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ÚVODEM
Tématem mé diplomové práce jsou johanitské komendy v Žitavě a Hirschfelde, tedy
instituce, které zanikly
stopy.

Přesto tvořily

po

před
tři

více než 430 lety, v případě žitavského konventu

staletí

součást dějin

johanitům

nejdůležitější

církevní instituci v tomto

vlastnil patronát k městskému farnímu kostelu. Je proto

nebyla v jinak bohaté hornolužické historiografii

studie. Až do 30. let minulého století

čerpali

věnována

fondy

přímo

několika historiků

překvapující,

žádná

že

podrobnější

regionální badatelé jen z prací vzniklých

požárem radního archivu v polovině 18. století. Bohužel bádání po druhé
výsledky práce

beze

jižní Horní Lužice. Jejich význam byl sice jen

lokální, ale v případě žitavské komendy se jednalo o
městě, neboť řád

téměř

světové

před

válce na

z 30. let nenavázalo. Dodnes nebyly využity ani archivní

v žitavských archivech. Zájem o

dějiny johanitů

nevzbudilo ani výzkum

žitavských postních plátpen (Fastentucher) v poslední době.
Středověký

vývoj komend je dokumentován

období až do roku 1437. Konec

středověku

alespoň

v žitavském regestáři, který pokrývá

a doba reformace však nejsou zpracovány

vůbec.

Cílem mé diplomové práce bylo zprvu popsat dějiny komend a náboženského života v Žitavě
právě

ve

středověku.

Reformace v ní

neměla

být obsažena. Jelikož jsem ovšem pobýval

v akademickém roce 2005/06 na univerzitě v Lipsku, rozhodl jsem se nastínit
až od pozdního
Chtěl

středověku,

městu

zhruba od roku 1500, do jejich prodeje

dějiny

komend

v letech 1570/71.

jsem totiž využít bohatou literaturu k reformaci, jež se v knihovnách

mateřské země

reformace, v Sasku, nachází, a která je v Čechách samozřejmě nedostupná. Navíc mě k této
změně přiměl

i studijní plán na lipské

v tomto akademickém roce hlavní
zaměřen hlavně

tak

časové

načrtl

univerzitě, neboť

seminář

tam v Historickém

probíhal

s názvem Stadt und Reformation, který byl

na saská města. Proto jsem se rozhodl využít tuto

vymezení své diplomové práce.

semináři

Středověký

příležitost,

a posunul jsem

vývoj obou komend jsem

alespoň

v jejím úvodu.

Práce

věnující

se

johanitům

chybí. Sepsáno bylo jen

několik

za reformace v českém

převorství

a zejména ve Slezsku

regionálních studií, které jsem se snažil porovnat s údaji,

k nimž jsem došel v případě komend na Žitavsku. Nevyužity jsou dodnes i edice tří vizitací,
které

proběhly

ve Slezsku v 16. a na

poznatky z bohaté
postupů,

německé

počátku

literatury k tématu

17. století Jako metoda mi sloužily
městské

reformace.

Přidržoval

hlavně

jsem se proto

jež používají pro výzkum tohoto fenoménu někteří klasikové reformační

historiografie. V druhé, hlavní části práce, jsem proto popsal stav zbožnosti a náboženský
život v Žitavě v době těsně reformaci předcházející. Snažil jsem se zhodnotit vliv
5

předrefonnačního

humanismu.

Nastínil jsem sociální a

hospodářskou

podrobněji

tohoto hnutí stály,
Zaměřil

včetně

jsem se i na

pokladny, nejstarší
Přihlédl

charakterizovat
jejich

důležité

měststké

městské
styků

městě.

vrstvy,

či

doklady antiklerikalismu.

kolem roku 1500, jeho radní
V již

raněrefonnační době

s významnými

představitely německé

mezníky v dějinách refonnace v tomto

církevní

zřízení

překvapivé

paralely

správními vazbami (Lwówek).

až

Podrobněji

komend a františkánského kláštera
úspěšně uzavřelo půlstoletí

či

městem

zřízení

jsem se

spíše jednotlivé osobnosti, které v čele
reformace.

městě (zřízení

obecní

nebo vyhnání prvního evangelického kazatele).

jsem i k vývoji v některých sousedních hornolužických a dolnoslezských

kde se dají zjistit

témeř

městech,

shodný vývoj, daný i úzkými osobními a

jsem popsal i postupný

průběh převzetí

od jejich zástav až po prodej

obou

řádem, čímž

se

žitavské refonnace.

Vyšel jsem z regionální literatury, a to už od
někde

městě

situaci ve

a vliv rady na správu církevních záležitostí ve
pokusil

některé

Pokusil jsem se najít

doplnit o nevydané prameny,

příp.

počátku

18. století, kterou jsem se snažil

o edice korespondence významných

refonnátorů,

které mezitím vyšly, a jež hornolužičtí badatelé v případě Žitavy dodnes pořádně
nezpracovali. Práce v žádném

případě

nepodává úplný obraz

náboženských

dějin města

v 16. století. Řadu pramenů jsem z časových důvodů nemohl zpracovat. Zaměřil jsem se spíše
na

určité

významné aspekty žitavských církevních

rozpracovat dále

(účetní

knihy

kostelů,

dějin

té doby, které by bylo dobré

matriky, knihy obecní pokladny atd.). Johanité tak

občas

v rámci této práce ustoupili do pozadí. Je však nutno

stejně

jako jeho hirschfeldský kolega i

farářem,

zdůraznit,

a nelze tak

že žitavský komtur byl

oddělit dějiny

komend od

vlastního náboženského života ve městě.
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1. ODDÍL- JOHANITÉ NA ŽITAVSKU DO KONCE STŘEDOVĚKU (1275- cca 1500)

I

ll. Prameny k dějinámjohanitů na Žitavsku
Nejlepší přehled archivních pramenů k dějinám Žitavy dosud podal Joachim PROCHNO,2
mnohem obecněji a k celé Horní Lužici pak i Zlatuše KUKÁNOV Á nebo Lenka
MATUŠÍKOVÁ. 3
Z několika archivů, v nichž se nacházejí prameny k dějinám johanitů na Žitavsku
a k církevnímu životu ve středověké Žitavě, je nejdůležitější tzv. Archiv českého
velkopřevorství maltského řádu (AČ V) v Národním archivu v Praze (NA Praha). V listinné
části tohoto fondu (ŘM-L) se nachází pod signaturou Žitava 45 listin z někdejšího archivu

žitavské komendy z let 1275-1570.4 Archiv hirschfeldské komendy se nezachoval. K těmto
45 listinám je možno

připočíst ještě

dalších, zatím více než 30 listin, jež žitavského komtura

rovněž zmiňují. V druhé polovině fondu (ŘM-Spisy a knihy), který shrnuje aktový materiál
5

z doby raného

novověku,

se nyní již k

oběma

komendám a johanitskému patronátnímu

kostelu v Ruppersdorfu u Žitavy zachovaly písemnosti od roku 1517, které se týkají už
reformační doby. 6

Z několika dalších fondů v NA jsou pro náboženský život v Žitavě 16. století důležité
tzv. Knihy královských register (RG), které obsahují spíše písemnosti k jiným duchovním
institucím na Žitavsku než k johanitům, např. k Oj vínu. 7 Pro 16. století je neméně důležitý i

1 V první části práce shrnu stručně jen prameny a literaturu, především ke středověku, a krátce nastíním některé
vybrané aspekty z dějin obou komend. Prameny a literaturu k reformační době podrobně zmíním až v druhém
oddílu této práce.
2 PROCHNO, Joachim, "Das Archivwesen der Stadt Zitta u und die Quellen zur Stadtgeschichte",
in: Oberlausitzer Beitrage. Festschrift fiir Richard Jecht (hrsg. von PIETSCH, Friedrich), Gorlitz 1938,
s. 172-183. Jedná se o článek, který se věnuje hlavně pramenům uloženým v Žitavě. Příspěvek o pramenech
v pražských archivech sepsal TÝŽ, "Die Prager Archiven als Quellen zur Geschichte der Oberlausitz", in:
Neues Lausitzisches Magazin (dále NLM) 113 (1937), s. 74-78.
3 MA TUŠÍKOVÁ, Lenka, ,,Prameny k dějinám Horní Lužice ve fondech Státního ústředního archivu v Praze",
in: 650 Jahre Oberlausitzer Sechstadtebund 1346-1996. Mitteilungen des Zittauer Geschichts- und
Museumsvereins (dále MZGMV) 25 (hrsg. von DUDECK, Volker/OETTEL, Gunter), Bad Muskau 1997,
s. 166-172; KUKÁNOV Á, Zlatuše/MATUŠÍKOV Á, Lenka, "Oberlausitzische Quellen in tschechischen
Archiven", in: Oberlausitz. Beitrage zur Landesgeschichte. Wissenschaftliches Symposium zum 100. Todestag
von Hermann Knothe. Kamenzer Beitrage 5 (hrsg. von HERRMANN, Mathias/WEBER, Danny), Gorlitz/Zittau
2004, s. 139-148.
4 NA Praha, ŘM-L, Jo LVIII Žit. 1-47a, i. č. 2846a-2890.
5 Inventář listin bohužel velice často neuvádí osoby ve svědečných řadách nebo spolupečetitele, srov.
BERÁNEK, Karel/UHLÍŘOV Á, Věra (edd.), Archiv českého převorství maltského řádu. Dí! 1. Listiny
1128-1880, sv. 1-8, Praha 1966.
6 NA Praha, ŘM- Spisy a knihy, Jo LVIII Žit. 41, 44, 46, 47b, 48, 49, i. č. 2299, kart. 806.
7 Přesto se v tomto fondu nacházejí asi další, dosud neznámé písenmosti, protože rejstříky k tomuto prameni, tzv.
Indexe uber Archivs-Kopial-Biicher, pocházejí už z 19. století a při četbě sekundární literatury jsem zjistil, že se
k mému tématu občas odvolává na prameny z RG, které nejsou v těchto rejstřících zaznamenány.
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fond Lužické spisy (LŽ). Přímo kjohanitům zde ale není téměř nic obsaženo. Fond je
důležitý hlavně

pro své materiály ke

zdanění

kléru a

klášterů

v 16. století, zejména po

zavedení tzv. turecké daně, v případě Žitavy, pak hlavně kvůli značnému množství pramenů,
především urbariálních, ke špitálu svatého Jakuba v Žitavě z přelomu 70. a 80. let 16. století. 8

Z pramenů, k nimž jsem ve své práci
Pozůstalost

přihlédl,

je v NA v Praze

ještě

velmi významná i

doktora Joachima Prochna (Pzst. Prochno), jediného hornolužického historika,

který systematicky prostudoval prameny k žitavským
četnými opisy

PROCHNOva

johanitům

v Praze. I když se mezi

pramenů v jeho pozůstalosti nachází jen několik opisů listin z AČV, je
pozůstalost

pro

mě

cenná zejména v tom, že obsahuje desítky stran

strojopisných nebo rukou psaných opisů z Archivu metropolitní kapituly.9
Archiv metropolitní kapituly v Archivu Pražského hradu (APH-AMK) je vedle AČV tím
nejdůležitějším archivním fondem v českých archivech k mému tématu. 10

nevydaných

pramenů

prostřednictvím

johanité,

jde zejména o velice

kterých se

především oltářní

nevydaných knihách

zřizovaly

početné

testamenty žitavských

měšťanů,

v žitavských kostelích, jejichž patrony byli

beneficia. Tyto odkazy jsou zaznamenány

erekčních

Z dosud

a zejména v aktech

administrátorů

převážně

právě

v dosud

z doby žitavského exilu

pražské kapituly za husitských válek. Tyto kodexy jsou důležité pro regionální

dějiny

celého

Žitavska, neboť do nich byly ve dvacátých a třicátých letech 15. století zapsány
z pochopitelných důvodů hlavně události z nejbližšího okolí Žitavy. 1 1 Další, i když poněkud
menší, vlna

těchto testamentů

spadá zhruba do doby vlády Matyáše Korvína v korunních

zemích. 12 Překvapivě málo se toho k Žitavě dochovalo v administrátorských aktech z doby
reformace.

