studií, obvyklých předmětů sedmera svobodných umění i některých speciálních disciplín (na goldberském gymnáziu se
studenti seznamovali např. také se základy soudobé jurisprudence) velkou pozornost náboženské výchově, zejména pak katechismu. Naopak málo prostoru se podle části dosavadního
bádání dostalo rozvoji fyzické zdatnosti žáků.33
Ovšem ještě významnějším organizátorem školství byl Johannes Sturm, zakladatel a
dlouholetý rektor gymnázia (1538-1582), od 1566 akademie v říšském městě Štrasburku.34
Přestože jeho zásluhy o rozvoj latinského školství v Evropě jsou nepopiratelné, domnívají se
někteří badatelé, že Sturm svým úsilím o dokonalou rétorickou a slovní znalost latinského
jazyka plně nepochopil Melanchtonovu snahu o zlepšení latinského školství. Celé školství 16.
století do značné míry opomíjelo přírodní vědy, nejen to Sturmovo, proto byla jeho výuka
zaměřena spíše jednostranně lingvisticky a nebyl v ní věnován dostatečný prostor pro důkladnější vzdělávání ve vědách přírodních, v matematice aj. Nicméně v kontextu doby byla výuka

31

O. KÁDNER, Dějiny pedagogiky, s. 101.

32

Mezi další významné pedagogy oné doby můžeme zařadit: Jana Bugenhagena, Michaela Neandera a Hieronyma Wolfa, viz: Tamtéž, s. 114.

33

K Trotzendorfovi viz: Gustav BAUCH, Valentin Trotzendorf und die Goldberger Schule, Berlin 1921, s. 52–
169; Arno LUBOS, Valentin Trozendorf. Ein Bild aus der schlesischen Kulturgeschichte, Ulm 1962; Karl
WEIDEL, Valentin Trozendorf, in: Schlesische Lebensbilder IV, Breslau 1931, S. 98–101.
34

K Sturmovi viz: Hans-Josef KREY, Sturm, Johannes, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
(dále BBKL) XI, Herzberg 1996, Sp. 145–149; Barbara Sher TINSLEY, Johann Sturm’s method for humanistic
pedagogy, The Sixteenth Century Journal 20, 1989, s. 23–40; A. SCHINDLING, Humanistische Hochschule.
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zaměřena prakticky, protože latina byla všeobecným dorozumívacím jazykem nejen v prostředí soudobého školství. Za Sturmův přínos je považována schopnost uceleně stanovit cestu
k výchovnému cíli, rozdělenou na jednotlivé uzavřené a na sebe navazující úseky studia. Celý
systém byl nakonec doveden až do deseti let a tomu odpovídala i struktura štrasburské školy.
Na tomto místě bychom se rádi zastavili a krátce pojednali o výukových materiálech.
Přední místo v našem přehledu bude jistě zaujímat pedagogické dílo Filipa Melanchtona. Do
16. století byly využívány latinské gramatiky Aelia Donata, knihy Priscianovy a dílo františkána Alexandra de Villa Dei, obecně známe a rozšířené jako Doctrinale. Nicméně tyto publikace začaly být nástupem humanismu hojně kritizovány, předělávány a nakonec nahrazeny.
Zejména to můžeme přičíst několika faktorům. Středověké učebnice se vyznačovaly středověkou latinou, která byla humanisty napadána jako vulgární a nevytříbená. Další kritika se
snesla na scholastické metody a také absenci klasických textů a autorů, které humanisté znovuobjevovali a zařazovali do výuky na přední místa.
Definitivní zlom 16. století nastal dílem již zmíněného Filipa Melanchtona. Jeho první
gramatika byla vydána v Německu roku 1525. Pozdějšími úpravami pak vznikla tzv. Grammatica maior a Grammatica minor, pojmenované podle rozsahu.35 Melanchtonovy učebnice
se staly známými a využívanými po celém učeneckém světě a dostalo se jim mnohých přepracování od jiných autorů. Nicméně ani tyto knihy nebyly přijímány bez výhrad. Praxe ukázala
záhy, že pro výuku na latinských partikulárních školách jsou pro svou obtížnost a rozsáhlost
látky ne zcela vhodné v původní podobě. Někteří autoři tak vytvářeli pro zjednodušení a praktické využití různé výtahy. K výuce samozřejmě bylo možné používat i gramatiky jiných autorů, jako například Nicolase Clenarda, Jakuba Mycilla či Valentina Trotzendorfa. 36
V českém prostředí zpracovával a vydával upravené Melanchtonovy gramatiky rektor prostějovské školy Pavel Vorličný (Aquilinas), jeho práce se dočkaly několika opakovaných vydání
v průběhu století. Mezi další vážené muže, kteří prosluli zpracováváním a vydáváním učebnic
pro české prostředí, patří bezpochyby Matouš Kolin z Chotěřiny (1516-1566). Ten humanisticky upravil Donatovu gramatiku, vydal knihu pro nejmenší žáky a také rozsáhlejší učebnici
pro žáky starší.37

35

Melanchtonovy latinské gramatiky vyšly mnohokrát (pod různými názvy). Viz alespoň: H.-A. STEMPEL,
Melanchtons pädagogisches Wirken.
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K prvním dvěma W. MÄHRLE, Academia Norica s. 225. K využití Trotzendorfových učebnic viz: Z. WINTER, Život a učení, s. 521.

37

M. HOLÝ, Soukromá škola Matouše Kollina z Chotěřiny, in: Eva Semotanová (ed.), Cestou dějin 2. K poctě
prof. PhDr. Svatavy Rakové, Csc., s. 159-184. K jeho pedagogickým spisům viz: Mattheus COLLINUS, De
quatuor partibus grammatices, Pragea Anno 1564, NK ČR Praha, sign.45 D 14; Týž, Elementarius libellus in
lingua Latina et Boiemica pro novellis scholasticis. Knížka začátkův v jazyku latinském a českém pro nové žáč-
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Důležitou součástí výuky byla také četba a rozbor textů. K tomuto úkolu sloužily nesčetné knihy. Na nejzákladnější úrovni, v nejnižších třídách, se často využívaly Ezopovy bajky, dále latinské Etymologie. K prohloubení znalostí byly čteny i části z díla dramatika Terentia, který byl Melanchtonem i Erasmem Rotterdamským očištěn od morálně nevhodných pasáží, aby mohl být předkládán ke studiu. Pomůckami pro četbu byly také verše Catonova
Disticha moralia.38 Ještě bychom rádi zmínili publikace podobného typu jako například Sentence Šalamounovy nebo speciální pomůcky, sbírky latinských výrazů, frází a hesel vybraných z klasických autorů, známé jako Elegantiae, Loci communes, Formulae, Dialogi.39
I když humanismus zapříčinil návrat klasických autorů do školních lavic i do popředí
učeneckého zájmu, tak jeho cesta nebyla bez obtíží. Soudobí vzdělanci přistupovali
k pohanským autorům s respektem, ale i výhradami. Náboženská morálka si vynutila mnohé
zásahy do antických děl tak, aby nebyly pohoršlivé. Míra očišťování a připouštění antických
děl do výuky záležela na jednotlivých osobnostech a regionech, které rozhodovaly o podobě
literárního kánonu studijního plánu. Mezi nejpřednější a nejvíc oceňované patřil Cicero a
v poezii Vergilius. Cicero byl předkládán jako vzor klasické latiny, hojně byly čteny jeho Listy, knihy De officiis, Pro archia a Pro rege Deiotaro.40 Z Vergilia byla nejrozšířenější Bucolica, Georgica a zejména Aeneis.41
S výčtem jednotlivých výukových materiálů bychom mohli ještě pokračovat, nicméně
se již jen krátce zmíníme o hlavních učebnicích pro výuku řeckého jazyka, matematiky, etiky
a muziky. Vedle základní Melanchtonovy řecké gramatiky náleželo místo učebnici Theopila
Gola nebo dílo Joachima Cameraria.42 Pro většinu studentů ale byl tento předmět zbytečný,
obtížný a prakticky nepotřebný, proto se ve školách prosazoval velice pomalu a ztěžka. Na
druhou stranu byla ale jeho znalost také módní záležitostí, zvláště v oblasti poezie. Nicméně
nebylo mnoho pedagogů, kteří by jej dobře ovládali a mohli by jej vyučovat. Řecký jazyk byl
pěstován například na teologických fakultách, kde bylo nutné číst Bibli v řeckém originále.
Vyučování dalších předmětů nebylo na všech latinských školách pravidlem.

ky..., Pragae 1550, NK ČR Praha, sign.65 E 1895; Tentýž, Donati Methodus de etymologia..., Pragae 1564, NK
ČR Praha, sign. 45 D 13; Z. WINTER, Život a učení, s. 524.
38

Z. WINTER, Život a učení, s. 254, 536.

39

Tamtéž, s. 537.

40

Tamtéž, s. 537.

41

Z jiných autorů se častěji objevuje Ovidius a jeho Epistolae ex Ponto a Proměny, texty Demosthenovy, Isokratovy, Plutarchovy, Xenofontovy aj., Tamtéž, s. 537.

42

W. MÄHRLE, Academia Norica, s. 255-256.
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Naposledy se musíme ještě zmínit o katechismu a náboženské výuce. Vedle Starého a
Nového zákona, byli žáci zvlášť na protestantských školách seznamováni s Lutherovým katechismem, pro menší žáky pak Melanchton sepsal chrestomatii s latinskými modlitbami, desatery, žalmy aj. Enchiridion elementorum puerilium.43
Výklad o těchto školských reformátorech a pedagogických autoritách 16. století jsme
považovali za důležitý pro pochopení raněnovověkých představ o ideální podobě vzdělávacího systému a jeho teoretických východisek vůbec. Ta se samozřejmě odrazila i v organizaci
soudobého protestantského školství (výše pojednané pedagogické reformy měly však určitý
vliv také na školství katolické).
Přispěním Luthera, Melanchthona i dalších zmíněných reformátorů byla nastartována
nová etapa vzdělávání, reorganizace školství a vznik protestantských škol. Reformátoři pak
apelovali na světskou vrchnost, šlechtu i města, aby se sami starali o existenci nižších partikulárních latinských škol. Nabádali je k tomu, aby za své finance zřizovala, vydržovala a povolávala pedagogy, podporovala chudší studenty a schvalovala školské řády apod.
Mimo jiné díky této nové dobové potřebě mít vzdělané obyvatelstvo pro rozvíjející se
úřednickou a hospodářskou činnost, se stále více jedinců snažilo získat vyšší vzdělání a postoupit tak na žebříčku sociální hierarchie. Zvláště se to týkalo měšťanské vrstvy, která se
postupně začala stále více emancipovat a zvyšovat své životní nároky. S nárůstem potřeby jak
praktické, tak i reprezentační mnohem více rodin posílalo své syny za vzděláním i do vzdálených oblastí a na vícero škol. To svědčí také o zvyšujících se ekonomických možnostech
měšťanstva.

43

Z. WINTER, Život a učení, s. 532.
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3. Stav partikulárního školství v Horní Lužici
V Lužicích fungovaly latinské školy již ve středověku. Nicméně je patrné, že v námi
sledovaném období se počet těchto ústavů zvýšil. Příčinu lze kromě všeobecně rostoucí poptávky po kvalitním preuniverzitním školství najít v šíření reformace z přilehlých oblastí říše,
zvláště luteránství ze Saska. Nová vlna náboženské reformace si žádala buď reformu škol
starých, anebo zakládání nových institucí, jež by vychovávaly studenty v příslušné konfesi a
vedly je v souladu s nimi k humanistickému vzdělání.44
Větší rozvoj školství je patrný v Horní Lužici. Mělo to zřejmě více příčin (větší koncentrace měst, jejich ekonomická síla apod.). Významnými latinskými školami zde byla například gymnázia v Budyšíně (založeno roku 1556) a v Žitavě (založeno roku 1586).45 Ačkoliv
v prvních letech své existence žitavská škola příliš dobře neprosperovala, tak za rektorátu
Melchiora Gerlacha, v rozmezí let 1602–1616, se stala nezanedbatelným konkurentem gymnázia ve Zhořelci, které v sledované době patřilo k nejvyhledávanějším školám ve vedlejších
zemích České koruny a jež je předmětem předkládané bakalářské práce.
Nadregionální atraktivita Horní Lužice pro studenty z českých zemí, Slezska, Uher,
Braniborska, Saska i dalších evropských regionů pak mohla být dána také náboženskou orientací příslušného ústavu. Konfesijně poměrně přívětivé a tolerantní prostředí tamních vzdělávacích institucí, v němž se jen zčásti odrazily ostré spory mezi ortodoxními luterány a tzv.
filipisty v říši, mohlo hrát roli při rozhodování, na jakou školu zamíří.46 Také vzdálenost nahrávala těmto destinacím. Ve výzkumu atraktivity jednotlivých z uvedených hornolužických
škol však narážíme podobně jako i jinde na nedostatek pramenných údajů, zejména matričních záznamů.
Některé latinské školy zde vykazovaly vysokou kvalitu výuky nejen v základním obsahu, to jest ve výuce latiny a dalších obvyklých předmětů vyučovaných na partikulárních ško-
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Lenka BOBKOVÁ - Luděk BŘEZINA - Jan ZDICHYNEC, Horní a Dolní Lužice. Praha 2008; Martin HOLÝ,
Vliv luteránské reformace na rozvoj partikulárního školství ve vedlejších zemích České koruny v 16. století, in:
Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17.
století, Praha 2009, s. 535-550.
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K žitavskému gymnáziu viz: Theodor GÄRTNER (Hg.), Urkundenbücher der sächsischen Gymnasien I.
Quellenbuch zur Geschichte des Gymnasiums in Zittau. I. Heft. Bis zum Tode des Rektors Christian Weise
(1708), Leipzig 1905; Wolfgang HERBST, 400 Jahre Gymnasium Zittau. 1586-1986, Bad Hersfeld 1986; E.
KOCH, Böhmische Edelleudte, s. 20. K budyšínskému gymnáziu alespoň viz: Richard NEEDON, Beiträge zur
Geschichte des Bautzener Gymnasiums, NLM 80, 1904, s. 184-208 a NLM 83, s. 196-229.
46

K tomu také: J. BAHLCKE, Das Görlitzer „Gymnasium Augustum“, s. 289-310, zde s. 301.
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lách, ale vyučovaly se zde zčásti také disciplíny spíše univerzitního charakteru (viz dále podkapitola 3.1.). Vazba na univerzity v Sasku (zejména na Vitemberk, Lipsko či Jenu), které
byly hlavním střediskem luteránství, vedla i k tomu, že místní městské rady zvaly pedagogy
nezřídka právě na doporučení z těchto vzdělávacích zařízení. Přestože náklady vynaložené na
zřizování, reformování i kontinuální udržování vzdělávacích institucí byly pro jednotlivá města vysoké (platy rektorů i dalších učitelů, náklady na stavbu, opravy či běžnou údržbu školních budov atd.), vracely se jim nejen v podobě samotného ekonomického kapitálu (zisk
z prodeje různého zboží stovkám studentů, z pronájmu ubytovacích prostor některým z nich
apod.), ale jednoznačně přispívaly k jejich všeobecnému vzdělanostnímu i kulturnímu rozvoji.
Podpora místního školství pak také výrazně usnadňovala vzdělanostní curricula synů zdejších
obyvatel, kteří tak za kvalitním preuniverzitním vzděláním nemuseli jinam.

3.1.

Latinská vyšší škola ve Zhořelci

Přestože tradice latinského školství ve Zhořelci sahala hluboko do středověku, bylo
gymnázium samotné založeno teprve v roce 1565, a to v budově bývalého minoritského kláštera sekularizovaného v době reformace.
Zhořelecké gymnázium udržující od počátku kontakty především se saskými luterskými
univerzitními centry ve Vitemberku a Lipsku sestávalo nejprve z pěti tříd (později přibrána
ještě šestá), které byly dle jednoho z rozšířených soudobých zvyků počítány opačně než dnes.
Nejvyšší byla tedy prima, nejnižší kvinta, případně sexta. Jak dobře ukazují dochované školní
řády gymnázia z let 1566, 1609 a 1616, spočívala výuka v nich především v dokonalém
zvládnutí latinského jazyka, obdobně jako u jiných škol podobné úrovně. Náplní bylo studium
trivia, některých předmětů kvadrivia a dalších diciplín (např. byla do výuky zařazena hebrejština, rétorika či astronomie a zčásti i jurisprudence a etika). Základním jazykem výuky a komunikace byla latina, užití němčiny jako mateřského jazyka bylo minimální. 47
47

Ke Zhořeleckému gymnáziu viz: J. BAHLCKE, Das Görlitzer gymnasium; Martin HOLÝ, Das Gymnasium
in Görlitz; K. HRDINA, Čechové na gymnáziu ve Zhořelci; Ze starších tisků viz: Christian KNAUTHE, Das
Gymnasium Augustum in seiner alten und neuen inner- und äusserlichen Gestalt der verflossenen 200 Jahre, in:
Friedrich Christian Baumeister (Hg.), Sammlung von Jubelschriften, Reden, Gedichte … zum Dankvollen
Andenken des Zweyhundertjährigen Stiftungstages des Gymnasii Augusti zu Görlitz etc., Görlitz 1765; K školním řádům viz: Petrus VINCENTIUS, Disciplina et doctrina gymnasii Gorlicensis, Gorlicii. Excudebat Ambrosius Fritsch 1566, Staatsbibliothek zu Berlin, sign. Ay 25404 – k němu blíže: J. BAHLCKE, Das Görlitzer gymnasium; Gymnasii Gorlicens. Disciplina et doctrina edita a Caspare Dornavio Philos. Et Medico, Rectore. Praemissae sunt duae orationes inaugurales, Gorlicii 1609, ONB Wien, sign. 34.0.68 – k němu viz.: Reinhold
VORNBAUM (Hg.) Die evangelischen Schulordnung des siebezehnten Jahrhunderts, Gütersloh, 1863, s. 81103; Actus inauguralis, Introductis Gymnasium Gorlicense … XV. Cal. Febr. Anno N.C. M. DC.XVI. Jubilae
primo, Quinquagesimo …, Gorlicii, s.d. , ÖNB Wien, sign. 34.0.48 (řád z r. 1616) – k němu viz: R. SEIDEL,
Späthumanismus in Schlesien, s. 195-204. Popsáno viz: Z. WINTER, Život a učení, s. 600-659.
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Autorem prvního školního řádu z roku 1566 se stal také zároveň první rektor školy, Petrus Vincentius (1519–1581), který byl synem vratislavského zlatníka a studoval ve Vitemberku, kde získal magisterský titul.48 Krátce pak působil na univerzitě v Greifswaldu, na latinské škole u sv. Vavřince v Norimberku a sv. Kateřiny v Lübecku. Později se uplatnil jako
profesor rétoriky, řečtiny, etiky, elokvence a dialektiky ve Vitemberku. Byl ovlivněn jak Martinem Lutherem, tak Filipem Melanchtonem a v jeho pedagogické praxi se tyto vlivy dají nalézt. Svědčí o tom mimo jiné jím sepsané studijní předpisy. Nicméně byl ovlivněn i jinými
učenci té doby, a to zejména Johannem Sturmem a Valentinem Trotzendorfem, o nichž jsme
pojednali již výše (viz podkapitola 2.1.).49
Vincentiovy další kroky vedly do Zhořelce, kam byl pozván, aby se ujal vedení nové latinské vyšší školy. Působil zde od jejího založení roku 1565 až do roku 1569, kdy změnil své
působiště a stal se rektorem gymnázia sv. Alžběty ve Vratislavi a inspektorem vratislavského
školství. Byl autorem známého školského řádu z roku 1570 a zemřel 1581 ve Vratislavi.50
Z dalších významných rektorů zhořelecké školy lze uvést Martina Mylia (1542–1611).
Tento syn zhořeleckého soukeníka Johanna Mylia studoval ve Vitemberku, kde se stal 1574
magistrem. Zpět do Zhořelce se vrátil v roce 1568 a stal se zde učitelem pod vedením Petra
Vincentia. Kromě jeho pedagogického působení o něm lze hovořit také jako o básníkovi, filozofovi, řečníkovi i historikovi. V roce 1594 se stal rektorem školy, když vystřídal Laurentia
Ludovica (1536-1594). Ve funkci rektora působil až do roku 1608, kdy kvůli své nemoci a
také podezření z kalvinismu školu opustil. Zemřel 27. července 1611 v témže městě.51
Martin Mylius byl učitelem mnoha Čechů studujících ve Zhořelci. Udržoval s nimi také
kontakt prostřednictvím korespondence, zvláště pak se šlechtickými rody Smiřických, Valdštejny a Rederny. Někteří ze studentů mu věnovali své verše a příspěvky. On sám přidal příspěvek do památníku Hanibalovi z Valdštejna52 a verše věnoval i Melchiorovi Redernovi na

48

K Petru Vicentiovi např. viz: Robert TAGMANN, Petrus Vincentius, der erste Schuleninspector in Breslau, Breslau
1857; Adolf SCHIMMELPFENNIG, Vincentius Petrus, in: ADB Bd. 39, 1895 s. 735n.; Gustav BAUCH, Petrus
Vincentius, der Schöpfer des Görlitzer Gymnasiums und erste Breslauer Schuleninspektor, in: Mitteilungen der
Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 19, 1909, s. 269-330; Hartmut FREYTAG, Vincentius
(Vietz), Petrus (Peter), in: Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck 11, Neumünster 2000, s. 362366; TÝŽ, Petrus Vincentius (1519-1581), in: SchL 8, 2004, s. 60-68; G. MERTZ, Das Schulwesen der deutschen
Reformation, s. 155.

49

M. HOLÝ, Vliv luterské reformace, s. 531 – 551.

50

M. HOLÝ, Zrození, s. 204; dále např: R. TAGMANN, Petrus Vincentius.

51

K Martinu Myliovi např. viz: Ch. KNAUTHE, Das Gymnasium Augustum, s. 73; RHB III, s. 401; Johann
Heinrich ZEDLER, Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste …, Halle - Leipzig 1732-1750, dostupné on-line: http://mdz10.bib-bvb.de/~zedler/zedler2007/.

52

Gustav SIEG, Freiherr Hannibal von Waldstein und sein Stammbuch. Görlitz-Biesnitz 1929, s. 7.
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Frýdlantu53 a Pavlovi Lideliovi a Eliáši Rozinovi z Javorníka, jež byli pražskými rodáky. Některé jeho jiné práce mají bohemikální či dokonce pragensiální povahu.54
Zcela nejvýznamnějším ze zhořeleckých rektorů byl bezpochyby Casparus Dornavius
(1577–1631). Měl také mnoho vazeb na studenty z Čech. Kontakty s českým prostředím navázal již mnohem dříve jakožto učitel a průvodce některých šlechtických synů a také v době
působení v Praze. V závěru života (1620) pak také vedl jednání o polské neutralitě k českému
stavovskému povstání.55
Narodil se 11. října 1577 v Ziegenrücku nad Sálou ve Vogtlandu. Na studiích pobýval
v Jeně a Lipsku, kde se věnoval filozofii a medicíně. Doktorem medicíny se stal až 26. června
1604 v Basileji. Předtím, než se vydal do Prahy k dvornímu lékaři Hektoru Moscagliovi, u
kterého si chtěl prohloubit znalosti lékařství, doprovázel jako tlumočník Gregoria Iordana
z Benátek, který cestoval po německých dvorech.56 V Praze se zdržoval asi od roku 1597,
kromě výše uvedené praxe učil i české šlechtické mladíky a roku 1600 vyučoval na soukromé
škole Adama Hubra z Risenpachu (1546-1613).57
Na této škole studoval i Adam, syn Václava Budovce z Budova (1551-1621). S touto
rodinou udržoval Dornavius dlouhodobě přátelské styky. Možná také díky Budovcům se seznámil i s jiným významným českým šlechtickým rodem, totiž Smiřickými ze Smiřic. Roku
1602 putoval jako vychovatel s Jaroslavem Smiřickým na latinskou školu do Zhořelce, odtud
pak rok poté odešel do Basileje, kde promoval v lékařství. Dále doprovázel Smiřického do
Heidelberka na podzim 1605, pokračovali na krátký čas do Itálie a do Francie. Zde se seznámil s představitelem hugenotů Filipem Mornayem du Plessis (1549-1623). Na závěr své cesty
zavítali do Anglie a Nizozemska. 58
Jakožto rektor vystřídal pak Dornavius v roce 1608 Martina Mylia na zhořeleckém
gymnáziu, kde působil až do roku 1615. Mezi léty 1613-1615 stihla Zhořelec vlna morové
nákazy, gymnázium nevyjímaje. Škola přerušila svou činnost a Dornavius nalezl útočiště u
svého přítele Václava Budovce z Budova. Roku 1616 započal dráhu na gymnáziu v Bytomi

53

Milan SVOBODA, Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku, Praha 2011.