Několik

literárních děl z produkce žitavské komendy se zachovalo i v Knihovně

metropolitní kapituly (KMK) v témže archivu. 13
V samotné Žitavě se dochovala ve dvou tamějších hlavních archivech, tj. v Altbestandu
der Christian-Weise-Bibliothek Zittau (A1tbestand CWB) a ve farním neboli eforálnÍm

Prameny ke špitálu svatého Jakuba v Žitavě srov. v NA Praha, LŽ II 3411.
NA Praha, Pzst. Prochno, k Žitavě a jejím dějinámjsou důležité zejména kart. 4, i. č. 36, a kart. 6, i. č. 45.
10 PODLAHA, Antonín (ed.), Catalogus eodieum manu seriptorum, qui in Arehivio eapituli metropolitani
Pragensis asservantur. Editiones Archivii et Bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis. Opus 17, Pragae
1923
Jl Z doby žitavského exilu kapituly jde zejména o APH-AMK, Cod. VI/2 a Cod. VIIl3.
i2 Jde o Cod. VI/5-7.
i3 V APH-KMK se dochovala konkordance evangelií a epištol žitavského komtura Jindřich z Varnsdorfu z první
poloviny 14. století (Henriei de Zitauia dieti de Warnsdorf Coneordanciae epistolarum et evangeliorum per
eireulum anni), srov. Cod. F. XXVI, i. č. 873, fol. 8a-87a. Cod. L XCIII, i. č. 1347, z doby kolem roku 1500,
který vznikl snad na žitavské škole, obsahuje rozsáhlé sbírky básní a jiných děl od antických antorů až po rané
humanisty. Oboje uvádí PATERA, AdoltlPODLAHA, Antonín (edd.), Soupis rukopisů Knihovny metropolitní
kapitoly pražské. 2. část: F-P. Soupis rukopisů knihoven a archivů zemí Českých, jakož i rukopisných bohemik
mimočeských, Praha 1922, s. 34 an., 253-256.
8
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8

archivu na žitavské

superintendentuře

kostelů, počínajících ještě

mají

(Ephoralarchiv Zittau),

v předreformační

době,

řada účetních

knih žitavských

a vedle toho i série kostelních knih, které

charakter matrik, pocházejících zhruba ze stejné doby. V A1tbestandu CWB jsou

uloženy i prameny k žitavské obecní pokladně od roku 1527,14 několik desítek městských
kronik,

většinou

historických

děl

pozdněhumanistických

z pozdního raného

a raněosvícenských,15 řada málo známých

novověku

z produkce žitavského gymnázia a zejména

značné možství opisů listin v CARPZOVově sbírce Collectanea Lusatica16, v pozůstalosti

regionálního

dějepisce

Moritze Oskara SAUPPEho (1846-1929) a vedle toho i několik dalších

pozůstalostí žitavských historiků. 17

Z ostatních lužických a saských

archivů

je nutno zmínit

alespoň

radní archiv ve

Zhořelci

(Ratsarchiv Gorlitz), kde se ve zhořeleckých knihách missivů nachází zřejmě celá řada dodnes
neznámých listů týkajících se žitavských johanitů. 18 Dále je třeba připomenout rozsáhlou
sbírku

opisů

listin v

knihovně

Hornolužické

prací starších zhořeleckých historiků.

19

společnosti

nauk

včetně několika

nevydaných

V Saském hlavním státním archivu v Drážďanech

(Sachsisches Hauptstaatsarchiv Dresden- HSTAD) jsou uloženy hirschfeldské městské knihy
vedené od roku 1487/90, které jsou pro dějiny tamější, jinak velmi málo
zřejmě

zmiňované,

komendy

nepostradatelné. Vedle toho jsou zde uchovávány i všechny tzv. konšelské knihy

Všechny tyto výše uvedené prameny zmíním podrobněji na příslušných místech v textu.
FRóDE, Tino, "Bibliographie der Stadtchroniken der Sechsstadte. Teil 1: Zittau", in: Bibliotheksjoumal der
Christian-Weise-Bibliothek Zittau. Quellenforschung, Historisches, Bibliographisches, und Biographisches aus
Zittau und der Oberlausitz (dále BJ) 12 (2000), s. 14-26. Jde o 52 kronik různého rozsahu, většinou uložených
v Žitavě. Jednotlivé kroniky jsou často jen opisy dalších kronik. Jsou však vzhledem ke ztrátě radního archivu
nepostradatelné, neboť do nich byla zapsána řada vkladů z žitavských městských knih, jak to vyplyne i z mého
dalšího výkladu.
16 Rejstřík k této rozsáhlé sbírce vydal FRÓDE, Tino (hrsg.), Collectanea Lusatica. Sammlung Lausitzer
14

15

Schriften und Akten. Findbuch mit Stichwort-, Personen- und Ortsregister sowie einem Abriss zur Geschichte
der Sammlung und zum System der Verwaltung der Oberlausitz, OlbersdorP 2004.
17

Regesta k opisům SAUPPEho listin, nacházejících se v Altbestandu CWB, sestavil pro katalog tohoto archivu

rovněž Tino FRÓDE.

Zatím mi bylo přístupných šest dopisů zhořelecké rady žitavskému komturovi z doby vlády Jagellonců.
se ale zachovalo zcela jistě mnohem více. Stručný předhled těchto pramenů pro jagellonskou
dobu podal OETTEL, Gunter, "Die Libri missivarum, die Briejbucher des Gorlitzer Rates von 1487 bis 1576, als
Quellen zur Geschichte Zit!aus und des Klosters Oybin ", in: ,,650 Jahre ", s. 178-187; TÝŽ, "Die Beziehungen
zwischen Gorlitz und dem sachsisch-thiiringischen Raum. Die Briejbucher des Gorlitzer Rates von 1487 bis
1520 ", in: lm Dienste der historischen Landeskunde. Beitrage zu Archaologie, Mit!elalterjorschung,
Namenkunde und Museumsarbeit vornemlich in Sachsen. Festgabe jur Gerhard Billig zum 75. Geburtstag,
dargebracht von Schiilern und Kollegen (hrsg. von AURlG, ReinerlBUTZ, ReinhardtlGRAf3LER,
Ingolf/THIEME, André), Beucha 2002, s. 399-406; TÝŽ, "Die Briejbucher des Gor!itzer Rates von 1487 bis
1520. Zum Stand der Bearbeitung', in: "Oberlausitz ", s. 150-156. Inventář zhořeleckého radního archivu vydal
JECHT, Richard (hrsg.), Quellen zur Geschichte der Stadt Gorlitz bis 1600, Gorlitz 1909.
19 Tato díla byla výsledky bádání zhořeleckých dějepisců 18. století. Jejich práce zhodnotil a zinventarizoval
JECHT, Richard (hrsg.), "Die Oberlausitzische Geschichtsjorschung in und um Gorlitz und Lauban vornehmlich
von 1700-1780", in: NLM 94 (1918), s. 1-160 a s. 189-200.
18

Misivů kjohanitům

9

(Schoppenbiicher) z území Saska, z nichž ty ze Žitavska začínají už od roku 1485. Johanité

jsou v nich tu a tam rovněž zmiňováni?O
Listiny v polských knihovnách a archivech, ve kterých jsou uváděni i žitavští johanité, se
v Archiwu Panstwowem ve Vratislavi.21 V knihovně Jagellonské univerzity

nacházejí

v Krakově je i několik traktátů, které snad sepsali žitavští johanité.22
Z edic je zasadní, nejen pro žitavské johanity, žitavský

listinář,

zachycující i celé

Žitavsko, Liberecko a Rumbursko, který vydal koncem 30. let minulého století formou
německých regest Joachim PROCHNO. 23 Své bádání zúročil i v několika menších edicích

v žitavských historických časopisech. 24
Vedle PROCHNOva
knih, které

listáře

zveřejnil počátkem

jsou

pořád

velice

důležité

edice listin a

zápisů

z městských

18. století ve svých pracích Johann Benedict CARPZOV,

jelikož mohl ještě čerpat z radního archivu, vyhořelého roku 175725 , a proto jsou pro nás
nesmírně

cenné edice

zápisů

z městských knih a

několika

listin, které

relativně spolehlivě

otisk1. 26 Druhá hlavní monografie k dějinám Žitavska od Christiána Augusta PESCHECKa
obsahuje v ediční příloze v obou svých svazcích několik dalších zajímavých listin.27 Autor se
již musel vyrovnat se ztrátou radního archivu, a proto sáhl ve velké

míře

k početným

žitavským kronikám, dále k historickým pracím z 18. století, jež vznikly zejména na
Seznam těchto knih včetně
hirschfeldských uložených v HSTAD podal BOHMER, Tilo,
,,Familiengeschichtliche Quellen im Gebiet der ehemaligen Amtshauptmannschaft Zittau", in: BJ 18 (2001),
s. lO-31.
21 Např. jednu, mně neznámou listinu, vydanou na provinciální kapitule 22. ledna 1436, které se zúčastnil
i komtur ze Žitavy, zmiňuje STARNAWSKA, Maria, Miedzy Jerozolimq a Lukowem. Zakony krzytowe na
ziemiach polskich w sredniowieczu, Warszawa 1999, s. 377. Listina je uložena právě v Archiwu PalÍstwowem ve
Vratislavi.
22 Jde např. o traktát žitavskéko komtura Petra Reyna z doby kolem roku 1450 o pouštění žilou v závislosti
pohybu Měsíce ve zvířetníku (Petrus Reyn de Zittavia, Tempora phlebotomiae electa secundum motum Lunae).
Jedná se o Cod. 609/14, fol. 234a-b, srov. KOWALCZYK, Maria a kol. (edd.), Catalogus codicum
manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. IV. Num. 564667, Wratislaviae etc. 1988, s. 248. V Jagellonské knihovně je uložena i řada dalších spisů, jejichž autoři
pocházeli ze Žitavy. Nemohu u nich ale zatím určit, jestli byli johanity.
23 PROCHNO, Joachim (hrsg.), Zittauer Urkundenbuch 1. Regesten zur Geschichte der Stadt und des Landes
Zittau 1234-1437 (dále ZUB), in: MZGMV 19/20 (1939) [současně NLM 113 (1937), s. 79-198; 114 (1938),
s.1-421].
24 Čtyři listiny z tehdejšího AČV vydal in extenso i v příloze své studie o žitavské městské radě, srov.
PROCHNO, Joachim (hrsg.), "Die Zittauer Ratslinie von 1310 bis 1547", in: MZGMV 15 (1934), s. 23-85
[současně NLM 110 (1934), s. 23-85], zde s. 69 an., Č. 1 a 2; s. 72-74, Č. 5 a 6. PROCHNO pak zejména
v periodiku Zittauer Geschichtsblatter (ZG) vydal řadu drobnějších edic, týkajících se i johanitů, jež zmíním
níže v textu.
25 CARPZOV, Johann Benedict, Analecta Fastorum Zittaviensium oder historischer Schauplatz der loblichen
alten Sechs-Stadt des Marggraffthums Ober-Lausitz Zittau [... ], Zittau 1716. Práce, jež byla původně jen jakýmsi
výtahem z CARPZOVových a MONCHových Collectaneí, se stala po požáru města roku 1757 nejdůležitějším
"pramenem" k dějinám Žitavy a okolí.
26 Mohu tak soudit alespoň na těch exemplářů listin z radního archivu, které CARPZOV vydal, u nichž jsem měl
k dispozici i originál z pražských archivů.
27 PESCHECK, Christian Adolph, Handbuch der Geschichte von Zittau I-ll, Zittau 1834-1837. Jde celkem
o 57 převážně listinných příloh.
20
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žitavském gymnáziu,28 a rovněž k archivům sousedních lužických měst,
k materiálům ze zhořeleckého radního archivu a z knihovny Hornolužické

zejména

společnosti

nauk.

vydal počátkem 19. století regestovou formou
zhořelecký syndik Johann Gottlob ZOBEL. 29 Prameny ke špitálu svatého Jakuba v Žitavě od
roku 1391 do počátku 16. století vydali Moritz Oskar SAUPPE30 a Ernst Alwin SEELlGER. 31
Seznam listin

Ediční řady

z hornolužických

archivů

k dějinám Horní Lužice,

tj. Scriptores rerum Lusaticarum- Neue Folge

(SRL-NF) a Codex diplomaticus Lusatiae Superioris (CDLS), toho

o johanitech mnoho

neobsahují.
Všechny listiny

zmiňující

žitavské johanity

ve 13. a 14. století

nebyly vydány ani

v edicích, jako je Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae (CDB),32 popř. Regesta

diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (RBM).33 Listiny uvádějící žitavské
komtury jsou k nalezení
V případě

pramenů

rovněž

v některých dílech edice Codex diplomaticus Silesiae (CDS).

z AMK jsou johanité

zmiňováni samozřejmě

v knihách

konfirmačních

(LC)34 a v některých vydaných svazcích knih erekčních (LE) a soudních akt generálních
vikářů

(SA). Vydané díly edice Monumenta Bohemiae Vaticana (MBV) toho zatím k poznání

dějin komend a církevního života v Žitavě příliš nepřinesly. Cenný pohled do vnitřního života

obou komend nám tak

alespoň

poskytuje vizitace,
v domech české části českého převorství roku 1373. 35

uskutečněná

z papežského

příkazu,

Edici pramenů k žitavskému gymnáziu, ve kleré jsou něklerá z těchto děl zmíněna, vydal GARTNER,
Theodor (hrsg.), Quellenbuch zur Geschichte des Gymnasiums in Zittau, Hefi 1. Bis zum Tode des Rektors
Christian Weise (1708); Heft. II. 1709 bis 1855. Urkundenbiicher der sachsischen Gymnasien I.
Veroffentlichungen zur Geschichte des gelehrten Schulwesens im Albertinischen Sachsen. Zweiter Teil, Leipzig
1905-1911. Tato dvousvazková kniha je ovšem cenná až od roku 1574, neboť se od této doby zachoval
gymnaziální archiv. Do roku 1574 GARTNER v podstatě čerpá jen z CARPZOVa a z několika málo dalších,
mezitím nalezených, pramenů.
29 ZOBEL, Johann Gottlob (hrsg.), Verzeichnis der Oberlausitzischen Urkunden I-ll, Gorlitz 1799-1824.
30 SAUPPE, Moritz Oskar (hrsg.), "Das »Urbarium« des Hospitals zu St. Jakob in Zittau", in: Mitteilungen der
Gesellschaft fiir Zittauer Geschichte (dále MGFZG) 5 (1908), s. 3-28; 6 (1909), s. 3-18.
31 SEELlGER, Ernst Alwin, "Die Zinsregister des Hospitals zu St. Jakob in Zittau von 1391 und 1415",
in: NLM 108 (1932), s. 147-168.
32 V CDB by se zatím žitavských johanitů týkala jen jediná listina města Žitavy z roku 1275, mj. nejstarší
listinou vydanou královským městem ležícím na území budoucí Horní Lužice s nejstarší zachovanou městskou
pečetí z Horní Lužice.
Pouze regestově ji vydali ŠEBÁNEK, JindřichIDUŠKOVÁ, Sáša (edd.), Codex
diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae Vl3, Pragae 1982, s. 409, č. 1649. Listinu nechal PROCHNO za
druhé světové války odvést do Žitavy, odkud se vrátila do Prahy až roku 1993.
33 Zejména v EMLERových regestech k době vlády Jana Lucemburského a ve SPĚVÁČKových regestech
k počátkům vlády Karla IV. (1346-1350) chybí několik listin k žitavským johanitům.
34 TINGL, František AntonínlEMLER, Josef, Libri corifirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per
archidioecesim 1-lO, Pragae 1865-1890. Zde je důležitý zejména poslední díl, shrnující 8.-10. knihu erekční,
kleré byly sepsány již v žitavském exilu pražské kapituly.
35 NOVOTNÝ, Václav (ed.), 1nquisitio domorum Hospitalis S. Johannis Hierosolimitani per Pragensem
archidioecesimfacta anno 1373. Historický archiv České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost
a umění v Praze, č. 19, Praha 1901. "Vizitovány" byly obě komendy. Je to zatím nejpodrobnější pramen
k dějinám hirschfeldské komendy ve středověku, který mi byl dostupný.
28
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[2. Johanitské komendy v hornolužické regionální historiografii
Dějiny johanitských komend na Žitavsku tak trochu obrážejí dějiny samotného města

Žitavy, o jehož historii bylo sice potištěno mnoho tisíc stran papíru, ale jedná se bohužel
již o

značně

letité studie. Pro

dějiny johanitů

a jejich

činnosti

ve farní

správě

jsou

důležité,

vedle již uvedených CARPZOVových Analekt a PESCHECKova Handbuchu, i rozsáhlé
dějiny

katolické církve v Horní Lužici do

počátku

reformace od téhož autora, ale v podstatě

jde jen o opakování toho, co PESCHECK napsal už ve svých dějinách města Žitavy.36 Od té
doby ale nic obsáhlejšího a
PROCHNOva

listináře

zásadnějšího

k

dějinám

komend a jejich

něž

dějinám

neustále a

často

až

opakována, což platí v mnohém ohledu dodnes.

Ve srovnáni s jinými duchovními institucemi na Žitavsku,
o

až do vydaání

ve 30. letech minulého století, nevzniklo. Zejména CARPZOVova

práce byla v následujících staletích v článcích k žitavským
doslovně

kostelů,

byl

v lokálním

dějepisectví

vždy

značný

Marienthalem nebo Oj vínem,

zájem, a dnešní badatel tak má na co

navázat,37 nebylo sepsáno k oběma komendám vůbec nic srovnatelného. Důvodů bylo zřejmě
několik.

Marienthal a Ojvín jsou kláštery, které se zachovaly dodnes, i když Ojvín jen jako

romantická

zřícenina.

Z žitavské komendy toho však mnoho nezbylo,

svém prodeji stržena a

neboť

byla krátce po

přestavěna

na gymnázium. Nedochoval se ani konventní kostel, který
sloužil i jako farní, neboť vyhořel, stejně jako radnice ajejí archiv, roku 1757. 38 Najeho místě
dnes stojí Schinkelova klasicistní hala, která

sama o

sobě

mnoho zájmu o své

středověké

nebudÍ,39 Středověké městské filiální a špitální kostely jsou sice zachovány dobře, ale nikdy
nebyly, už jen pro své nevelké
regionální historiografii

rozměry,

tak výrazné jako Mariental

téměř vůbec zdůrazňováno,

že

či

Oj vín. Navíc nebylo v

tamější oltářní ci

a

vikáři

podléhali in

PESCHECK, Christian Adolph, "Geschichtliche Entwickelung, wie sich die katholischen Zustande in der
Oberlausitz von Einfiihrung des Christenthums bis zur Annahme der Reformation gestaltet haben 1-11",
in: NLM 24 (1847), s. 201-346; 25 (1848), s. 1-318. Jedná dodnes o vůbec nejrozsáhlejší práci, jež se dějinami
středověké katolické církve v Horní Lužici zabývá. Jde ale o práci těžko přehlednou, jejímž hlavním účelem
bylo jen sebrat co nejvíce materiálu.
37 K Marienthalu srov. z rozsáhlých prací alespoň SCHONFELDER, Joseph Bernhard, Urkundliche Geschichte
des Koniglichen Jungfrauenstifls und Klosters St. Marienthal, Cistercienser Ordens in der Koniglich
Sachsischen Oberlausitz. NebstfiirifBeilagen, Zittau 1834; DOEHLER, Richard (hrsg.), "Diplomatarium Vallis
S. Mariae monasterii sanctimonialum ord. cist. Die Urkunden des Koniglichen Jungfrauenstifls und Klosters
Cistercienser-Ordens zu St. Marienthal in der kgl. sachs. Oberlausitz nach den samtlichen Originalen des
Archivs im ausfiihrlichen Regesten ", in: NLM 81 (1905), s. 1-138. K Oj vínu je dosud nejdůležitější třídílná
práce, jejímž autorem je SAUPPE, Moritz Oskar, "Geschichte der Burg und des Colestinerklosters Oybin", in:
NLM 62 (1886), s. 88-110; 79 (1903), s. 177-240; 83 (1907), s. 110-195.
38 Ke zničení kostela srov. HANTSCHEL, Walter, "Die Zerstorung der Johanniskirche im sieberijahrigen
Kriege", in: Die Johannskirche in Zittau. Festschrifl zum 100jahrigen Bestehen ihres Baues am 23. Juli 1937
(hrsg. von VETTER, Willy,) Zittau 1937, s. 22-30. K požáru celého města v důsledku rakouského ostřelování
zápalnými granáty srov. KORSCHELT, Johann Gottlieb, "Das Bombardement von Zittau am 23. Juli 1757",
in: NLM 62 (1886), s.206-216.
39 K obnově kostela, která se kvůli nedostatku peněz protáhla na 80 let, srov. např. RAUDA, Fritz, "Ein Baustein
zur Geschichte der Johanniskirche in Zittau", in: "Johanniskirche", s. 53-64.
36
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spiritualibus

faráři,

většině případů

který byl v drtivé

i komturem nebo jiným johanitou

z žitavské komendy.
Vedle

těchto

roku 1757

spíše subjektivních

shořel

radní archiv.

skutečností

Ačkoli

se ve

bylo

městě

důležité

i to, že roku 1608 a zejména

dochovaly i další archivy, nebyli lokální

badatelé dlouho schopni rozhlédnout se i jinde než v Lužici

či

na okolním německém územÍ.

To, že se v Praze nacházejí prameny k dějinám komend a církevního života ve

středověké

Žitavě, se sice už od poloviny 19. století vědělo,40 ale nikdo se dlouho nesnažil tyto prameny
vytěžit. O to se ve větší míře pokusil až luteránský farář v Líickendorfu u Žitavy Moritz Oskar

SAUPPE, který díky
nejdůležitější

častým pobytům

dílo o

dějinách

v pražských a

Oj vína.

Při

vídeňských

tom opsal i

archivech mohl sepsat své

řadu pramenů

z AMK v Praze

k církevnímu životu přímo v Žitavě, ale tyto opisy zůstaly bohužel většinou nevyužity
a nacházejí se dodnes pouze v jeho pozůstalosti. 41
Akta z Archivu
kapituly

českého velkopřevorství,

nejdůležitějším

zdrojem k

jež jsou vedle

pramenů

z Archivu metropolitní

středověkým dějinám města, vytěžil

až v průběhu 30. let

minulého století Joachim PROCHNO. Vedle svého životního díla, listáře k dějinám Žitavska,
sepsal několik krátkých článků k žitavským církevním dějinám. 42 Za druhé světové války
toho ale PROCHNO, stojící tehdy v čele protektorátního archivnictví, k Žitavě již mnoho
nesepsal. V další práci mu zabránila předčasná smrt ve vězení v Praze 10. září 1945. 43
Po PROCHNOvi však zájem lužických

historiků

o prameny k

dějinám johanitů

na

Žitavsku až do dnešní doby ustal. Církevní dějiny města Žitavy nebyly prozkoumány ani
během nynější

velké vlny zájmu o

obě

žitavská postní plátna (Fastentucher), kdy badatelé

zopakovali v celé řadě sborníků v případě

dějin zbožnosti a církevního života v Žitavě

několikrát jen staré skutečnosti,44 za což se jim dostalo oprávněně dosti tvrdé kritiky.45 To,
40 Krátké německé regesty 16 listin z AČV týkající se žitavské komendy zaslal PESCHECKovi jeho přítel
František Palacký. Je otázkou, proč mu neposlal všechno. Tyto regesty byly okamžitě vydány, srov.
PESCHECK, Christian Adolph (hrsg.), ,,Inhalt der in Prag neu aufgefundenen Urkunden von der
Johannitercommende in Zittml', in: NLM 28 (1851), s. 404-408.
41 Prameny z AČV mu byly neznámy, soudě alespoň podle regest v A1tbestandu CWB, které jsem prohlédl.
42 Vedle již citovaného článku o žitavských městských radách srov. zejména PROCHNO, Joachim,
,,Die Johanniskirche in katholischer Zeit ", in: "Johanniskirche", s. 7-15; TÝŽ, ,,stra.fJen- und Bruckenbau als
Seelgerat im spateren Mittelalter, insbersondere in der Oberlausitz", in: Vierteljahrschrift rur Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte 32 (1939), s. 37-41. Z AČV pochází i celá řada pečetí města Žitavy, které spolu se čtyřmi
dosud známými pečetěmi Jana, titulárního biskupa z Gardaru, sídlícího v Žitavě asi v letech 1433-1476, popsal
TÝŽ, "Beitrage zur Siegel- und Wappenkunde des Landes Zittau", in: MZGMV 17 (1936), s. 1-20 + 8 stran
fotografických příloh. Níže v textu zmíním další PROCHNOvy články týkající se alespoň částečně johanitů.
43 Kjeho činnosti v protektorátu srov. BELLING, Vojtěch, "Joachim Prochno ajeho působení v Archivu země
české v období protektorátu Čechy a Morava", in: Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze
10 (2002), s. 223-246.
44 Jednotlivá pole této výjimečné památky vydal a historickým úvodem opatřil DUDECK, Volker (hrsg.), Das
Grosse Zittauer Fastentuch. »hy schaffte hymel und erde got«, Bad Muskau 1997; dále srov. Tuchleinmalereien
in Zittau und Riggisberg. Riggisbercher Berichte 4 (1996); MENNEKES, Friedhelm, Die Zittauer Bibel. Bi/der
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že kostel, v němž tzv. Velký žitavský Fastentuch visel, byl i johanitský, se z těchto