54

M. HOLÝ, Zrození, s. 206; RHB III., s. 401–402.

55

Ke Casparu Dornaviovi viz: M. HOLÝ, Ve službách šlechty, s. 156 – 157; RHB II, s. 56-68; R. SEIDEL,
Späthumanismus in Schleisen.

56

Životní data obou učenců se nám bohužel nepodařilo zjistit.

57

Literatura k Adamu Hubrovi z Rysenpachu viz: M. HOLÝ, Ve službách šlechty, s. 195-197; RHB II, s. 364.

58

K jejich putování viz: Andrea HOLASOVÁ, Životní cesta Jaroslava II. Smiřického ze Smiřic (1588-1611).
Kapitoly ze života renesančního aristokrata, Praha 2002 ( dipl. Práce ÚČD FF UK).
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nad Odrou.59 Po ukončení pedagogické dráhy působil mimo jiné ve službách slezských knížat
a stavů, vyjednával jejich jménem s Gabrielem Bethlenem a poté se ujal zmíněné delegace
českých stavů do Polska.
Jeho styky s českým prostředím z řad šlechticů, ale i měšťanů, byly po celý život intenzivní. Kromě uvedených rodů udržoval kontakty i s Žerotíny.60 Svou korespondenci směřoval
i k pražským rodákům, například lze zmínit Pavla Ješína z Bezdězí. Napsal řadu větších i
menších děl příležitostné i trvalejší povahy. Na konci každého semestru pořádal rétorická cvičení, na kterých se prezentovali i studenti z Čech.61
Po Dornaviovi převzal vedení zhořelecké latinské školy Elias Cüchler (1568-1632).
Svá studia strávil na školách v Schönbergu, Zhořelci, na univerzitách v Lipsku a Jeně.
Nicméně již na začátku 90. let zde působil jakožto vychovatel Jindřicha a Hannibala
z Valdštejna62. Od roku 1593 na zhořeleckém gymnáziu vyučoval až do své smrti 11. října
1632. Byl velice aktivní v literární činnosti, sepsal blahopřání k příjezdu českých králů do
Zhořelce Matyáše a Fridricha Falckého. Své spisy věnoval i českým studentům, například
veršovaný příspěvek do sborníku vydaného k úmrtí Pražana Václava z Paumberka.63
Ve výše uvedeném textu jsme chtěli poukázat na společenské a také učenecké kontakty
mezi představiteli zhořeleckého gymnázia (rektory i dalšími učiteli) a obyvateli českých zemí,
a to nejen z řad šlechty, ale také svobodných měšťanských vrstev, případně i s rodáky z městských poddanských či venkovských lokalit.

59

Ke gymnáziu v Bytomi nad Odrou alespoň: M. HOLÝ, Zrození, s. 229-133; R. SEIDEL, Späthumanismus in
Schlesien, s. 230-264.

60

Otakar ODLOŽILÍK, Karel starší ze Žerotína: 1564 – 1636, Praha 1936.

61

K. HRDINA, Čechové na gymnáziu ve Zhořelci, s. 56-68.

62

G. SIEG, Freiherr Hannibal von Waldstein.

63

Jednalo se o tyto příspěvky k návštěvě Matyáše: Ad Divum Matthiam II. Austrium, Hungariae Et Bohemiae
Regem, Pium, Felicem, Victorem, Pacificum, Principem Et Dominum Suum Clementiss. In communi omnium
ob auspicatiss. eiusdem S. R. Majestatis in urbem suam Gorlicium adventum plausu, Gorlicii (1611), Praha,
Strahovská knihovna, sign. AM IX 76 přív.10 a Fridricha Falckého: Lyrae Davidicae ode LXXII, Pro Salute,
Incolumitate, felici et victoriosa Gubernatione, Sereniss. Potentiss.q;Principis ac Domini, Domini Friderici,
Dei..., Gorlicii (1620), KNM, Praha, sign. 10 A 121. Do sborníku pro Václava z Paumberka pak zapsal
věnování, viz: Wenceslai a Paumbergk, viri nobilis, exsequiae suspirantibus amicorum Musis honorate, Gorlicii
(1608), KNM, Praha, sign. 49 C 15 přív. 33. K těmto i dalším příspěvkům viz: RHB I., s. 514-515; Tamtéž IV, s.
115.
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3.2.

Gymnázium ve Zhořelci a studenti z pražských měst

Zhořelecké gymnázium bylo pro studenty z Čech velmi přitažlivé. Jen v letech 15801620 studovalo na něm podle Hrdinových excerpt více než 250 studentů z českých zemí a
necelou třetinu pak představovali žáci z pražských měst. 64 Tento počet přitom nemusí být
zcela absolutní číslo, nicméně pravděpodobně se blíží k reálnému počtu pražských studentů.
Zajímavé je pak srovnání vrcholů všeobecné návštěvnosti gymnázia. Největší oblibě
(vyjádřeno množstvím zapsaných studentů) se gymnázium těšilo ke konci 80. let 16. století.
Zapsalo se zde celkově více než 600 studentů.65 K porovnání se nabízí také zájem o zhořelecké gymnázium ze strany šlechtických studentů z českých zemí. V letech 1580-1619 jich zde
pobývalo okolo 70 a nejvíce z nich se zapsalo v rozmezí let 1600-1604 (cca 30). Jak upozornily již předchozí historické studie, tak se jedná o překvapivý jev, protože se obecně považovalo období počátku 17. století (rektorát Martina Mylia) za úpadkové.66
Z dostupných informací o potomcích pražských měšťanů a jejich pobytu na zhořeleckém gymnáziu si můžeme udělat představu nejen o jejich celkovém počtu, ale též o frekvenci,
s jakou v jednotlivých letech gymnázium ve Zhořelci navštěvovali. Ta přitom v průběhu sledovaného období dosti kolísá (srov. Graf 1). Největšího vrcholu dosahuje počet pražských
studentů v roce 1608, kdy jich zde studovalo 11. Poté následuje rok 1586 s 8 studenty. Větší
návštěvnost obecně pak můžeme sledovat v poslední čtvrtině 16. století a v prvé dekádě století následujícího.
Přitažlivost gymnázia pro studenty z pražských měst se tak ve svém vrcholu, tedy roce
1608, také jako v případě šlechty z českých zemí, nachází v rozporu s všeobecně přijímaným
obdobím prosperity gymnázia spadajícího do závěru 80. let 16. století. Domníváme se, že to
může souviset také s nástupem nejvýznamnějšího rektora tohoto gymnázia, již zmiňovaného
Caspara Dornavia. Nicméně školu v příštích letech nečekal další významný rozvoj. Úbytek
studentů v následujících letech je zřejmý. Tato tendence je nicméně sledovatelná nejen u studentů z pražských měst, ale také v celkovém počtu studentů z českých zemí.67

64

K všeobecné návštěvnosti z českých zemí viz: M. HOLÝ, Das Gymnasium in Görlitz, s. 25-35. K pražským
studentům viz: příloha předkládané práce v závěru – Pražané na vyšší latinské škole ve Zhořelci (1580-1620).

65

Přesná čísla se rozchází u různých autorů. Zatímco Hrdina uvádí pro rok 1590 až 645 studentů – K. HRDINA,
Čechové na gymnáziu ve Zhořelci, s.85, tak Gustav Sieg pak pro stejný rok 614 – G. SIEG, Matrikel, s.72. Z
druhého autora pak vychází ve své studii i J. Bahlcke – J. BAHLCKE, Das Görlitzer gymnasium, s. 306. Viz M.
HOLÝ, Zrození, s. 208.

66

Viz Ch. KNAUTHE, Das Gymnasium Augustum, s. 38, 55-72 a M. HOLÝ, Zrození, s. 208 (Graf 7).

67

Tamtéž. A dále viz: J. BAHLCKE, Das Görlitzer Gymnasium.
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Nejpravděpodobněji to zapříčinily dva faktory. Prvním byla morová rána, která Zhořelec postihla mezi léty 1613-1615. V jejím důsledku byla výuka na gymnáziu zastavena a plně
obnovena až v roce 1616 za dalšího rektora, Eliase Cüchlera. Druhým důvodem pak mohla
být kolísavá atraktivita konkurenčních školských ústavů, což bylo v této době zcela běžné.
Takovou konkurenci představovalo například nedaleké žitavské gymnázium, kde působil již
výše zmíněny, úspěšný a vážený rektor, Melchior Gerlach. Podobnou roli zde mohla sehrát i
zvýšená atraktivita dalších, tehdy se rozvíjejících vyšších latinských škol ve vedlejších zemích České koruny, např. proslulého gymnázia Schönaichiana v Bytomi nad Odrou.68 Zdá se
tedy, že zhořelecká škola z výše uvedených důvodů nebyla schopna navázat na svůj předchozí
rozkvět.
Gymnázium ve Zhořelci mělo významné místo nejen v porovnání s českými zeměmi,
ale i s ostatními latinskými školami v zahraničí. Tato škola byla atraktivní pro české studenty
z měšťanského prostředí, ale hojně také pro šlechtu, a to zvláště díky jejímu šestitřídnímu
systému.69 V Čechách totiž převládala školská zařízení s třemi až čtyřmi třídami, takže zhořelecké gymnázium nabízelo pokročilejší výuku a lépe připravovalo na univerzitní studia. Jejich
absolvování (v řadě případů i formálně zakončené získáním akademického gradu) lze ostatně
doložit u nemalé části někdejších zhořeleckých studentů.

Zápisy studentů z pražských měst na
zhořeleckém gymnáziu v letech 1580 - 1620
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Viz pozn. č. 59.

69

M. HOLÝ, Zrození, s. 206.
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Atraktivita latinské školy ve Zhořelci byla dána nejen kvalitní výukou zajištěnou
věhlasnými pedagogy, ale také relativní blízkostí mezi Prahou a Zhořelcem (cca 150 km), než
kterou by museli pražští studenti urazit za vzdálenějšími latinskými vyššími školami (Praha –
Altdorf cca 270 km, Praha – Brémy cca 600 km, Praha – Štrasburk cca 600 km). Volba zhořeleckého gymnázia nebyla však ovlivněna pouze výše uvedenými faktory. Existovala jistě řada
dalších, které ovšem nelze s přesností určit. Předpokládáme, že to byly osobní kontakty mezi
pražskými a zhořeleckými měšťany a také kontakty mezi členy jejich školských obcí. Klíčovou úlohu jistě sehrály jak přátelské vztahy mezi jednotlivými pražskými měšťanskými rodinami a zhořeleckými vyučujícími, tak také styky pěstované na dalších úrovních. Nemuselo se
přitom jednat pouze o vztahy učenecké. Zásadní úlohu měla také rodinná tradice. Synové významných pražských měšťanů totiž často absolvovali podobné cesty za vzděláním jako jejich
otcové či další příbuzní.
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4.