článků,

stále opakujících stejný text, téměř vůbec nedozvídáme. 46
Svých biografií se

dočkaly

i žitavské kostely. Již v druhé

polovině

17. století byla sepsána

Christianem DORINGem kronika farního kostela svatého Jana v Žitavě. 47 Jednotlivým
kostelům věnovali různě rozsáhlé kapitoly svých prací i CARPZOV48 a PESCHECK. 49
Dějiny

nejmladšího

středověkého

kostela sv. Trojice, tzv. Weberkirche, napsal v 19. století i

Carl Gottlob MORÁWEK. 50 Z kunsthistorického hledisk zhodnotil tyto stavby počátkem
minulého i Cornelius GURLlTT ve svém mnohosvazkovém soupisu památek jednotlivých
saských hejtmanství. 51 Ve stejné době byly tyto kostely zahrnuty i do dalšího rozsáhlého
projektu, tzv. Neue siichsische Kirchengalerie. Žitavský svazek redigoval Moritz Oskar
SAUPPE, asi nejvýznamější historik Žitavska v době kolem roku 1900. 52 Rozsahem sice
malý, ale nikoli významem, je sborník vydaný ke stému výročí vysvěcení obnoveného farního
kostela svatého Jana v Žitavě roku 1937. 53 Z hlediska dějin umění se před druhou světovou
válkou zabýval johanitskými kostely i Martin JAKEL. 54 V nedávné době vyšlo i několik
kunsthistorických prací k

stavebně nejzajímavější

žitavské sakrální

stavbě,

kostelu svatého

und Texte zum GrojJen Fastentuch, Stuttgart 1998; DAMZOG, Dietmar (hrsg), ,,525 Jahre GrojJes Zittauer
Fastentuch ... undwie weiter? MZGMV 27, Gorlitz/Zittau 2000. Vedle toho bylo vydáno k tomuto tématu ještě
několik dalších, kratších článků v BJ.
45 BONz, Enno, "Ein Zeugnis spatmittelalterlicher Frommigkeit aus der Oberlausitz. Neue Forschungen zum
GrojJen Zittauer Fastentuch von 1472", in: Neues Archiv fiir siichsische Geschichte (dále NASG) 72 (2001),
s.255-273.
46 Srov. např. článek slibující nastínit obraz církevních dějin Žitavy v době kolem roku 1500, ale ve skutečnosti
pojednávající spíše o Marienstemu, který sepsal KNOBLOCH, Matthias, "Kirchliche Verhaltnisse in der
Oberlausitz Ende des 15./Anfang des 16. Jahrhunderts unter besonderer Beriicksichtigung des Zittauer Landes",
ín: ,,525 Jahre", s. 152-161.
47 Řadu údajů z ní použil i v ,,Analectech" CARPZOV, zejména v případě náhrobních nápisů. Kronika se
nachází jako Mscr. A 91 v Altbestandu CWB.
48 Většinu první knihy ,,Analekť' tvoří právě dějiny jednotlivých kostelů, srov. ,,Ana/ecta r, s. 44-86 (farní
kostel svatého Jana), s. 86-99 (kostel svatého Petra a Pavla u žitavského framtiškánského kláštera), s. 100-115
(filiální kostel sv. Kříže), s. 115-123 (filiální kostel Panny Marie), s. 123-127 (filiální kostel svaté Trojice),
s. 140-146 (špitál svatého Jakuba s kostelem a špitál svatého Ducha).
49 PESCHECK, "Handbuch r, s. 48-89 (farní kostel sv. Jana), s. 90-105 (františkánský kostel svatého Petra
a Pavla), s. 105-113 (kostel svaté Trojice), s. 113-121 (kostel svatého Kříže), s. 121-134 (kostel Panny Marie),
s. 135 ano (špitální kostel svatého Jakuba).
50 MoRÁ WEK, Carl Gottlob, Dreifa/tigkeitskirche und Franziskanerkloster in Zittau, Zittau 1890. Kniha mi
nebyla k dispozici.
51 GURLITT, Cornelius, Beschreibende Darstellung der a/teren Bau- und Kunstdenkmaler des Konigreichs
Sachsen. Heft. 30. Zittau (Stad!), Dresden 1907.
52 SAUPPE, Moritz Oskar (hrsg.), Neue Sachsische Kirchenga/erie. Die Diocese Zittau, Leipzig 1905 (dále
NSKG-Zittau). SAUPPE zde na s. 1-52 načrtl i dějiny náboženského života v Žitavě ve středověku a za
reformace. Kostely v Žitavě popsal na s. 53-126 pastor HERZ. Tzv. (Alte) Kirchengalerie z 1. poloviny
19. století mi zatím nebyla k dispozici.
53 Důležité jsou zde hlavně PROCHNOvy články a vedle toho i příspěvek, který k dějinám hřbitova u farního
kostela včetně edice ztracených náhrobní kamenů sepsal MULLER, Reinhard, "Die Begrabnisse zu St.
Johannis in Zittau", in: ,,Johanniskirche", s. 31-52.
54 JÁKEL, Martin, ,,Lausitzer gotische Baukunst und ihre Steinmetzzeichen", in: Oberlausitzer Heimatzeitung.
Bliitter rur Heimat- und Volkskunde, Geschichte und Naturwissenschaft, Kunst und Literatur. (dále OHZ)
6 (1925), s. 14-17,29-33,42-48, 69-74, 93-97, 117-127, 154-156, 170-172.
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Kříže.

55

Drobné brožury, spočívající pro starší období ale jen na literatuře, vyšly i k farnímu
kostelu56 nebo ke klášternímu kostelu svatého Petra a Pavla. 57
Johanitské komendy byly tématem jen
a

nejvýznamější

několika příspěvkůků.

Hirschfeldský rodák

hornolužický historik druhé poloviny 19. století Hermann Friedrich

KNOTHE věnoval zdejší komendě johanitů

své první dva

články vůbec. 58 Pak se

k tomuto tématu ještě několikrát vrátil, např. ve svých dějinách

Hirschfelde. 59

Hirschfeldskými johanity se zabýval i další rodák, Martin JÁKEL, který přinesl několik
zajímavých, i když

občas

sporných, kunsthistorických postřehů k tamějšímu farnímu kostelu.

K dějinám komendy se ale nové prameny hledat nesnažil a nepoužil ani všechny, které byly
už tehdy známy.60
Jsou-li komendy

někde alespoň

na

několika

málo

řádcích zmiňovány,

tak se jedná

především o dějiny Žitavy a Žitavska ve 13. století, resp. o dějiny osídlení. Autoři z počátku

minulého století, píšící o vzniku města, ale ještě neznali prameny z AČV. Snažili se však
určit

na žitavské plužině rozsah majetku komendy a špitálu svatého Jakuba v době krátce po
vysazení města. 61 Jistou změnu přinesla až 30. léta 20. století, kdy se PROCHN0 62 a Ernst
Alwin SEELIGER63 pokusili na základě nejstarší dochované listiny zmiňující johanity na
Žitavsku z roku 1275 určit význam a rozsah majetku řádu ve 13. století. Poté však zájem na
55DONATH, WiIlyIESTLER-ZIEGLER, TanjaJFRANZ, Daniela, Die Kreuzkirche in Zittau, Zittau 1999;
ESTLER-ZIEGLER, Tanja, Die Kirche zum Heiligen Kreuz zu Zittau, G6rlitzlZittau 2000; dále srov.
monotematické číslo ZG 8/1 (2002) s názvem Kreuzkirche und Fastentuch.
56 ROSNER, Ulrich, St. Johannis zu Zittau, MunchenlBerlin 2000.
57 PIETSCHMANN, Thorsten, Das Franziskanerkloster zu Zittau, Zittau 2004; TÝŽ, Zittau. Acht Jahrhunderte
Architektur und Kunst, Zittau 2005. Je to průvodce po památkách.
58 KNOTHE, Hermann, "Die Johanniter-Commende zu Hirscfifelde", in: NLM 23 (1846), s. 108-117; TYZ,
"Das alteste Schoppenbuch zu Hirschfelde", in: NLM 23 (1846), s. 117-123. Jde o městskou knihu z let
1487/1490-1557. Do období, kdy byla část Hirschfelde johanitská, spadají ještě dvě další městské knihy.
Všechny jsou uloženy v HSTAD spolu se zbylými 17 knihami z pozdnějšího raného novověku.
59 Johanitské komendy jsou zmíňovány alespoň v těchto knihách a článcích: KNOTHE, Hermann Friedrich,
Geschichte des Fleckens Hirscřifelde in der sachsichen Oberlausitz, Dresden 1851 [reprint Ostritz 2003]; TÝŽ,
"Zur Presbyterologie des Zittauer Weichbildes vor der Reformation", in: NLM 49 (1872), s. 190-210; TÝŽ,
,,Nachtriige zur Presbyterologie des Zittauer Weichbilds vor der Reformation", in: NLM 61 (1885), s. 132-145;
TÝŽ, "Die geistlichen GUter in der Oberlausitz", in: NLM 66 (1890), s. 157-199; TÝŽ, "Die iiltesten
Ortsherrschaften von Hirschfelde", in: NLM 73 (1897), s. 28-40; KNOTHE o tomto tématu napsal ještě jeden
článek, který mi nebyl k dispozici: "Die Johanniter-Commenden zu Zittau und Hirschfelde", in: Wochenblatt der
Johanniter-Ordens-Balley Brandenburg č. 51 (1863). Z literatury vím, že jde ale jen o krátký, několikastránkový
článek, takže zde KNOTHE nezmínil asi nic navíc, co by neuvedl i ve svých pozdějších příspěvcích.
60 Srov. JÁKEL, Martin "Ergiinzungen zur Geschichte Hirschfeldes und seiner Kirche bis 1576", in: OHZ 15
(1934), s. 126-129,217-219, 264an., 292-294, 320-322; 16 (1935), s. 22-24, 29-33.
61 Nejrozsáhlejší práci k dějinám žitavské plužiny sepsal BRUHNS, Bernhard, "Siedlungsgeschichtliche Studien
II. Das Flurcroquis von Zittau. Mit 2 Tafeln", in: MGFZG 9 (1913), s. 3-31, zejména s. 20 ano K dějinám
Žitavska ve starším středověku srov. SEELIGER, Ernst, Alwin, "Das Land Zittau bis zum Jahre 1319",
in: Mitteilugen des Vereines fOr Heimatkunde des Jeschken-Isergaues (dále MJIG) 15 (1921), s. 121-123;
16 (1922), s. I-ll, 85-95; 17 (1923), s. 1-10, 81-98. Johanitům zde ale zvláštní pozornost nevěnoval.
62 V této souvislosti je nutno zmínit hlavně PROCHNO, Joachim, "Neues aus den iiltesten zweihundert Jahren
Zittauer Geschichte", in: ZG 13 (1936), s. 21-23.
63 SEELIGER, Ernst Alwin, "Die Stadt Zittau im 13. Jahrhundert', in: ZG 10 (1933), s. 29-32.
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dlouhou dobu ustal a ani v poválečné nebo dnešní historiografii, pojednávající o
osídlení na území

pozdější

Horní Lužice za posledních
věnována téměř žádná pozornost. 64
V

české

historiografii se žitavskými johanity zabýval krátce po druhé

Kapistrán VYSKOČIL. 65 Po roce 1948
dlouhou dobu k frekventovaným
Libor JAN ajeho žáci,
příklad

Přemyslovců,

kteří

nebyla

světové

dějinách

johanitům

válce jen Jan

u nás ale dějiny duchovních řádů nepatřily na

tématům.