Stav partikulárního školství v norimberském regionu

Vyšší latinské školství mělo ve Francích dlouhou tradici. Pokud jde o říšské město Norimberk, lze jeho počátky klást přinejmenším do vrcholného středověku.70 Počátkem novověku poznamenala vývoj školství v tomto regionu nezdařená reforma. S žádostí o vytvoření
koncepce nového norimberského městského školství se obrátila městská rada v října 1542
přímo na „praeceptora Germaniae“, tehdy ještě mladého vitemberského profesora Filipa Melanchtona. Ten se pokusil zavést zcela nový typ školského ústavu, pro který se vžil pojem
„Die Obere Schule“.71 Své gymnázium koncipoval jako vyšší latinskou školu, jejímž úkolem
nebylo pouze vštípit žákům základy sedmera svobodných umění a pokročilou znalost latiny
(vedle ní pak alespoň základů řečtiny, příp. hebrejštiny), ale také dalších předmětů, jež se
běžně vyučovaly až na artistických fakultách.72 Cílem bylo lépe připravit žáky na univerzitní
studia.
Nově vzniklý školský ústav se ovšem od počátku potýkal s problémy. Nabídka přednášek na této „Obere Schule“ se svým obsahem zčásti překrývala s univerzitním učivem. Tato
skutečnost mohla navzdory původnímu Melanchthonovu záměru způsobit, že bylo pro studenty přitažlivější zapsat se rovnou na univerzitu, kde by mohli také získat za studium
v daných oborech vysokoškolský titul. Ačkoliv nabídka těchto speciálních přednášek na vyšších školách bývala poměrně běžná, mohl být tento faktor jednou z příčin stálého nedostatku
studentů. V důsledku toho se škola stávala také nepříliš atraktivním místem působení pro pedagogy, kteří raději přijímali lepší nabídky na ostatních školách. Navíc této nové škole konkurovaly poměrně dobře se rozvíjející školy farní (u sv. Sebalda a sv. Lorenza) nebo egidienská
škola. Nakonec z množství předmětů, které se měly na nové škole vyučovat, zůstala jen velmi
malá část, která pokrývala jen základy výuky běžné na latinských vyšších školách. Vzdělávací
instituce se tak stala nakonec přítěží a přinejmenším z části i ostudou norimberské městské
rady, i když fungovala až do 70. let.73
Po ztroskotání „Obere Schule“ zaznamenalo území franckého kraje z hlediska školství
určitou stagnaci. Chyběla mu řádná školská soustava. Naproti tomu ostatní regiony, jako například Sasko, Virtenbersko aj. již měly zřízené vlastní prosperující gymnázia. Až do 60. let
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K tomu: Andreas KRAUS, Der Beitrag Frankens zur Entwicklung der Wissenschaften (1550-1800), in: Max
Spinder (Hg.), Handbuch der Bayerische Landesgeshichte, Bd. III., München 1971, s. 603-643.
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16. století nevznesl nikdo návrh na změnu. Prvním, kdo přišel s touto myšlenkou, byl bývalý
rektor „Obere Schule“ Joachim Camerarius (1500-1574), který tou dobou pobýval na univerzitě v Lipsku.74
Potřebu reformy norimberského školství si uvědomovali také někteří členové norimberské městské rady, kteří již dříve iniciovali pokus o zřízení „Obere Schule“. Nicméně po smrti
jednoho z předních zastánců nové školy v radě, Hieronyma Baumgartnera (1498-1565), nebyla tato myšlenka předmětem zájmu městských radních, také proto, že z předchozí zkušenosti
nevěřili v úspěšnost takového finančně nákladného podniku.
Camerarius se ale nevzdal a snažil se při svých norimberských návštěvách svůj návrh
prosazovat a získávat spojence. Pro zřízení nového ústavu bylo vysloveno několik důvodů.
Gymnázium by umožnilo hospodářský a kulturní rozmach města i norimberského regionu,
který byl po dvou předchozích válkách utlumen. Mohlo by také přitahovat zámožné studenty
z okolních oblastí, kteří by zde mohli utratit nemalou část svých aktiv, což by vyrovnalo výdaje, jež by rada vynaložila na jeho zřízení. Tyto argumenty, zdá se, přesvědčily radu o tom,
že se se v září 1567 začala poohlížet po vhodné oblasti, kde by mohla školu zřídit.75
V úvahu přicházela tato místa: opuštěný dominikánský sekularizovaný klášter Engelthal, město Hersbruck a Altdorf. Následující postup vedl k fyzickému ohledání těchto míst a
srovnání jejich výhod a nevýhod. Dále ale chybějí zprávy o tom, že by se bezprostředně poté
jednalo o zamýšleném zřízení školského ústavu. Až při příležitosti svatby svého syna Joachim
Camerius opět zavítal do Norimberka a snažil se městskou radu přesvědčit o prospěšnosti
takového podniku. Delegace norimberských radních se tak během prosince 1570 opět vydala
do vybraných míst, aby s konečnou platností podala první ucelený návrh. V lednu 1571 tak
díky ochotě městské rady a připravenosti projektu bylo rozhodnuto o výstavbě nového školního areálu, viz níže.
Městská rada se vyjádřila pro Altdorf, i když důvody k této volbě nejsou zcela známy.
Zřejmě k tomu přispěla lepší dostupnost města než kláštera Engelthal a také skutečnost, že se
nacházelo v okruhu přímé vlády říšského města Norimberka. Jediným problémem, se kterým
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Joachim Camerarius (* 12.4.1500 Bamberg, † 17.4.1574 Leipzig) studoval na universitě v Lipsku. Roku 1535
se stal profesorem na universitě v Tübingen, nicméně hlavní část své pedagogické dráhy spojil s univerzitou v
Lipsku, kde zastával místo rektora od roku 1541 až do své smrti 1574. V pedagogice byl pak ovlivněn především
Martinem Lutherem a Filipem Melachthonem.
K němu viz: Joachim CAMERARIUS, Historica narratio de fratrum orthodoxorum ecclesiis, in Bohemia, Moravia et Polonia, in: Erich Beyreuther-Gerhard Meyer-Amedeo Molnár (Hg.), Materialien und Dokumente,
Quellen zur Geschichtsschreibung der Böhmischen Brüder, Reihe 1, Bd. 4, Hildesheim 1980 , on-line:
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se Altdorf potýkal, byl nekvalitní zdroj vody. Nicméně toto bylo vyřešeno jejím přívodem
z okolních oblastí. Během výstavby školní budovy ale náhle zemřel Joachim Camerarius
1574, organizátor podoby školního řádu a zamýšlený budoucí rektor. Norimberští radní proto
urychleně hledali jeho náhradníka. Obrátili se jak na některé saské školy, tak i do Štrasburku,
kde nakonec nalezli profesora Valentina Erythräa. Ten po zvážení nabídky a krátké výuce na
univerzitě v brunšvickém Helmstedtu místo rektora na gymnáziu přijal. Do Norimberku dorazil v květnu 1577.76 O jeho působení v Altdorfu samotném pak pojednává další podkapitola
4.2.

4.1.

Gymnázium v Altdorfu

V naší práci se zaměříme dále na školu v Altdorfu, jinak nazývanou Academia Norica,
respektive na gymnázium, na jehož základě akademie vznikla a které jsme vybrali ke srovnání
z několika důvodů. Tím nejzásadnějším je mimořádná obliba této školy u studentů
z pražských měst, kteří ho v naší zkoumané době let 1580–1620 navštívili, výhodná poloha a
mnohé další, které dále rozvedeme v podkapitole 4.4.
Nyní k samotnému vzniku a uspořádání školského ústavu v Altdorfu. Jak jsme již zmínili, tak se zde nacházelo jednak gymnázium, ale i akademie. Gymnázium pak při ní fungovalo pouze do 30. let 17. století, kdy bylo zrušeno. Můžeme říct, že pravděpodobně od roku
1578/80, kdy došlo k udělení císařského práva vydávat některé vysokoškolské grady (bakalářský a magisterský titul sedmera svobodných umění), bylo gymnázium k univerzitě přidruženo
a stalo se její součástí. Privilegium se týkalo zpočátku jen fakulty artistické, proto hovoříme
pro léta 1578–1623 o tzv. semiuniverzitě či poloviční univerzitě.77 Plný univerzitní status získala až roku 1623. Dopomohla jí k tomu přízeň císaře Ferdinanda II., který svolil k udělování
titulů pro juristy a mediky. Univerzita pak dosáhla vrcholu v podobě udílení nejhodnotnějších
titulů teologie v roce 1699 a fungovala až do roku 1809, kdy byla zrušena.78
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K Valentinu Erythräovi viz alespoň: Karl Ritter von HALM, Erythräus Valentin, in: ADB 6, s. 335nn; W.
MÄHRLE, Academia Norica, s. 189; A. SCHINDLING, Humanistische Hochschule, passim.
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4.2.

Struktura školy

Gymnázium bylo zpočátku uspořádáno pouze do tří tříd, později byla připojena ještě
jedna třída navíc (1576).79 Prvním rektorem akademie, který byl zároveň hlavním představeným gymnázia, což platilo i pro jeho nástupce, se stal někdejší štrasburský profesor rétoriky
Valentinus Erythräus (1521-1576). Tento filolog a pedagog, narozený v Lindau 1521, prošel
latinskou školu ve svém rodišti a dále studoval tři roky ve Štrasburku. Vzdělání pak zakončil
na univerzitě ve Vitemberku, kde se seznámil s Lutherem a Melanchtonem. Od proslulého
Johanna Sturma byl následně povolán do Štrasburku, kde se stal profesorem rétoriky, na jehož
místě setrval 29 let a během let získal pověst kvalitního pedagoga. V roce 1575 vyslyšel
prosbu norimberské městské rady a převzal řízení nově založené altdorfské akademie. V jejím
čele vydržel přibližně 9 měsíců, když ho náhle zasáhla nemoc, které podlehl a zemřel 29.
března 1576.80
K zahájení existence školského ústavu přednesl, spolu se svými kolegy, úvodní slavnostní řeč. Ta byla později uspořádána do souboru Introductio Fovae Scholae, publikovaného
v prvních měsících roku 1575.81 Obecně můžeme říct, že cílem gymnázia bylo studenty důkladně naučit latinskému jazyku a tím jim poskytnout předpoklad ke studiu na soudobých
univerzitách, zejména pak na jejich artistických fakultách. Škola byla uspořádána podle vzoru
školy ve Štrasburku. Odtud bylo přejato počítání tříd opačné, než na které jsme zvyklí dnes.
Nejvyšší třídou byla tedy prima, naopak nejnižší byla nejprve tercie a z té pak kvarta.82 Letní
semestr končil 29. června, na svátek Petra a Pavla, a potom následovaly přibližně tři týdny
volna. Během nich byl prostor pro skládání postupových ústních zkoušek k připuštění do dalších ročníků. Na každou třídu dohlížel tzv. praeceptor classicus.
Altdorfské gymnázium prošlo několika koncepčními etapami. Většinou se odvíjely od
jednotlivých rektorů akademie. Během Erythräova rektorátu splňovaly jednotlivé třídy požadavky na cílené a efektivní zvládání a prohlubování předepsaných znalostí, zvláště pak na
dokonalé zvládnutí latiny v ústním i psaném projevu. Objem probírané látky byl však tak rozsáhlý, že se záhy ukázalo, že je nutné přistoupit k úpravě a redukci obsahu výuky. Zpočátku
užívané Melanchtonovy učebnice se ukázaly svým rozsahem jako nevhodné.
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O změnu se postaral nově nastupující rektor Johann Thomas Freigius (1543-1583).83
Narodil se v roce 1543 ve Freiburgu, kde také léta 1559 ukončil na zdejší artistické fakultě
své studium ziskem magisterského titulu. Již roku 1562 převzal některé nižší přednášky „dialectica minor“ a obdržel později profesuru latinské gramatiky. Během morové rány v roce
1564, která zasáhla jeho město, mu zemřela matka a dvě sestry. Odešel tedy do Basileje, kde
přednášel rétoriku. Také si zde dokončoval svá právnická studia a úspěšně je završil ziskem
doktorátu 3. srpna 1568. V Basileji se také seznámil s Petrem Ramem (1515-1572), který se
od této chvíle stal jeho největším vzorem.84
Freigiovo dílo je velmi pestré, zahrnuje nejen práce z dialektiky, rétoriky, filologie, matematiky, přírodní vědy, právo. Později se vrátil do Freiburgu, kde působil jako profesor dialektiky a politiky a 1571 se stal profesorem etiky. Díky jeho sympatiím k ramismu a hugenotům se zde však dostal do potíží. Neuposlechl výtek senátu a v prosinci 1575 byl zbaven profesury, přesto své studenty ale nadále vyučoval soukromě ve svém bytě. Senát jej proto označil v matrice za křivopřísežníka a rebela, zakázal studentům jeho přednášky navštěvovat a
vykázal ho z města.
Vrátil se proto zpět do Basileje, kde se živil jako korektor v blíže neurčené tiskařské
dílně a pracoval na svých dílech. Díky pomoci svých basilejských přátel, Ramova žáka Hieronyma Wolfa, byl doporučen na místo rektora altdorfské Noriky. Svého úřadu se ujal 30.
listopadu 1576. Nicméně i zde koncipoval výuku podle ramistické metody, čímž získal nové
odpůrce a dostal se do konfliktu i se studenty.85 Aby uklidnil situaci, rozhodl se nejen od
ramismu ve výuce ustoupit, ale dokonce jej výslovně zakázal. Přesto byl vedením školy pověřen teolog Edo Hilderich. Zklamaný Freigius požádal roku 1582 o propuštění a vrátil se opět
do tiskárny v Basileji, kde zůstal až do své smrti 16. ledna 1583, kdy podlehl řádícímu moru.
Během svého rektorátu prosadil Freigius v Altdorfu mnohé změny, některé velmi důležité, jiné kontroverzní. Mezi ty, které trvale zakořenily ve školní struktuře, bylo zřízení čtvrté
třídy, té nejnižší, kde žáci získávali pouze základy latinského jazyka, reformy se však dotkly i
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dalších tříd. Do doby jeho nástupu se vyučovaly všechny tři složky trivia dohromady již od
tercie. Freigius naopak přidělil každému stupni pouze jednu část trivia. Nejnižší třídy započaly s gramatikou, po jejím zvládnutí byli žáci seznámeni s dialektikou a logikou, vrcholem se
jim mělo stát umění rétorické. Další problém, se kterým se musel vypořádat, spočíval
v přílišném objemu předepsaného kánonu literatury. Zredukoval texty doporučené k výuce a
omezil také značně ty s náboženskou tematikou. Konečně také rozhodl o nahrazení doposud
používaných Melanchtonových učebnic. Vybral si díla nová a sám sepsal stručné gramatiky a
učebnice dialektiky a rétoriky, vydané roku 1580 v Norimberku. 86
Každý rok se konaly výroční slavnosti založení školy, kde žáci předváděli různá dramata, komedie, ve kterých byl důraz kladen hlavně na morální ponaučení. V každé třídě se dbalo
o pravidelnou výuku muziky. Dokonce k tomu měli žáci k dispozici učebnici dortmunského
rektora Fridricha Beurhausa (1536-1609) o notách a harmonii.87 Nicméně i za působení Freigia můžeme nalézt některé nedostatky. Mezi ty patří absence předpisů pro obsah a způsob
provádění zkoušek. Závažnějším problémem ale bylo již zmíněné počáteční užívání didakticko-metodických principů Petra Rama.88 S tím měli obtíže zejména žáci, kteří do Altdorfu přicházeli z jiných škol a těžko si na tento systém zvykali.
Vzhledem k tomu, že ani tato Freigiova koncepce se zcela neprosadila, přistoupil před
svým odvoláním k sepsání nových školních statut roku 1582, která byla na jaře 1583 uváděna
do praxe.89 Ta stanovovala práva a povinnosti preceptorů (výše zmínění praceptores classici)
a nový didakticko-metodický přístup k vyučování, již ne podle ramismu, který byl opuštěn.
Stejně jako řád předchozí, z roku 1576, obsahoval disciplinární předpisy, ale málo prostoru
bylo věnováno cílům a přesnému definování učební látky.90 Z předchozí reformy zůstalo zachováno rozdělení na čtyři třídy a také oddělení oborů trivia dle těchto jednotlivých tříd. Ob-
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Volk, 1961; Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, Heft 47.
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K tomu viz pozn. č. 84.