Nyní se

johanitům věnuje intenzivně

zejména

sice žitavskou komendu občas ve svých pracích jako ilustrativní

k nějakému konkrétnímu problému

uvádějí,

ale systematicky se tomuto konventu

rozhodně nikdy nevěnovali. 66 V poslední době vzbudila zájem monografie Tomáše EDELa

o Dalimilovi, jímž byl prý žitavský komtur Jindřich z Vamsdorfu,67 ale tato práce se setkala
pro svou přílišnou vykonstruovanost s oprávněným odmítnutím. 68
Zvláštní pozornost si zaslouží jeden z nejstarších

špitálů

v tomto regionu, dodnes

dobře

dochovaný svatý Jakub, jenž byl johanitům ze Žitavy podřízen v duchovních záležitostech.
Jeho archiv se zachoval v Žitavě v podstatě již od roku 1391. Nejstarší prameny byly již
editovány. 69
V

novější zahraniční

historiografické produkci k

dějinám johanitů

byla žitavská komenda

zmiňována rovněž jen spíše náhodně a na základě informací ze sekundární literatury.7o

64 Johanity tak příliš nezmiňuje v jedné nejrozsáhlejších poválečných monografií k hornolužickým dějinám
BOELCKE, Willy A., Verfassungswandel und Wirtschaftsstruktur. Die mittelalterliche und neuzeitliche
Territorialgeschichte ostmitteldeutscher Adelsherrschaft als Beispiel. Beihefte zum Jahrbuch der schlesischen
Friedrich-Wilhelm-Universitat Zll Breslau 8, Wiirzburg 1969. Totéž platí i pro poslední obsáhlejší práci, jejímž
autorem je SOVADINA, Miloslav, ,,Jindřich z Lipé II Dominium nostrum atque bona nostra", in: Časopis
Matice moravské (dále ČMM) 123 (2003), s. 21-59. Počátkům žitavských johanitů se příliš nevěnoval ani
OETTEL, Gunter, "Die Entstehung der Stadt Zittau und ihr besonderes Verhiiltnis zu Bohmen", v tisku; TÝŽ,
,,Archaologische Untersuchungen im ehemaligen Franziskaner in Zittau", in: Sachsische Heimatblatter 51
(2005), s. 172-178.
65 VYSKOČIL, Jan Kapistrán, "Náboženské poměry v dějinách Žitavska", in: Žitavsko v českých dějinách (edd.
FRINTA, AntonínlROKYTA, Hugo), Praha 1947, s. 58-88. VYSKOČIL vyšel zejména ze ZUB, CARPZOVa
a PESCHECKa.
66 Např. SVOBODA, Miroslav, "Postavení a správa patronátních kostelů johanitského řádu v předhusitských
Čechách", in: Časopis Národniho muzea- řada historická (dále ČNM) 174 (2005), s. 1-21, johanitské kostely
na Žitavsku nezmiňuje, ačkoli patřily do pražské arcidiecéze.
67 EDEL, Tomáš, Příběhjohanitského komtura řečeného Dalimil. Kapitola z dějin české politiky, Praha 2000.
68 Z hlediska dějin johanitů podrobil tuto práci kritice v recenzi SVOBODA, Miroslav ve Fontes Nissae.
Prameny Nisy. Regionální historický sborník 2 (2002), s. 206-212.
69 Srov. SAUPPE, ,,»Urbarium«", SEELIGER, "Register". Alespoň SEELIGERovu edici vyhodnotil ve své
monografii BRANKAČK, Jan, Landbevolkerung der Lausitzen im Spatmittelalter. Hufenbauern,
Besitzverhaltnisse und Feudallasten in Dorfern groj3er Grundherrschaften von 1374 bis 1518, Bautzen 1990,
zejména s. 166, 264, 347-349.
70 Ze syntetických prací k saským církevním dějinám věnuje jednu a půl
stránky těmto komendám
SCHLESINGER, Walter, Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter. lL Band Das Zeitalter der deutschen
Ostsiedlung (1 JO-I 300). Mitteldeutsche Forschungen 27/11, KolnJGraz 1962, s. 348 an., s. 423. Z historiografie k
dějinám johanitů byla žitavským komendám vyčleněna samostatná kapitolka snad jen v knize WIENAND,
Adam (hrsg.), Der Johanniterorden. Der Malteserorden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu
Jerusalem. Seine Geschichte, seine Aufgaben, Ko1n3 1988, s. 390 ano To samozřejmě neznamená, že by zejména
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Od doby CARPZOVa a PESCHECKa nebylo v podstatě nic rozsáhlejšího k

dějinám řádu

na Žitavsku napsáno, pomineme-li samozřejmě PROCHNův listinář. To je poměrně velká
škoda, protože

právě

prameny k

johanitům

a jejich

činnosti

ve farní

správě tvoří

ztrátě

po

městských knih hlavní zdroj poznání dějin města ve středověku. 71 Závěrem je tak nutno

bohužel konstatovat, že jedinou
Odhlédneme-li od žitavským
méně,

novější

minoritů

pak představa, kterou si můžeme

dějepisné

prací, o kterou se

a jejich

terciářek,

udělat

dějinách

o

může

badatel

opřít,

je jen ZUB.

o kterých toho bylo napsáno
obou komend na

produkce, rozhodně není potěšující. Johanité jsou

nejméně

základě

ještě

dosavadní

zpracovaným řádem na

Žitavsku a oněch několik málo stránek z článků, které jsem v tomto přehledu zmínil, na tom
nic

nemění, přičemž

článích

často

se nedá

opřít pořádně

ani o

ně, neboť

si titíž

autoři

v různých svých

sami odporují.

13. Nástin vývoje johanitského řádu do jeho příchodu na Žitavsko
V době, kdy se johanité roku 1275 na Žitavsku poprvé zmiňují, měl tento rytířský
duchovní
Evropě

řád

za sebou zhruba století a tři

rychle

Rytířský

čtvrtě

své existence.

Právě

v tuto dobu se ve

střední

výprav, i když zprvu

vůbec

šířil.
řád johanitů

duchovní

byl produktem

křížových

neměl vojenskou úlohu. Šlo o laické bratrstvo u špitálu sv. Jana Křtitele v Jeruzalémě. Tento

hospic

původně

založili kolem roku 1071 amalfští kupci u kláštera St. Maria Latina. Ovšem
křížovou

hned po dobytí Jeruzaléma 1.
odloučen.

To plánovali snad papež Urban II. ajeho rádci již před samotnou výpravou včetně

vybudování širší

sítě

že po ovládnutí Svaté
postarat.

výpravou byl klášter od opatství asi roku 1100

Dvěma

definitivně

špitálů

země

v západním

prudce vzroste

Středomoří,

počet poutníků

neboť

správně

předpokládali,

(pauperes), o které se bude

třeba

papežskými bulami z let 1112/13 byl špitál s již svatojánským patrociniem

oddělen

od svého

mateřského

kláštera a obdržel právo volit si svého

představeného a exempci ve věci desátků. Řádem se ale dosud nestal. Až za svého druhého

mistra Raymunda de Puy (1120- mezi 1158-1160)
pravidla, která
prvky.

čerpala hlavně

Příslušníci

museli skládat

z augustinovské

řehole,

přijala

konfraternita vlastní

i když se silnými benediktinskými

tohoto bratrstva však nebyli z hlediska kanonického práva mnichy,

věčné

sliby. Roku 1135

biskupa. Krátce poté obdrželi

např.

vyňal

právo

řeholní

ačkoli

Inocenc II. johanity z pravomoci diecézního

stavět

vlastní kostely nebo právo

pohřbů.

Právní

žitavská komenda nebyla v obecné literatuře zmiňována vůbec. Děje se tak ovšem jen náhodně, má-li se na
jejím případě ilustrovat nějaký problém.
71 Prameny z AČV a AMK vyzvedává jako nejdůležitější pro starší dějiny města a okolí PROCHNO,
,,Archivwesen", s. 172 an., 182 ano
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řád

vývoj bratrstva v

ukončen

byl

bulou papeže Evžena III. Christiane jidei Religio z roku

1154. Řád se měl zprvu věnovat jen charitativní péči, ale po roce 1130 v něm probíhal zhruba
po

čtyři

destiletí proces militarizace. Johanité totiž získali ve Svaté zemi donacemi

majetky, mj. i pro
panovníků

kolonizační činnost.

na latinském

Východě

zprvu ovšem jen nájmem
ozbrojenci velice
měšťanského

často

Byli tak, spíše

než z vlastní

žoldnéřů, kteří

špitálního bratrstva, i když

donuceni

postupně

byli

původu,

šlechtického

vůle,

vnějším

tlakem

přispět

integrováni do

došlo rychle i ke

přísné předpisy

značné

značné

křesťanských

k obraně Svaté
řádu.

země,

Jelikož byli tito

aristokratizaci původně

o šlechtictví v případě

řádových

rytířů pocházejí až z pozdnějšího středověku. 72
Právě

1170

v době

přicházejí

dokončení přeměny

i první johanité ve

špitálního bratrstva na rytířský duchovní

větší míře

i do

1169. Zdejší malostranská komenda byla až do

střední

počátku

řád

kolem roku

Evropy. V Praze pobývali od roku

15. století

nejdůležitějším řádovým

domem v Čechách a asi i mateřskou institucí většiny českých komend. Zprvu se johanité
koncentrovali zejména v
almužny pro svou

důležitých

činnost

i

péči

zdravotnickou
K tomu

se

péči,

vítězícími

muslimy,

křesťanské

začali přijímat

pozice na Východě od

i donace v pozemcích,

a mohli tak od nich snáze získat almužny pro svou aktivitu v
brzy i dary patronátních práv ke

V kolonizaci

zmiňuje

v biskupských městech, aby vybírali

popř.

o špitály, kde se starali o poutníky, tím že jim poskytovali nocleh nebo

přistupovaly

šlechticů.

především

ve Svaté zemi. Poté, co byly ale

konce 12. století ohroženy
převzali

centrech,

zřejmě příliš

jejich pasivní

od

zeměpánů či

lokálních

velkou roli, na rozdíl od jiných řádů, nehráli. V literatuře

kolonizační činnost

oblastech, aby byly v případě

kostelům

Palestině.

přeshraničního

tím, že bývali

usidlováni v pohraničních

vpádu zpustošeny jejich majetky jako první.