89

Johann Thomas FREIGIUS, Colloquia sive exercitatio latinae linguae Ioannis Ludovoco Vivis Valentini,
Ioannis Thomae Freigii notis, ex praestantissimis quibusque autoribus desumptis. Illustrata, Noribergae 1582.
90

K altdorfskému školnímu řádu z r. 1576, ze kterého Freigius vycházel viz pozn. č. 81.
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noveno bylo využívání Melanchtonových učebnic a znovu ponechán větší prostor pro četbu
náboženských textů. Žáci se měli také účastnit nedělních mší.
Nové změny opět přinesl rok následující. Kdysi Melanchtonův žák, teolog, Mauritius
Heling (1522-1595)91, se pokusil upravit stávající systém. V březnu 1583 prosazoval do výuky nejen Melanchtonovy učebnice, ale pokoušel se o zavedení nových, doposud méně užívaných děl. Chtěl také upravit obsah učiva na gymnáziu tak, aby se nepřekrýval s přednáškami
na jednotlivých fakultách. Přestože se Norica stala plnou univerzitou až v 17. století, byla do
fakult uspořádána již ve starší době. Nicméně roku 1583 došlo k další úpravě studijního plánu. Tentokrát přibyly nové pololetní termíny postupových zkoušek podle štrasburského vzoru
a kvůli tomu také docházelo k navyšování počtu učebních hodin. Nicméně tyto změny vyústily v odpor preceptorů, kteří protestovali proti nevyplácení přesčasů.92
Všechny tyto opakované zásahy do studijních plánů a organizace školy způsobovaly
stále větší krizi, která se táhla až do poloviny 80. let 16. století. Zapřičinily ji ovšem také
strukturální potíže. Oproti původnímu plánu se např. ukázalo, že čtvrtá třída nepatří k příliš
využívaným. Většina z žáků, kteří přišli do Altdorfu už totiž základní znalosti získala na jiných školách.
Dalším problémem mělo být také ne zcela vyhovující plnění povinností ze strany vyučujících gymnázia. Na jiných školských ústavech by to bylo možné odůvodnit vysokou mírou
fluktuací pedagogů, která byla v této době velice běžná. Nicméně v Altdorfu byla skutečnost
odlišná, protože zde působil relativně stálý počet profesorů, kteří zde zůstávali řadu let. Na
druhou stranu preceptoři se neustále potýkali s nechutí žáků vyučovat se předepsanému řeckému jazyku. Někteří proto, že jej ke své budoucí kariéře nepotřebovali, například právníci,
jiní byli dokonce podporováni rodiči k absenci na hodinách řečtiny. K podobným hlasům docházelo ve sledované době i jinde. Reálná upotřebitelnost tohoto jazyka byla skutečně omezená.
Koncem 80. let ubývalo snah o reformu podoby učebního plánu, čímž se situace stabilizovala. Můžeme to doložit na několika soudobých pramenech, které máme k dispozici. Prvním, pro nás velmi cenným, je soupis přednášek v rozmezí let 1586-1589, který nám umožňu-

91

Mauritius Heling (*21.9.1522 Friedland, †2.10.1595 Nürnberg) studoval ve Frankfurtu nad Odrou a
Wittenbergu. V roce 1549 se stává rektorem v Eislebenu. Od roku 1555 působil v Norimberku, dostupné on-line:
http://www.ostdeutsche-biographie.de/helimo95.htm.
92

W. MÄHRLE, Academia Norica, s. 247.
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je seznámit se s tématy. Dalším je do dnešní doby dochovaný nedatovaný studijní plán, který
ovšem naznačuje, že byl sepsán až za Freigiových nástupců.93
Ačkoli výuka na altdorfském gymnáziu prošla nebývale vysokým počtem reforem, lze
přesto pozorovat v některých jejích ohledech určitou stabilitu, např. v rozvržení hodin
v jednotlivých dnech týdne, které se na základě dochovaných pramenů i za pomoci dosavadní
literatury pokusíme v následujícím oddílu rekonstruovat.

4.3.

Rekonstrukce studijního programu

Jak bylo zmíněno již v předchozím oddílu, náplň a uspořádání školního dne se vesměs
v průběhu fungování školy příliš neměnilo, i když drobné změny bychom nalézt mohli. Obecně si můžeme školní den představit následovně. Vyučovalo se šest dnů v týdnu, včetně soboty. Dopolední výuka většinou začínala v 6 či 7 hodin a trvala zhruba do 9, odpoledne pak od
13 hodin do 15, v pozdějších letech se hodiny prodlužovaly. Žáci gymnázia měli za své studium obstojně zvládnout zejména základní znalosti trivia – gramatiku, dialektiku/logiku a rétoriku. Primárně šlo tedy o dokonalé zvládnutí latinského jazyka slovem i písmem. Vedle toho
se ale vyučovalo i řeckému jazyku, část hodin byla pak věnována muzice a katechismu. Míra
prostoru pro tyto discipliny se lišila v průběhu působení různých rektorů. V závěru 80. let
byly do výuky začleněny také některé předměty kvadrivia (astronomie, aritmetika) stejně jako
látka vyučovaná hlouběji spíše na soudobých akademiích/univerzitách, jako byla například
etika. Té se na altdorfském gymnáziu dostávalo pozornosti v nejvyšší třídě.
Pro bližší představu jsme se pokusili na základě školního řádu 157594 sestavit „vzorový“ rozvrh vyučování v jednotlivých třídách. Kromě distribuce předmětů do jednotlivých dnů
nám umožní blíže poznat také denní rozložení látky. Přesto je třeba si uvědomit, že skutečně
realizovaná výuka se od něj mohla přinejmenším zčásti lišit. Není například zcela jisté,
v jakém čase se v této době žáci věnovali muzice, ale z prvního řádu je patrné, že se tak nejspíše dělo v sobotu dopoledne. Z přehledu učiva se můžeme přesvědčit o tom, že zpočátku byl
obsah učební látky zaměřen pouze na jazykovou zdatnost, až později se otevřel prostor i pro

93

K těmto studijním plánům viz: W. MÄHRLE, Academia Norica, s.253. K Freigiovu působení a jeho činnosti
pak celá kapitola viz: Tamtéž, s. 235-244.
94

Školní řád z roku 1575 viz: Altdorfer Schulordnung, 1575. (Statuta, Ordnung und Satzung), in: R.
VORBAUM, Die evangelischen Schulordnungen, s. 601-630.
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základy jiných oborů, jako matematiky, etiky aj. Pohybová průprava pak na rozdíl od jiných
soudobých latinských škol zřejmě chyběla zcela.95
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Neděle

K rekonstrukci vyučování na Altdorfském gymnáziu během let 1575-1623 zvoleno viz: W. MÄHRLE, Academia Norica, s. 228-260.
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Neděle byla zahrnuta do seznamu kvůli povinné účasti žáků na církevním životě.
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Zajímavé je, že v Altdorfu měli být žáci vzděláváni v řečtině již od nejnižší třídy a ve
vyšších ročnících měli být schopni už číst i řecké originály. Takový přístup nebyl na jiných
školách zcela běžný. Atypické je to zejména tehdy, uvědomíme-li si nízký počet altdorfských
tříd. Také další předměty, jako například Aristotelova etika Nikomachova, nebyly na školách
běžnou součástí. Na gymnáziu v Altdorfu se prosadily až v závěru 80. let 16. století.97
Rozdíl mezi počáteční podobou studijního plánu a jeho nástupci z 80. let je zejména
v rozšíření probíraných oborů například o etiku, jak už bylo výše zmíněno. Také si můžeme
všimnout, že již neplatilo pravidlo, že v každé třídě se přednáší pouze jeden obor z trivia. Například v obou nejvyšších třídách se učila jak dialektika, tak současně rétorika.

4.4.

Gymnázium v Altdorfu a studenti z pražských měst

Při analýze údajů o studentech z pražských měst na altdorfském gymnáziu jsme se museli vypořádat s několika koncepčními problémy. Tím nejdůležitějším je samotný charakter
této vyšší latinské školy. Sice byla založena jako gymnázium, nicméně již roku 1578 získala
privilegium realizovat bakalářské a magisterské promoce sedmera svobodných umění. Mluvíme tak o této fázi altdorfského ústavu jako o akademii či tzv. „semiuniverzitě“ (viz výše
podkapitola 4.1.).98 Matrika Academiae Foricae přitom v chronologické řadě evidovala nejen
žáky gymnázia (tzv. classici), ale také studenty navštěvující veřejné přednášky (lectiones publicae) na vyšší součásti školy (označováni jako auditores). Ačkoli vydavatel tohoto pramene
Elias von Steinmeyer zpravidla u těch osob, které v Altdorfu vstupovaly do některé
z gymnazijních tříd, v rejstříku k edici tuto skutečnost uvádí, nelze se na jeho údaje bohužel
stoprocentně spolehnout. Počítat je třeba také s tím, že řada studentů absolvovala na Norice
nejprve gymnazijní třídy (respektive nezřídka jen jejich část), načež plynule přecházela na
vyšší součást školy, aniž se to v matrice projevilo.
Jak bylo uvedeno již výše, nebyl nový školský ústav v Altdorfu založen pouze k potřebě
obyvatel norimberského regionu, ale zřizovatelé si od něj slibovali i přilákání studentů ze

97

Pro výuku matematiky byla užívána kniha základních aritmetických operací od Rainera Gemmy Frisia (15081555). Frisius věnoval pozornost mnoha oborům, např. matematice, fyzice, astronomii, kartografii a medicíně.
Jeho učebnice matematiky např. Viz: Rainer Gemma FRISIUS, Arithmeticae practicae methodus facilis, Lipsiae
1588, MZK, Historické fondy, sign. STPK-A-0004.294; V nejvyšší třídě se četla Aristotelova Etika
Nikomachova. V současné odborné literatuře existuje mnoho překladů tohoto klasického díla, uveďme tedy
alespoň: Antonín KŘÍŽ (překlad), Aristotelés, Etika Níkomachova, Praha 2009.
98

K tomuto viz pozn. č. 77.

40

vzdálenějších míst. Návštěvnost pražských studentů altdorfského gymnázia se však pohybovala v poměru 30 studentů v Altdorfu k 81 ve Zhořelci v námi sledovaném období. Můžeme
v tom spatřovat několik příčin. První je dána rozdílnou dobou a délkou fungování obou škol.
Zatímco latinská škola ve Zhořelci začala fungovat již v polovině 60. let 16. století, tak gymnázium v Altdorfu o deset let později. To se samozřejmě musí v celkovém úhrnu návštěvníků
z pražských měst nutně odrazit. I když porovnáváme počty studentů na těchto gymnáziích ve
stejném období, je jasné, že déle zavedenější zhořelecká škola měla oproti novému ústavu
výhodu v tom, že již jí prošla řada studentů, kteří se zasloužili o to, že se dostala do povědomí
jejich současníků, což v případě Altdorfu trvalo déle. Všimněme si, že na altdorfském gymnáziu se zapsal první student z pražských měst až v roce 1581, tedy po 6 letech jejího oficiálního
fungování. Zde by bylo dobré porovnat návštěvnost v době 1575–1581 na škole ve Zhořelci,
přesto se z článku Karla Hrdiny dozvídáme o tom, že před rokem 1580 studovalo 5 českých
šlechticů a v roce 1580 již víme ze záznamů z excerpt matriky 4 zapsané studenty z pražských
měst. Z toho vyplývá pravděpodobnost, že i před rokem 1580 se zde mohli Pražané objevovat, i když důkazy o tom nemáme.
V předkládané bakalářské práci jsme dospěli k zjištění 30 studentů z pražských měst,
jež se zapsali do altdorfské matriky v průběhu oněch čtyřiceti let (srov. Graf 2). Naše výpočty
se až na jednoho jedince shodují s údaji ve studii Wolfganga Mährleho.99

99

Pro srovnání o pobytu pražských studentů na gymnáziu v Altdorfu viz: W. MÄHRLE, Peregrinatio Pragensis,
in: DP XXIX, s. 299-324, Mährleho souhrnná tabulka k pražským imatrikulantům: Tamtéž, s. 323-324. Do soupisu studentů z pražských měst jsme zařadili navíc Jindřicha Pichlberka z Pichelberku, který se nechal zapsat na
altdorfské gymnázium r. 1608. Domníváme se, že se jedná o příbuzného (snad bratra) Daniela Pichelberka z
Pichelberku. Rozhodli jsme se tak na základě studie Dr. Josefa Volfa, Čeští exulanti v matrikách perenských (viz
dále. Ten uvádí Jindřicha jakožto jednoho z dědiců, zmiňovaných v kšaftu Daniela Pichelberka z r. 1639. Po
srovnání údajů o veškerých nám dostupných členech rodiny Pichelberků a úvaze o podobnosti faktografické a
místní jsme se k tezi příbuznosti, a tedy pražského původu přiklonili. Srovnej: H. KUNSTMANN, Die Nürnberger Universität, s. 212; Josef VOLF, Čeští exulanti v matrikách perenských, in: Sborník jednoty starých českých
rodů v Praze, 1935, VI., č. 2, s. 19-20; RHB IV, s. 180. Ačkoliv jsme nalezli informaci, že bratři Daniel a Jan v.
Pichelberk byli nobilitováni r. 1596, tak bezpečnou informaci o tom, že se vztahuje i na Jindřicha jsme nezjistili.
To je další důvod, proč jsme ho do soupisu zařadili. Srovnej: Adalbert Ritter KRÁL von Dobrá Voda, Der Adel
Böhmens, Mährens und Schlesiens, Prag 1904, s. 191.
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Zápisy studentů z pražských měst na altdorfském
gymnázium v letech 1580 - 1620
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Analýzou matričních záznamů altdorfského gymnázia jsme dospěli k závěru, že po většinu zkoumaného časového rozpětí se zapsali průměrně 1-2 studenti za rok. Nejvíce studentů
z pražských měst se pak vyskytuje zhruba v rozmezí let 1608-1612. Jednoznačným vrchol
představuje rok 1612 se čtyřmi nově zapsanými studenty.
Altdorfské gymnázium mohlo být pro studenty z pražských měst přitažlivé z několika
důvodů. Prvním je skutečnost, že se nacházelo v blízkosti frekventované říšské silnice spojující mimo jiné Norimberk s Amberkem.100 Z této oblasti pak vedly další cesty i na jiné hojně
navštěvované akademie či univerzity v Říši. K poměrně vysoké oblibě Noriky u pražských
měšťanů mohla přispět též čilé společenské a obchodní kontakty mezi Norimberkem a Prahou.101 V neposlední řadě mohla výběr této školy pro pražské studenty ovlivnit i organizace a
struktura vyučování, která byla koncipovaná podle vzoru významných a v české metropoli
uznávaných říšských školských ústavů, například ve Štrasburku. Naopak v neprospěch Altdorfu může hovořit jeho vzdálenost od Prahy, která dosahuje necelých 270 km, ve srovnání se
zhořeleckým gymnáziem či některými dalšími vyššími latinskými školami v okolí českých
100

W. MÄHRLE, Academia Norica, s. 61.

101

Olga FEJTOVÁ, Norimberské tisky v knihovnách pražských měšťanů a reflexe pragensiálních tisků v Norimberku ve druhé polovině 16. a v 17. století, in: Ztracení blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí,
Documenta Pragensia XXIX, Praha 2010, s. 477-496; Václav LEDVINKA, Několik tezí k vývoji hospodářských
vztahů Prahy a Norimberku v období raného novověku, in: Tamtéž, s. 187-196; Helena PEŘINOVÁ, Bohatství a
moc v raně novověkých městech: Norimberk a Praha 1550-1650, in: Tamtéž, s. 197-213; Eduard MAUR, Některé aspekty obchodních vztahů mezi Prahou a Norimberkem v 16.-17. století, in: Tamtéž, s. 241-253.
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zemí – Budyšín, Goldberk, Míšeň, Žitava atd. – tedy podstatně více. Na druhou stranu míra
atraktivity jednotlivých vzdělávacích institucí nebyla ve sledované době s jejich vzdáleností
od míst původu jejich potenciálních studentů v žádném případě přímo úměrná. Často zde hrály úlohu spíše jiné faktory.
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5. Srovnání studentů na zhořeleckém a altdorfském gymnázium
Pro srovnání návštěvnosti latinské školy ve Zhořelci a Altdorfu v širším měřítku jsme
porovnali počet pražských studentů ještě na několika jiných latinských zahraničních školách.
Výběr kvalitních vzdělávacích institucí vhodných pro srovnání jsme učinili po vyhodnocení
jejich dochovaných matričních záznamů v námi vymezeném časovém rozmezí let 1580–1620.
Je z něj patrné, že zhořelecké gymnázium počtem Pražanů na něm zapsaných vysoce převyšuje ostatní vybraná školská zařízení podobného druhu. Druhou nejvíce navštěvovanou latinskou školou a také velmi oblíbenou bylo gymnázium v Altdorfu. Už mnohem méně bylo
pražských rodáků na studiích v Brémách a Herbornu. Nejméně jich navštívilo v tomto období
gymnázium v Míšni. Zajímavé skutečnosti ukazuje také srovnání počtů zapsaných studentů
z pražských měst na těchto školách.