Útočník musel být na to exkomunikován, protože ohrozil církevní majetek. Snad některé

z těchto

skutečností,

tj. špitál u cesty a blízkost hranice, hrály roli i v počátcích žitavské

komendy. 73
Instituce komend (od commendarev nestejnou dobu vybudovali,

svěřit),

kterou johanité postupně v různých regionech

umožnila spravovat darovaný majetek,

patřící původně

jen

72 K počátkům řádu srov. např. MATZKE, Michael, "De origine Hospitalariorum Hierosolymitanorum- Vom
klosterlichen Pilgerhospital zur internationalen Organisation", in: Joumal of Medieval History 22 (1996),
s. 1-23; HIESTAND, Rudolf, ,,Die Arifange der Johanniter", in: Die geistlichen Ritterorden Europas. Vortrage
und Forschungen, Bd. 26 (hrsg. FLECKENSTEIN, Josef/HELLMANN, Manfred ), Sigmaringen 1980,
s. 31-80; LUTTRELL, Anthony, "The Earliest Hospitallers", in: Montjoie: Studies in Crusade History in
Honour ofHans Eberhard Mayer (edd. KEDAR, Benjamin Z. /RlLEY-SMITH, JonathanlHIESTAND, Rudolt),
Aldershot 1997, S.37-54.
73 K této pasivní obranné činnosti srov. KUHN, Walter, "Kirchliche Siedlung als Grenzschutz 1200 bis 1250 (am
Beispiel des mittleren Oderraumes)", in: Ostdeutsche Wissenschaft 9 (1962), s. 6-55. Johanité směli aktivně
bojovat jen s pohany. Účast na válkách křesťanských vládců jim zakazovala řádová statuta.
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popř. později nějaké větší řádové

hlavnímu konventu,
možné komendy
Johanité bud'
Rovněž

profesními

na

městské

obhospodařovali
většího

nebylo

komendách.

dělit

Měšťané

kněžími.

Ve

a venkovské, byla jejich

museli

měli

ztížený

městech,

odvádět

s muslimy, tzv. responze, a
se založením
vhodný

města

zvláště

přístup

donace od

měnil

které jim

i

zeměpánem.

beneficií. Ve

umožňovaly

třetím

osobám.

a venkovských

a byly proto

hlavně

komend, bylo

určenou hlavně

další kazuální dávky. Komendy ve

počet

je

školy a špitály. Řádovému centru na

pevnou dávku z příjmů komendy
některé

Ačkoli

základna podobná.

většina středoevropských

městě

městech

na boj

vznikly

často

Pro farní správu byl tento

řád

měnit počet (řádových) kněží

proto, že johanité mohli ve svých komendách

měšťanů,

místě.

v městských

řádové rytíře,

mezi

kde se nacházela i

nebo až s donací patronátu

bez ohledu na to, aby se

na

hospodářská

původu bratří

johanitům často darováno patronátní právo a svěřeny
Východě

přímo

darované pozemky přímo, nebo je pronajímali

rozdílu v sociálním

jen

jednotce,

navíc plynuly komendám bohaté

skupovat pozemkový majetek

vně městských

hradeb. Zejména ve Slezsku vzniklo v druhé polovině 13. století především na tzv. Královské
cestě několik městských

komend (Lwówek, Zlotoryja,

Břeh

aj.), které se svou strukturou

příliš nelišily od žitavské komendy.74

14. Johanitské komendy na Žitavsku ve středověku- stručný přehledjejich dějin 75
Johanité na Žitavsku jsou poprvé zmiňováni v listině vydané městem 24. března 1275,76
kdy Žitava od johanitského řádu koupila ves Herrendorf a přeměnila ji na městskou pastvinu.
Tento pozemek ležel

východně

od

měststkých

hradeb,

kde

se

dodnes

nachází

románskogotický kostel Panny Marie. Je tak možné, že byl původně farním kostelem této vsi
74 K počátkům řádu u nás srov. SKOPAL, Michael, "Založení komendy johanitů na Malé Straně. Příspěvek
k otázce příchodu řádu do Čech", in: Pražský sborník historický 26 (1993), s. 7-37; pro střední Evropu např.
BORCHARDT, KarI, ,,Military Orders in East Central Europe: the First Hundred Years", in: Autour de la
premiere croisade. Actes du Colloque de la Society for the Study of the Crusades an the Latin East (ClermontFerrand, 22-25 juin 1995). Byzantina Sorbonensia, Bd. 14 (ed. BALARD, Michel), Paris 1996, s. 247-254; TÝŽ,
"The Hospitallers, Bohemia, and the Empire, 1250-1330", in: Mendicants, Military Orders, and Regionalism in
Medieval Europe (ed. SARNOWSKY, Jiirgen) Aldershot/Brookfield USA/Singapore/Sydney 1999, s. 201-231;
LUTTRELL, Anthony, "The Hospitaller Province oj »Alamania« to 1428", in: Ritterorden und Regionpolitische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelater. Ordines militares. Colloquia Torunensia
Historica 8 (hrsg. NOWAK, Zenon Hubert ), Tormí 1995, s. 21-41; k počátkům komend na křesťanském
Západě ve Francii srov. RILEY-SMITH, Jonathan, "The Origins oj the Commandery in the Temple and the
Hospital", in: La Commanderie, institution des ordres militaires dans ľOccident médiéval. Archéologie et
d'histoire de l'art 14 (edd. LUTTRELL, Anthony/PRESSOUYRE, Léon), Paris 2002, s. 9-18; v Německu
BORCHARDT, KarI, "Urban Commanderies in Germany", in: "La Commanderie", s. 297-305; pro Slezsko
srov. TÝŽ, "Die Johanniter in Schlesien. 12. bis 18. Jahrhundert", in: Festschrift zum 150jtihrigen Jubi/tium der
Schlesischen Genossenschaft des Johanniterordens (hrsg. SCHOTT, Christian-Erdmann) ,Wťirzburg 2003, s.
25-45; dále STARNAWSKA, "Mi~dzy Jerozolimq"; TÁŽ, "Der Johanniterorden in Schlesien im Mittelalter",
in: Wťirzburger medizinhistorische Mitteilungen 22 (2003), s. 405-418.
75 V této kapitole budu citovat předevšín jen z ZUB, abych zbytečně nenapínal poznámkový aparát.
76 Dosud ji vydal in extenso jen PROCHNO, "Ratslinie", s. 69 an., Č. 1.
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a pozemky v jeho okolí, na východě a severovýchodě žitavské plužiny, kde je později doložen
i

hospodářský dvůr johanitů,

tzv. Komturhoj, byly

původním

majetkovým vybavením této

komendy. 77
O jejím založení se nic neví. V listině z roku 1275 se mluví o johanitech jen neosobně. Je
tedy pravděpodobné, že vlastní budova komendy a možná i městský kostel byly zatím jen
provizorními stavbami. Snad by pro to mohla svědčit odpustková listina krakovského biskupa
Pavla pro kostel svatého Jana Křtitele v Žitavě a šest dalších johanitských kostelů v Čechách
78
z roku 1291 a několik odpustků od mohučského metropolity, wiirzburského a pražského
biskupa a titulárních

biskupů

z Brysus a Nazaretu

např.

ve

prospěch pohřbů

kostelích, které získali roku 1310 i žitavští johanité. Téhož roku navíc

řád

ve

v johanitských

městě

zcela jistě

stavěl, jak to vyplývá ze směny městišť, kterou povolilo vedení města. 79

Zakládací listina komendy nebo inkorporace žitavského kostela řádu se nezachovaly. Jako
zakladatelé se předpokládají bud' žitavští Ronovci,8o nebo Přemysl ovci. Kloním se spíše ke
královskému založení už jen proto, že jedině od přemyslovských

králů

a nikoli od

Ronovců

se dochovaly listiny určené žitavským johanitům. 81 Není vyloučeno, že johanitská komenda,
či spíše zprvu něco na způsob terminie, vznikla nebo byla začleněna do města Žitavy při jejím

založení a

johanitům

trvalo delší dobu,

stejně jako

tomu bylo v případě

běžných městských

komunálních staveb, než se jim podařilo všechny budovy náležitě zřídit. 82
Důvodem
případě

pro

zřízení

komendy mohla být

právě péče

o poutníky na cestách, v tomto

na té žitavské, a snad zde hrála roli i jistá pasivní ochrana hranice, poté co získali

někdy počátkem

Zhořelecka.

druhé poloviny 13. století braniborští Askánci oblast Budyšínska a

I kdyby komendy založili už Ronovci,

těžko

by se podobný rozsáhlý podnik

obešel bez královské podpory, protože komendy byly zřízeny na cestě do Žitavy i v Mladé
Boleslavi a Světlé/Českém Dubu. Pro tuto domněnku o jakémsi rozsáhlejším záměru vysadit
77 K počátkům této komendy a její držby na základě této, v Žitavě až od počátku 30. let minulého století
neznámé listiny, srov. PROCHNO, ,,Neues aus den iiltesten zweihundert Jahren Zittauer Geschichte";
SEELIGER, "Die Stadt Zittau im 13. Jahrhundert'. Oba autoři tak poněkud korigovali, resp. rozšířili rozsah
fundačního majetku, který pro žitavskou komendu odhadl počátkem 20. století BRUHNS, "Flurkroquis", s. 20.
78 ZUB, s. 25, Č. 49.
79 ZUB, s. 32, Č. 69-72, kde jsou i odkazy na edice těchto pramenů. Text odpustkových listin z doby kolem roku
1300 je bohužel, na rozdíl od až do jednotlivostí zacházejících odpustků z konce středověku, velice stručný. To,
že odpustky k tomuto účelu středoevropští johanité získávali, resp. je i falšovali, podrobně pojednal na příkladu
Frank wiirzburský profesor BORCHARDT, KarI, "Spendeaufrufe der Johanniter aus dem 13. Jahrhundert', in:
Zeitschriftfi1r bayerische Landesgeschichte 56 (1993), s. 1-61.
80 Ti jen na základě toho, že jsou čtyřikrát uvedeni ve svědečných řadách listin jiných vystavitelů ve prospěch

johanitů.

Jde o listinu Václava II. z 1. prosince 1291, jíž zbavuje městských dávek jeden dům, který darovala žitavská
Kristýna farnímu kostelu, srov. ZUB, s. 25 an., Č. 51. Další listinu téhož panovníka z 13. května 1303
srov. níže.
82 O tomto způsobu
vzniku komend na území lokovaného města
hovoří BORCHARDT, "Urban
Commanderies", s.299an.
81

měšťanka
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johanitské komendy podél cest, by snad mohla
kostelem sv. Jana až identická

svědčit

v mnohém ohledu s žitavským

budova farního kostela ve Lwówku, nejbližší slezské

komendy. Se Lwówkem sdílela žitavská komenda velmi podobné osudy

komturů

v čele obou konventů.

Dějiny

žitavské komendy tak nelze psát, aniž by se podrobně

přihlédlo

už ve

středověku

stálo

několik

osoby

dalších

stejného komtura za reformace,

přičemž

včetně

k vývoji ve Lwówku. 83
Špitál svatého Jakuba na jihovýchodním předměstí Žitavy, který Václav II. předal roku
1303 johanitům do duchovní správy, hrál jistě ve výše uvedených záměrech svou roli. 84
V hospodářských záležitostech jej ale od

počátku

14. století

řídilo město,

což ovšem nebylo

v případě johanitských špitálů nikterak neobvyklé. 8s Počáteční fáze ustanovení komendy tak
byla

ukončena zřejmě počátkem

svěřilo město

14. století, pomineme-li tu

správu své školy do rukou komtura,

zřejmě

skutečnost,

asi

kvůli

že až roku 1352

lepšímu vykonávání

chórového zpěvu. 86
Vůbec nejdůležitější skutečností ve vztahu johanitů a Žitavy bylo to,
převor,

vlastnil patronát k žitavskému farnímu kostelu. Nelze proto

že řád, resp. jeho

oddělit dějiny

vlastní

farní správy v Žitavě od života v komendě. Komtur byl v drtivé většině případů i farářem a
řádoví bratři

v komendě byli

činní

i jako pomocní duchovní, i když v pozdnějším

převládali kvůli značnému počtu oltářů

v kostelích mezi držitely těchto beneficií

středověku

světští kněží.

Žitavská komenda byla kněžskou komendou stejně jako většina komend v českém převorství.
Řádový rytíř-šlechtic ji převzal spolu s hirschfeldskou a lwóweckou komendou až za

reformace, jejímž

důsledku

tehdy ve všech

rytířských řádech

v německy mluvících zemích

témeř vymizeli profesní kněží. 87

Žitavská farnost, která johanitům v duchovní oblasti podléhala,
lidnatá, a proto i bohatá.