Studenti z pražských měst na vybraných
latinských školách v letech 1580-1620
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Příčin uvedených rozdílů v celkovém počtu zapsaných pražských studentů stejně jako i
výkyvů v jednotlivých letech mohla být celá řada. Atraktivita či naopak malá obliba konkrétní
školy v řadách studentů z Prahy v určitém období pramenila zpravidla z individuálně podmíněných faktorů, které zde u jednotlivých škol s výjimkou Zhořelce a Altdorfu podrobněji analyzovat nelze. Obecně lze říci, že byla závislá především na kvalitě výuky, složení učitelského
sboru, vzdálenosti, ekonomické, politické i náboženské situaci, společenských stycích apod.
Podrobně se jim zde ale nelze věnovat.
Srovnáme-li údaje ke zhořeleckému gymnáziu stejně jako i ke škole v Altdorfu (srov.
Graf 4), tak je patrné, že zatímco ve Zhořelci nastala dvě vrcholná období v četnosti pražských studentů, a to v letech 1586 a 1608, tak altdorfské gymnázium zaznamenává takové
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období jen jedno, totiž v letech 1611-1612, kdy se zapsalo 7 Pražanů. V případě Altdorfu byl
uvedený nárůst zřejmě především výsledkem příchodu větší skupiny studentů do města.
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Graf 4
Pro srovnání obou zkoumaných škol a jejich v čase proměnlivé atraktivity se nabízí několik hledisek. Prvním je zeměpisná poloha. Zhořelec se nachází podstatně blíž pražským
městům než Altdorf, místní škola měla navíc delší tradici. Svou roli mohl sehrát také fakt, že
zhořelecké gymnázium se nacházelo stále na území České koruny, zatímco altdorfská škola
plně podléhala norimberským radním. Na druhou stranu Altdorf má však z hlediska zeměpisného jiné výhody, i když leží přibližně o 150 km dál. Nachází se totiž na velmi frekventované
cestě vedoucí přes Norimberk do západní Evropy. Ta byla přitom hojně využívána nejen
k obchodním účelům, ale také pro cesty jiných typů (politické, náboženské, studijní i kavalírské).
Obě školy lze porovnat také z hlediska konfesijního. Náboženské prostředí zhořelecké
školy bylo svou převahou umírněně luteránské a k religiózně podníceným střetům zde docházelo jen výjimečně. Takové klima bylo tedy pro pražské studenty, z valné části nekatolíky
(Jednota bratrská, utrakvisté různých směrů, luteráni, po roce 1600 snad i příznivci kalvinismu), příznivé. Stejně tak oblast Norimberka i Altdorfu byla oficiálně luteránská, ovšem také
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umírněně, i proto sem zavítalo mnoho studentů z Čech, Polska či Uher. Na druhou stranu nábožensky motivovaných sporů lze v Altdorfu zaznamenat přeci jen více.102
Čím se ale jistě obě školy lišily, bylo jejich umístění, struktura a organizace. Zhořeleckému gymnáziu byly určeny budovy bývalého kláštera, které se takto po provedení reformace
a s ní spjaté sekularizace církevního zboží běžně využívali. Radní v Norimberku se odhodlali
investovat do nové výstavby školních budov, ačkoliv o umístění školního ústavu do opuštěného kláštera Entgelthal také uvažovali. Jeden z důvodů, proč se pro něj nakonec nerozhodli,
mohla být špatná přístupnost a hrozící problémy se zásobováním. Naproti tomu nová výstavba jim umožnila na míru přizpůsobit podobu, rozsah a uspořádání jednotlivých místností.
Nechali zbudovat posluchárny, nad nimi pokoje pro studenty, v jednom křídle snad i pro pedagogy. V průběhu existence gymnázia ho také rozšiřovali (viz obrazová příloha).103
Zhořelecká vyšší latinská škola byla šestitřídní a svým studentům nabízela tudíž i možnost absolvovat takovou výuku, jež byla běžně realizována spíše na soudobých univerzitách
(například přednášky z etiky, práva či teologie). Jak už jsme zmínili v kapitole o stavu partikulárního školství v Lužicích a ve Slezsku, mohla být příčinou takového širšího záběru zhořelecké školy absence akademie pro tuto spádovou oblast. Důležitá byla pak především relativní
stabilita zhořelecké výuky, jež přes veškeré změny ve vedení gymnázia výrazné otřesy
z hlediska koncepce i náplně výuky nezaznamenala. V porovnání s ní norimberská vyšší škola
zaznamenala mnohem četnější pokusy o reorganizaci svého studijního plánu.
Altdorfská škola byla ve svém základu promýšlena na svou dobu jako poměrně standardní, čtyřtřídní latinská škola. Ovšem během prvních několika let se potýkala se stále se
měnícími koncepcemi svého studijního plánu, které v důsledku experimentování svých navrhovatelů, vedli v polovině 80. let k celkové nestabilitě školy. Zpočátku bylo gymnázium organizováno se záměrem obsáhnout co nejvíce rozličných předmětů, které by šly nad rámec
latinské výuky. Během praktického provozu se ukázalo, že takto široce pojatá koncepce nemůže být naplněna a je nutné ji upravit. Možná zde je třeba hledat počátek problému
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M. HOLÝ, Vliv luteránské reformace, s.535-550; Hanns Christof BRENNECKE, Orthodoxie und sozialnische
Häresie in Altdorf, in H. CH. Brennecke–D. Niefanger–W. W. Schnabel (Hg.), Akademie und Universität Altdorf, Köln
2011, s. 151-166.
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V Altdorfu se nabízelo hned několik příhodných míst pro zřízení partikulární školy. Jednalo se například o
budovu bývalé ošetřovny, dům ve Stříbrné ulici (Silbergasse) a zejména budovu bývalé farnosti. Ta se nakonec
jevila jako nejlepší varianta. S přestavbou se pak mohlo začít, po získání potřebných stavebních materiálů, souhlasu radních a návrhu budoucí školní budovy, v září 1571. Stavebníkem byl Bartholomeus Grolock, jež postavil
dvě křídla budovy, mimo jiné podle vzoru Collegia Maia v Krakově a staveb italských univerzit. Mezi dvěma
křídly pak vztyčil věž, která sloužila nejen jako byt inspektora koleje, ale také jako vstup do obou pater křídel.
Bohužel dostavby se nedožil hlavní iniciátor Joachim Camerarius. K tomu viz: W. MÄHRLE, Academia Norica, s. 63-69.
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v prvních letech existence. Nejen nezavedenost školy mohla za počáteční neúspěch, ale také
přemrštěná a nesplnitelná očekávání.
S předchozími poznámkami souvisí jistě i rozdílné postavení samotných pedagogů a
obecně jejich vztah k českým zemím. Ačkoliv norimberští představitelé a obchodníci čile
udržovali kontakty s Prahou, tak na školní a učenecké úrovni je pravděpodobně předčili zhořelečtí učitelé. Ti nejen udržovali dlouhodobější přátelské vztahy s celými pražskými rody, ale
také nejednou sami pobývali přímo v Praze. Příkladem trvalých a intenzivních vztahů mohou
být například dva ze zhořeleckých rektorů, Martin Mylius a Caspar Dornavius. Bezpochyby
nejlépe můžeme ale tento jev ilustrovat na Dornaviově osobě (viz výše v oddíle 3.1.). Jeho
kontakty s Prahou započaly totiž mnohem dříve, než se ujal vedení gymnázia. Tomu totiž
předcházela jeho vlastní studijní cesta, při které zavítal i do Prahy. Další kontakty mezi ním a
příslušníky českých zemí lze mimo jiné sledovat v jeho korespondenci.104
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M. HOLÝ, Ve službách, s. 156-157; K jeho literární činnosti zejména viz: RHB II, s. 56-68; Příspěvky do
čtyř štambuchů 1607, 1613-14 a 1616 viz také dostupné on-line: www.raa.phil.uni-erlangen.de.
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6. Závěr
Tato práce byla inspirována nejen dosavadním bádáním o akademické peregrinaci měšťanů, ale také podobným výzkumem cest a pobytů české šlechty na zahraničních latinských
školách a univerzitách. V našem případě jsme se zaměřili na obyvatele pražských měst, jimž
dosud nebyla věnována velká pozornost. Předkládaná práce si kladla za cíl zmapovat studijní
pobyty rodáků z pražských měst na příkladu dvou konkrétních školských ústavů, které v 16. a
raném 17. století patřily obecně k velmi vyhledávaným, totiž latinské partikulární škole ve
Zhořelci a altdorfského gymnázia.
Předtím, než shrneme hlavní závěry výzkumu předkládané práce, považujeme za nutné
zodpovědět některé základní otázky, které jsme si položili již v jejím úvodu a jež jsme dosud
zodpověděli jen zčásti. Týkají se především dobového významu vzdělání obecně, jeho role u
sledované sociální skupiny, tedy měšťanstva, stejně jako některých faktorů, které je nejvíce
ovlivňovaly.
Je patrné, že vzdělání se stávalo v 16. století důležitějším nejen pro šlechtu, ale i pro
další vrstvy obyvatelstva. Vedle praktických potřeb daných mj. rostoucí byrokratizací centrální, zemské, vrchnostenské i městské správy podléhal zájem o něj také některým módním
trendům. O obojím svědčí vedle řady dalších dokladů v různých typech pramenů například
četné matriční zápisy, a to jak domácích, tak také zahraničních latinských partikulárních škol,
stejně jako mnoha univerzit.
Rostoucí zájem o vzdělání souvisel však také s dalšími obecnými tendencemi dotýkajícími se i sledované sociální skupiny. V husitské a pohusitské době se městský stav v českých
zemích pozvedl mezi zemské stavy a získal řadu privilegií. Z hlediska jeho vývoje byl pak
důležitý první stavovský odboj z roku 1547 a jeho hospodářské a politické důsledky, které
postihly zejména královská města. Přes určitý pokles jejich významu v nich však nenastal
výrazný útlum kulturního života, spíše naopak.
Ve vztahu k tématu předkládané práce je důležité, že zejména zámožnější měšťané se ve
druhé polovině 16. a v prvních desetiletích 17. století snažili čím dál více napodobovat šlechtu. I v důsledku toho došlo nejen k rozvoji starších tradic akademické peregrinace, ale také ke
snaze o napodobení modelu šlechtických kavalírských cest, a to zejména v nejvyšších vrstvách měšťanstva. Bohatí měšťané, a to nejen z pražských měst, začali ve zvýšené míře posílat
své syny za vzděláním. Členové městské společnosti obecně měli přitom nejen možnost puto-
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vat sami na své náklady, ale také se často setkáváme s tím, že se stávali vychovateli a preceptory šlechtických synů, které pak na studijních cestách provázeli i do zahraničí.
Z hlediska obecných trendů ovlivnily pak zájem měšťanů o vzdělání obecně stejně jako
o jeho realizaci na latinských partikulárních školách i univerzitách v zahraničí především dva
myšlenkové proudy, a to humanismus na jedné a reformace na druhé straně. Právě této otázce
jsme se také snažili věnovat v úvodních kapitolách. Obě dobová hnutí sice ovlivnila všechny
sociální vrstvy, ale citelně se dotkla právě měšťanstva, jehož příslušníci je ostatně výrazným
způsobem spoluutvářeli.
Z hlediska struktury jsme v předkládané práci podali nejprve stručný úvod do problematiky. Považovali jsme za nutné upozornit nejen na stav vzdělávacího systému na prahu
novověku, ale především na některé klíčové změny, které se jej dotkly. Mohli jsme tak učinit
mimo jiné s využitím charakteristik hlavních pedagogických reformátorů, kteří tyto změny
iniciovali. Krátký přehled jsme pak obecně věnovali jejich výukovým koncepcím, které se
následně projevily na obou školách sledovaných v naší práci. Ve větší míře jsme je představili
především v případě altdorfského gymnázia. Velice stručně jsme se zmínili také o vývoji
školství ve dvou sledovaných regionech, tedy v Horní Lužici a ve Francích.
V jednotlivých kapitolách o obou vyšších latinských školách jsme se snažili vyváženě
obsáhnout podobné oblasti výzkumu, nicméně jsme byli limitováni dostupnými informačními
zdroji. V práci jsme se také zaměřili na stručné seznámení se s rektory zhořeleckého i altdorfského gymnázia, protože především na nich závisela koncepce tamní výuky a její organizace. Ovlivnili pochopitelně nemalou měrou také nadregionální atraktivitu vzdělávacích institucí, v jejichž čele stáli.
Rozsáhlejší badatelská základna o altdorfském gymnáziu nám poskytla možnost ilustrovat si na této škole strukturu organizace, denní rozsah a skladbu výuky, která jak věříme, je
v obecných tendencích podobná většině latinských škol tehdejší doby. Na druhou stranu zhořelecký ústav nám poskytl pestrý seznam studentů z pražských měst. Ten, jak doufáme, může
být využit k dalšímu výzkumu vzdělanosti měšťanského stavu. Domníváme se, že by bylo
možné rozšířit získané poznatky jak na další, do studie nezahrnuté latinské školy, tak také na
evropské akademie a univerzity a lépe tak poznat vzdělanostní migrace obyvatel české metropole.
Pokud jde o gymnázium ve Zhořelci, studovalo na něm v námi sledované době 81 studentů z pražských měst. S mnohými z nich se pak můžeme setkat i na jiných školách či univerzitách v zahraničí, kam většina z nich dále putovala za získáním univerzitních gradů. Obdobně to samozřejmě platí i pro studenty zapsané na gymnáziu v Altdorfu, kterých je ovšem o
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více než 50% méně. Z 30 pražských studentů vzdělávajících se v Altdorfu jsme s jistotou
shledali pouze 2 osoby, které navštívily oba ústavy, totiž Václava z Paumberka (Zhořelec
1580, Altdorf 1582) a Adama Kobera z Kobršpurku (Zhořelec 1602, Altdorf 1606), což lze na
první pohled považovat za poměrně překvapující. Vedle jiných příčin je to však dáno zřejmě
především tím, že někdejší studenti obou škol odcházeli za dalším vzděláním spíše již na soudobé univerzity, zvláště pokud byli absolventy vyšších gymnazijních tříd. Otázkou zůstává,
proč se uvedení dva studenti, viz výše, odebrali na prvním místě ke studiu do Zhořelce a odtud pak putovali do Altdorfu. Nemáme pro to objektivní vysvětlení, zdá se ale, že toto nebyl
obecný trend.
Práce obsahuje také ve svém závěru přílohy obsahující jmenovité seznamy pražských
studentů na altdorfské a zhořelecké vyšší škole včetně dat, kdy k jejich zápisu do matrik skutečně došlo či dojít mělo. Nepodařilo se nám to zjistit přesně pouze u Jana Rozína z Javorníka
ve Zhořelci. Z tohoto důvodu je uveden v seznamu a zahrnut do celkového množství studentů
na tomto gymnáziu, ovšem do četnosti zápisů v průběhu let (srov. Graf 4) nikoli.
Shrňme nyní faktory, které mohly ovlivnit návštěvnost obou sledovaných škol. Některé
z nich mají však též obecný charakter a bylo by možné sledovat je i u jiných vzdělávacích
institucí. Ačkoliv geografická poloha nahrávala oběma zkoumaným školským ústavům, tak
zhořelecké gymnázium se nacházelo blíže pražské metropoli než vzdálenější Altdorf (Praha–
Altdorf cca 270 km). Navíc nebylo situováno v zahraničí, ale v oblasti přináležející ve sledované době k českému státu, tedy v Horní Lužici. Z výše uvedeného faktoru z toho pak mohly
plynout zejména nižší náklady spojené s dopravou atd.
Na druhou stranu Altdorf ležel na významné spojnici s říšskými městy (například říšská
cesta do Amberku). Navíc patřil do „vládního“ okruhu Norimberka, který byl nejen jedním
z nejvýznamnějších říšských měst, ale také ve sledovaném období udržoval čilé obchodní i
jiné kontakty s českými zeměmi, a to hojně právě s pražskými městy. To ostatně dokládají i
některé studie V. Ledvinky, H. Peřinové či E. Maura ve sborníku příznačně pojmenovaném
Ztracená blízkost, Praha – Forimberk v proměnách staletí (viz seznam literatury).
Další výhodou, kterou bychom ale mohli shledat na obou ústavech, byla přítomnost významných pedagogů a rektorů, za kterými se mnozí studenti vydávali. Zejména zhořelečtí
pedagogové, Martin Mylius a především Caspar Dornavius, také udržovali nejen profesionální, ale též osobní kontakty s některými pražskými měšťanskými rody (například Rozíny
z Javorníka či Sixty z Ottersdorfu), jak je patrné z jejich korespondence, literárních příspěvků
věnovaných jednotlivým studentům, zápisům do jejich štambuchů a také návštěvám a pobytům v Praze. Caspar Dornavius zde dokonce v době dokončování svých studií vyučoval na
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soukromé škole Adama Hubra z Risenpachu. Důležité byly však nepřímo také styky uvedených osob s českou či moravskou šlechtou, v jejíchž službách někteří z nich dlouhodobě působili, mj. v roli jejich vychovatelů. I tato skutečnost přispívala k intenzivnějším oboustranným kontaktům mezi Prahou a Zhořelcem. Podobně to platí i pro Altdorf, u něhož jsou všakpřímé kontakty altdorfských pedagogů k pražským studentům sledovatelné poněkud v menší
míře.
Co se týče frekvence obou zkoumaných škol, dosáhla vyšší latinská škola ve Zhořelci
nejvyššího počtu pražských studentů ve dvou daleko od sebe vzdálených letech. Prvním vrcholem byl rok 1586 (8 zapsanými studentů) a druhý následoval až o řadu let později, v roce
1608 (11 zapsaných studentů). To naznačuje, že zhořelecké gymnázium bylo atraktivní pro
dvě generace měšťanských rodin. Naproti tomu vyšší latinská škola v Altdorfu v období těchto čtyřiceti let dosáhla vrcholu v počtu zapsaných pražských studentů během dvou, po sobě
jdoucích letech, totiž 1611-1612 (7 zapsaných studentů). Zatímco v dějinách zhořeleckého
gymnázia představovala tato doba relativně klidné období, tak altdorfská Forika byla zmítána
hned několika pokusy o reorganizaci studijního řádu a situace se stabilizovala v závěru 16.
století, což mohlo způsobit, že přilákala pražské studenty teprve v prvním desetiletí 17. století.
Jen omezeně je u pražských studentů obou sledovaných škol možné analyzovat jejich
konfesijní či sociální strukturu. Budeme-li uvažovat o vyznání, přesto se zdá, že právě umírněně luterská konfese zhořeleckého gymnázia i altdorfské školy mohla sehrát příznivou roli
v atraktivitě obou vzdělávacích institucí. Jistě pak mezi jejími návštěvníky najdeme jak luterány a studenty inklinující k různým směrům utrakvismu, tak také osoby tíhnoucí k domácí
Jednotě bratrské, až do roku 1609 de iure nelegální, stejně jako i k rozvíjejícímu se kalvinismu. V náboženské oblasti tak významněji nepřevažuje ani jedno z námi sledovaných gymnázií, ačkoliv některé spory na altdorfské škole byly konfesionálně podmíněny. Nicméně doklady náboženského napětí najdeme v menší míře i ve Zhořelci.
O sociální skladbě je možné, navzdory nedostatku informací o některých ze sledovaných studentů pocházejících z pražských měst, říci, že byla dosti pestrá. Kromě příslušníků
spíše vyšších pater městské společnosti (synové členů jednotlivých pražských městských rad,
potomci místních farářů, lékařů, právníků atd.), pro něž byla zahraniční studia nejen otázkou
kvality vzdělání, ale rovněž prestiže, najdeme zde také osoby pocházející z níže sociálně postavených rodin.
Na tomto místě bychom se chtěli také krátce zastavit u některých dalších otázek, které
jsme si položili již v úvodu práce. Tak např. ovlivnily návštěvnost sledovaných škol vedle již
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zmíněných faktorů i některé další? Např. rodinná tradice? Jaké bylo místo zhořeleckých či
altdorfských studií v rámci celkového curricula educationis pražských studentů? Ovlivnily
pobyty ve Zhořelci či Altdorfu nějakým způsobem jejich profesní kariéru? Projevily se případně i v jiných ohledech v jejich dalším životě? Udržovali někdejší zhořelečtí či altdorfští
studenti z Prahy styky se svými bývalými učiteli i po ukončení svých studií?
Pokud jde o první z uvedených faktorů, hrála rodinná tradice při výběru konkrétní školy
nemalou úlohu. Markantní je to zejména u gymnázia ve Zhořelci, kde jsme však mohli zkoumat výrazně větší sociální vzorek (viz výše). Vliv tradice na utváření konkrétních curricula
educationis Pražanů lze dobře dokumentovat na řadě pražských rodin, například na Sixtech
z Ottersdorfu či Rozínech z Javorníku, kterých v Horní Lužici studovalo hned několik, viz
příloha v závěru práce.
U členů uvedených rodů stejně jako i u řady dalších někdejších altdorfských či zhořeleckých studentů pocházejících z Prahy je pak možné dobře pozorovat, jak kvalitní vzdělání
získané mimo jiné právě na sledovaných školách, stejně jako i kontakty navázané ve vedlejších zemích České koruny či v zahraničí, ovlivnily jejich rozmanitě se utvářející profesní kariéry v městské, zeměpanské či zemské správě anebo ve školství, účast na politickém životě
v zemi (mezi sledovanými osobami najdeme i členy direktoria z doby českého stavovského
povstání) a jejich intelektuální či obecně kulturní zájmy a v některých případech i osobní,
respektive rodinný život (pozoruhodné jsou sňatky mezi členy rodů, jejichž příslušníci studovali na obou zkoumaných gymnáziích; ty však mohly mít i jiné příčiny).
Co se týče místa studií Pražanů na zhořeleckém i altdorfském gymnáziu v rámci jejich
celkového curricula educationis, to lze s ohledem na torzovitost dochování evidenčních pramenů pro domácí i zahraniční latinské školy a univerzity stejně jako i stav výzkumu cest za
vzděláním obyvatel pražských měst v 16. a raném 17. století charakterizovat jen rámcově.
Zatímco u části pražských měšťanů představovalo hlavní institucionální vzdělání, které absolvovali, u jiných následovalo po studiích na některé z českých latinských škol a tvořilo nezřídka předstupeň studií univerzitních, a to zejména na vysokých školách v oblastech Svaté říše
římské národa německého (Vitemberk, Lipsko atd.).
Přesnější závěry bude však moci přinést teprve budoucí výzkum, který se zaměří nejen
na atraktivitu dalších evropských latinských partikulárních i univerzitních vzdělávacích institucí pro pražské obyvatele, ale bude moci také soustavně sledovat mimo jiné strukturu výuky
na nich, a tím i dosah absolvovaného vzdělání, který je v námi sledovaném případě poznatelný jen zčásti.
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Přestože jsme se snažili obsáhnout co nejvíce otázek, stále zůstává prostor pro další bádání. Nicméně již teď je zřejmé, že obě sledované školy sehrály významnou úlohu ve vzdělávání nejen studentů pocházejících z významnějších pražských rodů (Rozínové z Javorníku,
Paumberkové, Sixtové z Ottersdorfu, atd.), ale i širších vrstev zdejšího obyvatelstva. Systém
jejich edukace však v závěru sledované doby výrazně poznamenala Bílá hora a její důsledky
(konfiskace, rekatolizace, exil atd.), které zcela změnily dosavadní tendence ve vývoji vzdělanostních migrací obyvatel českých měst. Ty ostatně pro pobělohorské období představují jedno z dalších témat, jemuž by se mohlo věnovat příští bádání.
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8. Přílohy
8.1.

Pražané na latinské vyšší škole ve Zhořelci (1580-1620)
Jméno
Albín Jan
Aquula (syn Václava Vodičky) Jan
Austecký Jan
Bem Jan
Bilicius Jan
Blümelius Jan
Brikcí Jan Kryštof
Brikcí z Cinperka
Brukner Vilém
Domnickel Kryštof (pod jménem Thumnig)
Ducháč Jan
Glockner Jiří
Grzinus Jindřich
Haldius z Najemperka Jan
Hepner Jan
Herberd Matouš
Hessmann Jan
Hlaváč Adam
Hlaváč Karel
Hlavsa Petr
Huber z Risenpachu (syn Adama) Jan
Humelius Tobiáš
Ješín Pavel
Job Vilém
Jon Daniel
Kadlov Matouš
Kalous z Častolovic Samuel
Kamarýt z Rovin Václav
Karban z Volšan Bernard
Karban z Volšan Lukáš
Kautský z Jenštejna Albrecht
Kern Martin
Kober z Kobršpurku Adam
Koranda Matouš
Koukol Jan
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Rok
Datum
zápisu
zápisu
1616
9.6.
1602
1610
1583
1582
1619
10.10.
1603
17.6.
1580
1584
1592
1595
13.9.
1603
2.9.
1582
1611/1612
1582
1594
1616
9.6.
1586
1586
1580
1602
22.9.
1603
17.6.
1603
19.7.
1586
1604
8.7.
1590
1616
8.6.
1608
1608
1608
1608
1589
1602
prosinec
1586
1586

Krocín Jan
Kutina Jan
Lab Matěj
Lehnar z Kouby Adam
Malovec Ondřej
Meier Jan
Möller Mikuláš
Myslík z Hyršova Adam
Myslík z Hyršova Ladislav
Myslík z Hyršova Ludvík
Myslík z Hyršova Racek
Myslík z Hyršova Václav
Myslík z Hyršova Zikmund
Palamedes Daniel
Parman Mikuláš
Petráček Jan
Pfender Daniel
Pichlperg z Pichlperku Daniel
Pikart Ondřej
Rebenik Matěj
Rozín z Javorníka Eliáš
Rozín z Javorníka Jan
Rozín z Javorníka Jiří
Řečický Daniel
Seltenšlog z Frydenfeldu Jáchym
Schwalb z Jisic Antonín
Skrejšovský Daniel
Sudlice z Hrachovic Jan
Sutter Jan Bartoloměj
Škréta Daniel
Škréta Pavel
Šturm z Hyršfeldu Ludvík
Tucher Jan
Vodháje (Mazánek) Gabriel
Vodháje Matouš
Vodháje z Hájku Jan
Vokoun z Vokounštejna Jiří
Wagner Jan
Wyncladyv Pavel
z Glauchova Pavel Matyáš
z Ottersdorfu Jan Theodor
z Ottersdorfu Sixt Theodosius

1591
1584
1594
1591
1602
1589
1590
1580
1588
1586
1587
1587
1587
1594
1608
1600
1586
1619
1594
1608
1600

29.9.
6.11.
13.12.
11.10.
2.3.

16.6.
10.10.
5.11.
13.9.

1600
13.9.
1583
1602
prosinec
1597
15.9.
1611/1612
1616
9.6.
1608
1590
22.8.
1589
1587
1584
1600
1602
26.10.
1619
16.9.
1608
1597
15.9.
1590
7.8.
1608
1582
1591
13.12.
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z Paumberka Jan Duchoslav
z Paumberka Nikodem
z Paumberka Václav
z Vlkanova Martin

8.2.

1608
1608
1580
1600

20.2.
20.2.
květen
18.12.

Pražané na gymnáziu v Altdorfu v letech (1580-1620)
Jméno
Agathonus Jan.
Behmer z Weimer Kašpar
Berger Melchior
Brunner Jan Jeroným
Duringus Jan Jiří
Engel Jan
Ješín Samuel
Grinaeus Simon
Güte Jeroným
Kapoun z Karlova Oldřich
Kbelský Jan
Kirchmair Karel
Kirchmair Jan
Kober z Kobersbergu Adam
Kohout z Lichtenfeldu Daniel
Kohout z Lichtenfeldu Simeon
Ledčanský z Popic Jan
Maier z Burgridenu Marek
Meisner Daniel
Müllner Mikulaáš
Nerhoff Jakub
Ories Václav
Oršinovský z Fürstenfeldu Jan
Pichelberk z Pichelberku Jindřich
Ruppel Jan
Škréta ze Závořice Jindřich
Traberius Michael
Tuchar z Šoberova Jan Kašpar
Willebrochius Michael
z Paumberka Václav

Rok zápisu
1595
1608
1586
1602
1608
1600
1612
1585
1613
1612
1592
1596
1596
1606
1612
1612
1585
1610
1609
1592
1597
1608
1607
1609
1609
1584
1598
1590
1581
1582

66

Datum zápisu
22.9.
15.9.
18.10.
4.9.
3.7.
18.7.
27.6.
16.5.
27.6.
27.6.
19.8.
7.10.
7.10.
17.9.
27.6.
27.6.
červen
25.7.
10.8.
8.9.
6.10.
3.7.
22.6.
15.9.
13.9.
červen
17.8.
25.4.
15.2.

8.3.
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2. Areál altdorfské akademie (18. století)
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Zhoř
(1575)
3. Pohled naa Zhořelec

4. Mapa Mapaa vybraných
vyb
latinských škol a univerzit hojně
ojně
navštěvovaných
aných studenty z českých zemí
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Lat
školy; tmavě zelená: Akademie/univerzity)
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5.. Valentin Trotzendorf (1490-1556)

6.. Johannes Sturm (1507-1589)
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7. Caspar Dornavius (1577-1631)
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8. Školního řád vyšší latinské školy ve Zhořelci
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9. Introductio novae scholae Altdorfinae
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