Komtur-farář

byla velmi rozlehlá,

spravoval nejen farní kostel, ale in spiritualibus

83 Tento aspekt péče o poutníky na frekventovanějších cestách (např. v případě rakouského Mailbergu, českého
Kladska nebo slezských komend na tzv. Královské ceste") vyzvedává BORCHARDT, "Johanniter in Schlesien",
s. 28an.; v případě cesty z Prahy do Žitavy přes Pojizeří i EDEL, Tomáš, Příběh ztraceného kláštera
blahoslavené Zdislavy, Praha 1993, s. 30-32. Na značnou stavební podobu žitavského farního kostela z doby
před přestavbou kolem roku 1500 s kostelem ve Lwówku upozorňuje PROCHNO, ,,Johanniskirche", s. 12-14.
84 ZUB, s. 28, č. 57. Původně ale nestál na žitavské plužině. Většina jeho pozemků ležela na území
grabštejnských Donínů jižně a jihovýchodně od Žitavy, které Žitava vykoupila až kolem roku 1380. Je však
nutno upozornit na to, že špitály v Čechách a v Německu většinou součástí komend nebyly
85 Tzv. správce špitálu, ustanovovaný městem, je doložen už v listině z roku 1331, kdy jemu a žitavskému
purkmistru uděluje jeden z Donínů pozemkový majetek u Žitavy, srov. ZUB, s. 45, č. 117. K právnímu
rozdělení správy špitálu na duchovní stránku (in spiritualibus) pro církevní instituce a hospodářskou oblast (in
temporalibus) v čele s špitálními správci (Spitalherren), osobami ustanovenými radou, srov. REICKE, Siegfried,
Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter I-II. Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 1111112,
Stuttgart 1932, zejména s. 109-111 (1. díl), s. 95-109 (2. díl).
86 ZUB, s. 66, č. 187. Škola, připomínaná už roku 1310, byla původně městská, nikoli konventní.
87 K tomu stručně alespoň BORCHARDT, "Urban Commanderies", s. 301.
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i všechny

předměstské

filiální kostely (Panny Marie, svatého

Kříže,

svatého Jakuba s kostelem, další špitál-leprosárium svatého Ducha a
jen málo známých kaplí) a
Olbersdorf, Hornitz, Oj vín,

přifařené

svaté Trojice, špitál

několik

dalších, dosud

vsi Hartau, Pethau, Eckartsberg, Radgendorf,
část

Liickendorf, Hain a

Porajówa/GroBporitsch, tj. celý

jihovýchod dnešního žitavského výbežku. 88 Z této velké farnosti mohl komtur-farář čerpat
desátky,

otěry,

štolní poplatky a jiné kazuálie. Nejvíce majetku zde měl i svatojakubský špitál.

Druhá komenda na Žitavsku v Hirschfelde je
doložena. Nebýt vizitace z roku 1373 a
prezentovaných generálním

vůbec nic.
zjevně

ve středověku velmi málo pramenně

konfirmačních

převorem téměř

knih, kam se jména

vždy zapisovala,

nevěděli

komturů-farářů

bychom o ní skoro

Prvořadým pramenem budou zcela jistě hirschfeldské městské knihy, ale ty

89

nikdo už 150 let v ruce

neměl.

Tato komenda asi nebyla výsledkem onoho

plánovitého vysazení komend podél důležitých cest, protože leží jen osm kilometrů od Žitavy,
v nížinatém, snadno překonatelném terénu u

řeky

Nisy, takže ani

přírodní

podmínky nehovoří

pro její založení. Spíše jde o jev doložený i ze Slezska, kde byly podobné menší komendy
vybudovány pro ubytování přebytečných bratrů z mateřské komendy.9o Nezdá se ale, že by
tato komenda byla na Žitavě právně závislá (membrum). Představený hirschfeldské komendy
vystupuje vždy jako samostatný komtur. Hirschfeldská komenda

měla zřejmě poněkud

jinou

strukturu pozemkové držby. Zdejší komtur byl totiž, na rozdíl od toho žitavského,
i pozemkovou vrchností. V
vedle toho i

část městečka

několika

vesnicích po obou stranách Nisy vlastnil poddané a

Hirschfelde,

hospodářského

centra

statků

kolem hradu Ronova na

druhém břehu Nisy. Hirschfeldský komtur měl i nižší soudní pravomoc. Tato

skutečnost

mi u

žitavském komtura není zatím známa. 91 Silnější váha pozemkové držby u hirschfeldské

Uvádím zde jen vesnice, které existovaly před prodejem komend, tedy ne plátenické osady, vysazované už
válkou, nebo části již stávajích vsí, jež byly později od původních vesnic odděleny kvůli
geometrickému nárůstu počtu obyvatel na Žitavsku po třicetileté válce. K rozsahu žitavské farnosti srov.
BLASCHKE, Karlheinz, Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen. 4. Teil. Oberlausitz (dále HOVS 4), Leipzig
1957, s. 99.
89 První a navíc nejistá zmínka o hirschfeldské komendě pochází z roku 1352, srov. ZUB, s. 67, č. 87a.
90 K těmto vedlejším komendám ve Slezsku srov. BORCHARDT, ,,Johanniter in Schlesien", s. 36. Vmikla-li
hirschfeldská komenda opravdu touto cestou, pak rozhodně neexistovala přechodně jako ostatní domy tohoto
druhu, jak se zde autor domnívá. Tyto komendy vznikaly, poté co byl řád vytlačen ze Svaté Země, což johanity
přimělo usazovat na křesťanském Západě. JAKEL, "Erganzungen", s. 265, se dokonce pokusil vypočítat na
základě nápisu na zvonu, zasvěceném svatému Petru a Pavlovi, z roku 1494 v hirschfeldském farním kostele,
datum vysvěcení kostela. Vyšlo mu pondělí 29. června 1299, což je velice odvážná domněnka, které bohužel
věří i současní regionální historici, srov. BÓHMER, Tilo, "Die alteste urkundliche Erwahnung von Hirschfelde1310 oder 1352?", in: BJ 21 (2002), s. 57-60. Stavba kostela v Hirschfelde byla raněgotická, ale tento kostel
byl zničen husity roku 1427. Koncem 15. století byl přestavěn na dnešní dvoulodí s protáhlým presbytářem,
k tomu srov. JAKEL, "Erganzungen", s. 264 an, 292-4, 22 ano
91 K pozemkové držbě hirschfeldského komtura srov. KNOTHE, "Die ťiltesten Ortsherrschaften", S. 37-40.
Komturova nižší soudní pravomoc jakožto vrchnosti vyplývá i z několika zápisů z hirschfeldských městských
knih, které KNOTHE zveřejnil ve starších, výše citovaných pracích o svém rodišti. Komtur zde navíc vedl
88

před třicetiletou
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komendy je daná zřejmě tím, že hirschfeldská farnost, čítající vlastní Hirschfelde a
Burkersdorf

S

VSI

inkorporovaným filiálním kostelem, Dittelsdorf, Schlegel, Rosenthal a

Ronov/TrzicienieclRohnau se Scharre, dnes polské

straně

Nisy, nebyla rozhodně tak lidnatá

a bohatá jako žitavská farnost, a proto i výnosy z pastorační činnosti zdejšího komtura-faráře,
popř. i dalších bratrů, byly zřejmě nižší. 92 Farnost zabírala oblast kolem Nisy od Hirschfelde

na jihu až po Ostritz a Marienthal na severu a od podobně severojižním směrem protáhlé
oddělovala

žitavské farnosti

oba správní celky na

levobřeží

Nisy jen parochie ve

Wittgendorfu.
Žitavská komenda
filiálních

kostelů

s minority,

kteří

a

ve 14. a 15. století představovala spolu s poměrně bohatou sítí

dvěma

vlastnili

špitály slušný celek. O prostor ve

někdy

městě

od konce 13. století v severní

se johanité museli

části města

dělit

klášter s dodnes

zachovaným, značně rozsáhlým kostelem svatého Petra a Pavla. 93 Další náboženskou
komunitou v Žitavě byly bekyně, doložené již za vlády Karla rv. 94 Z těchto bekyň snad vyšly
terciářky, jejichž pramenně doložitelné domy byly založeny v letech 1378, 1386 a 1404. 95

S františkány

měli

johanité jakožto držitelé farního patronátu spory o

pohřby,

vzhledem ke

značným papežským privilegiím pro minority v této záležitosti. 96 Vedle toho se ve městě

nacházel ještě
jeden mnich.

hospodářský dvůr

ojvínských

celestinů,

tzv. Vaterhof, kde vždy sídlil

alespoň

97

V případě pozemkové držby

měla

komenda

zjevně

jen regionální význam.

Většinu

majetku získala jen v rámci žitavské vikpildy, a to hlavně na předměstích Žitavy a ve vsích,

zvláštní knihu soudního a správního charakteru jen pro své poddané která se ale ztratila. K tomuto prameni
srov. TÝŽ, "Johanniter-Commende", s. 111 ano
92 K rozsahu hirschfeldské farnosti srov. HOVS 4, S. 93.
93 Vysvěcen byl podle pozdějších kronikářských zpráv roku 1293, s čímž po stavebněhistorickém průzkumu jeho
nestarších částí souhlasí i KUTHAN, Jiří, Česká architektura doby posledních Přemyslovců.
Městaohradyokláštereokostely, Vimperk 1994, S. 534 ano Tento kostel snad mohl vzniknout současně
s nedalekým farním kostelem sv. Jana.
94 Jsou zmiňovány v císařově listině z 21. července 1367, srov. HAUPT, Joachim Leopold (hrsg.), Scriptores
rerum Lusaticarum. Sammlung Ober- und Niederlausitzischer Geschichtsschreiber. Neue Folge.
(dále SRL- NF 1), Bd. I, Goerlitz 1839, S. 108-110, Č. 2.
95 Kjejich dějinám srov. alespoň PESCHECK, "Handbuch t', s. 710-713. Je ovšem možné, že se jednalo jen
o jeden dům, protože osoby fundátorů jsou v prvních dvou případech stejné. První založení se tak jen nemuselo
zdařit. Není ale ani vyloučeno, že domů bylo ještě více. Každopádně roku 1521/22, kdy terciářky v podstatě
vyvolaly žitavskou reformaci, se ve městě nacházel jen jeden jejich dům. Byly pod správou žitavského
kvardiána, ale mohly si volit vlastní představenou. Tvořily tak v podstatě třetí konvent, který v Žitavě sídlil.
96 Srov. blíže nedatovanou listinu z roku 1492 vNA Praha, ŘM-L, Jo LVIII Žit. 41, i. Č. 2886. Tyto spory byly
list ve formulářové sbírce biskupa Tobiáše z Bechyně bohužel zmiňuje jen
možná už staršího data, ale
minoritskou stranu, srov. NOVÁK, Jan Bedřich (ed.), Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1278-1296).
Historický archiv, Č. 22, Praha 1903, s. 160, Č. 205. Podle adresátů zde půjde spíše asi o spory žitavských
minoritů s pražskými faráři.
97 K němu např. SAUPPE, "Geschichte der Burg und des Colestinerklosters Oybin", in: NLM 79 (1903),
s. 197 ano
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zpočátku především
řeholní
věčné

nebo

světští

na severním Žitavsku. 98 Ve městě měli johanité stejně jako ostatní
duchovní již od roku 1360 Karlem IV. zakázáno získávat majetek a

renty nebo poskytovat azyl

zločincům.

Toto ustanovení platilo i pro zbylá hornolužická

královská města. 99 Mimo vikpildu plynul žitavským johanitům jen plat
a do roku 1355 jim

patřil

z města Lobau

i patronát k farnímu kostelu v Chrastavě, který tehdy

směnili

s

Doníny za Rupppersdorf, ležící severně od Žitavy. Hospodářským centrem johanitské
pozemkové držby byl
města.

Vlastní

dvůr,

tzv. Komturhoj, ležící u kostela Panny Marie

hospodářský dvůr měla

i hirschfeldská komenda.

severovýchodně

od

Donátory byly zejména

měšťané (hlavně ze Žitavy, ale např. i z Vratislavi), dále samotní johanité a nižší šlechtici ze

Žitavska (Nosticové, Kyawové, Bechererové atp.), z vyšší šlechty jen Donínové. Většinu
rent ze vsí získal řád, podle dochovaných pramenů, v první čtvrtině 15. století.
Řada donací obdržel i zvláštní fondu, tzv. pitance, kterou spravoval pitanciář, řádový

bratr nepodléhající v této záležitosti komturovi.
a ošacení

členů

konventu a na

něm

Pitanční

závislých osob

dary byly

(žáků

určeny

zejména pro stravu

apod.) a dále

i pro sloužení

memoriálních a anniversálních mší. V Žitavě byla pitance doložena od roku 1347 ajejí platy
plynuly i po sekularizaci komend nadále městu. 100
S fundacemi mší souvisí
Během

samozřejmě 1

zakládání

exilu pražské kapituly a pobytu generálních

oltářních

vikářů

a

a kaplanských beneficií.

pozdějších administrátorů

arcibiskupství v Žitavě tak byly vloženy do jejich akt snad všechny fundace těchto obročí, ke
kterým došlo ve

městě

v uplynulých 60 letech. Z let 1421-1440

máme proto nejlépe

98 První obsáhlejší soupis rozptýlených darů, zejména platů z vesnic, představuje konfirmace těchto donací
fojtem Albrechtem z Koldic z 13. ledna 1427. Šlo o jedenáct vesnic, ze kterých ale johanitům patřily jen platy,
srov. ZUB, s. 327 an., č. 1570. Podrobnější zhodnocení této listiny a charakter johanitského majetku vůbec srov.
níže v kapitole o prodeji komendy. Souhrnné pojednání o hospodářské činnosti johanitů v předhusitských
Čechách dosud chybí, srov. alespoň krátké články, které napsali JAN, Libor, "Die wirtschaftliche Tatigkeit der
Johanniter in Bohmen in der vorhussitischen Epoche", in: Die Ritterorden in der europaischen Wirtschaft des
Mittelalters. Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica 12 (hrsg. von CZAJA, RomanlSARNOWSKY,
JUrgen), Tormí 2003, s. 55-69; dále SVOBODA, Miroslav, ,,Nástin majetkového vývoje řádu johanitů v Čechách
v předhusitské dobe"", in: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým
narozeninám (edd. BOROVSKÝ, Tomáš/JAN, Libor/WIHODA, Martin), Brno 2003, s. 545-558.
99 ZUB, s. 82, č. 243. To dokazuje, že už tehdy musely získat církevní instituce v těchto městech značné jmění,
které nebylo podrobeno městským dávkám a jiným povinnostem. Karel IV., který měl vůči Šestiměstí značné
požadavku kvůli své expanzivní politice na sever, tak zřejmě chtěl v tomto ohledu svým městům ulevit. Přesto
johanité ve městě jisté večné platy držely. Jejich kostelům například plynuly dávky v loji z masných krámů,
i když ty byly nezbytně nutné pro provoz kostelů. Vedle toho vlastnili desátek z žitavského cla.
100 K pitanci v komendách českého převorství ve středověku srov. MITÁČEK, Jiří, "Funkce pitanciáře v životě
johanitských komenď', in: Ad musealem laborem. Sborník k pětašedesátinám PhDr. Slavomíra Brodessera (ed.
TÝŽ), Brno 2005, s. 31-39. Kolem roku 1720 navíc věnoval dějinám žitavské pitance zvláštní spisek i zástupce
rektora žitavského gymnázia Christian Gottlob Pitschmann, autor řady studií k církevním dějinám Žitavy a prací
o dějinách žitavských stipendií, která často vycházela ze zbožných středověkých fundací. Žitavská pitance
nebyla v tomto ohledu výjimkou. K Pitschmannovi srov. GÁRTNER, "Quellenbuch ll', s. 203. Ani jedna
z Pitschmannových prací mi zatím nebyla přístupná, ale všechny se nacházejí v Altbestandu- CWB.
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pramenně doložen náboženský život ve středověké Žitavě. 101 Další vlna těchto erekcí

následovala,

alespoň

podle administrátorských akt, až v letech vlády Matyáše Korvína.

Ještě

roku 1388 bylo ve farním kostele asi jen osm oltářů, roku 1396 jich bylo snad už 14 a před
reformací prý 22. Roku 1436 vedli oltářnící spor s komturem.

Snad už vzhledem ke škole,

která byla johanitům svěřena, se řada erekcí těchto beneficií

týkala i chórového zpěvu.

Responsorium Salve Regina bylo zřízeno možná už roku 1360, jistě ovšem až roku 1519.
Roku 1476/77 a 1479 následovala fundace jiného chórového zpěvu, tzv. Teneber, doplněná v
letech 1480 a 1485 i o zvonění. I02
Johanitský kostel získal i

několik odpustků.

Vedle již jmenovaných listin z doby kolem

roku 1300, obdržel farní kostel v letech 1405 a 1409 i další odpustky od nikopolského
i antiochijského patriarchy Václava Králíka z Buřenic, a to včetně sbírky
kristovských, mariánských a jiných relikviií. lo3 Několik odpustků udělil kostelu i Jan, titulární
biskupa a

později

biskup z grónského Gardaru, který v letech 1433-1476 v Žitavě sídlil,lo4

nebo Rudolf

z RUdesheimu, papežský legát a vratislavský biskup, který dovolil roku 1468/69
zřídit

za jejich protihusitský postoj bratrstvo Panny Marie,

řečené

měšťanům

Constabuley, které založilo

vlastní oltář a pořádalo pravidelná čtvrteční procesí. lOS
Tato konfraternita,

určená

jen pro

doby máme zprávy o bratrstvu

městské špičky,

kupců,

které

mělo

ale nebyla první. Už z předhusitské

zvláštní kapli ve farním kostele. Podle

všeho šlo o geograficky nejjižněji se nacházející gildu postřihačů sukna dolnoněmeckého typu
v německy mluvících oblastech. Zvláštní bratrstvo

vytvořili

ale i

početní oltářníci,

kterých

mohlo být před reformací na 40, a vedle toho jsou známa ještě další čtyři bratrstva. 106
O

vnitřním životě

nejčastěji

samotného konventu máme málo zpráv. Dochované prameny jsou

donacemi, které toho o johanitské každodennosti mnoho neprozrazují. Jelikož není

komtur-farář téměř vůbec zmiňován

v městské kronice Jana z Gubenu a jeho

pokračovatelů,

lOl K žitavskému pobytu kapituly srov. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, ,,Administrace pražské diecéze na sklonku prvé
poloviny 15. století ", in: Acta Universitatis Carolinae-Historia Universitatis Carolinae Pragensis 31(1991),
s. 117-l28.
102 K těmto fundacím srov. ZUB, passim; dále PROCHNO, "Johanniskirche", zejména s. llan., kde je uveden
stručný seznam fundátorů. Založení beneficia si však obvykle vyžádalo vyhotovení více listiny, které byly
během desítek let, než se zapsaly do erekčních knih nebo administrátorských akt, mnohokrát změněny, někdy
dokonce i na smrtelné posteli.
103 ZUB, s. 203, č. 891; s. 222 an., Č. 1016. Bohatou sbírku relikvií měla v polovině 15. století i komenda v Malé
Olešnici, k tomu srov. STARNA WSKA, ,,Johanniterorden", s. 410 ano
104 ZUB, S. 351 an., č. 1669. K němu srov. SEELlGER, Ernst Alwin, "Der Bischofvon Gronland in Zittau",
in: ZG 5 (1928), S. 44.
105 Statuta tohoto bratrstva jsou vydána v ,,Analecta IIf', S. 10-13.
106 K bratrsvu kupců srov. SEELlGER, Ernst Alwin, "Die Bruderschaft der Kaufleute in Zittau", in: ZG 8
(1931), S. 17-19. K ostatním bratrstvům srov. níže.
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zdá se, že vztah města s komturem nebyl asi příliš konfliktní. 107 Všichni členové v konventu
jsou jmenovitě uvedeni jen v několika dokumentech. Roku 1373, při již zmíněné vizitaci, žilo
v komendě

devět řádových

a tři

světští kněží.

Roku 1396 jich snad mohlo být až 14, ale zdá

se, že tento počet nebyl nikdy naplněn. 108 V hirschfeldské komendě tehdy žili jen tři řádoví
kněží. 109 Většina bratrů pocházela z měšt'anských vrstev. V předhusitské době pocházeli
někteří bratři

i z Prahy,

většina

ale z Dolního Slezska. Podle všeho vládla mezi slezskými

domy velká fluktuace osob, protože komtuři často odcházeli z Žitavy do slezských komend,
zejména do Lwówku. Někteří byli v Žitavě komtury dvakrát, přičemž tam občas už předtím
působili

na nižších místech a mezitím

ještě stačili vystřídat

komturské

či

jiné hodnosti

v jiných slezských konventech. Styky se slezskými komendami, které byly mnohem

častější

než s českými, byly asi usnadněny absencí jazykové bariéry. 1!O
Johanitský

řád

Orgánem, kde se

musel být už jen
většina komturů

z

kvůli

svému boji s pohany centralizovanou institucí.

převorství

scházela, byly provinciální kapituly. Jen na

provinciálních kapitulách ve Slezsku je žitavský komtur doložen

minimálně

jedenáctkrát.

Roku 1404 se tato kapitula konala i v Žitavě. 111 Vzhledem ke značnému rozsahu českého
provincie řádu musel převor ustanovovat své místodržící. Žitavský komtur

byl proto

v 15. století dvakrát místodržícím ve Slezsku. 112
Styky s řádovým centem na Rhodu jsou doložitelné už od
1448-1450

svěřil

počátku

15. století. V letech

velmistr Jean de Lastic žitavskou komendu dokonce jednomu z členů

rhodského konventu, ale zdá se, že se tento komtur v Žitavě neprosadil. 113
107 Komtur-farář je uveden jen několika málo místech. Roku 1360 např. zprostředkoval mezi radou a řemeslníky,
srov. SRL-NF I, s. II ano O 125 let později u něj zase bylo město silně zadluženo, ibid., S. 100.
108 V listinách se bohužel často uváděli jen bratři mající nějakou hodnost, tj. komtur, jeho zástupce
(vicecommendator neboli Hauskomtur ), kazatel, pitanciář a pak už jen totusque conventus.
109 Vizitace obou domů vydal NOVOTNÝ, "Inquisitio", S. 51-53 (Žitava), S. 65-67 (Hirschfelde).
110 Určit sociální původ slezských komturů, mezi nimiž bylo i nmoho těch, kteří působili v Žitavě, se pokusila
STARNAWSKA, "Mi?;dzyJerozolimq", S. 378-382.
111 Seznam provinciálních kapitul ve Slezsku srov. ibid., S. 375-377. Listinu vydanou na provinciální kapitule
v Žitavě 21. září 1404 v NA Praha, Jo IV Lwów. 16, i. č. 362, nezná např. MITÁČEK, Jiří, ,,K některým
aspektům života řádu johanitů v Čechách za vlády Lucemburků. Provinciální kapituly konané na Moravě a ve
Slezsku, jejich význam ve správě provincie a komunikaci se řádovým centrem na Rhodu", in: ,,Ad vitam et
honorem", s.533-543
112 Šlo o komtury Mikuláše Queppela, v prvním a druhém desetiletí 15. století, a Ondřeje Kuchlera v 70. letech
téhož století. Seznam místodržích ve Slezsku, Polsku a někdy i na Moravě vydala STARNA WSKA, "Mi?;dzy
Jerozolimq", s. 373 an.; jejich pravomoci rozebrala TÁŽ, "Formularz-episto/ariusz joannitów strzegomskich z
kOlÍGa 15 wieku", in: Aetas media. Aetas moderna. Studia ojiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi
w
siedemdzi?;siqtq
rocznicze
urodzin
(edd.
MANIKOWSKA,
Halina/BARTOSZEWICZ,
Agnieszka/FALKOWSKI, Wojciech), Warszawa 2000, s. 721-732.
113 Jde o listiny vNA Praha, ŘM-L, Jo LVIII Žit. 35-37, i. č. 2881-2883. K tomuto případu srov.
SARNOWSKY, Jiirgen, Macht und Herrschaft im Johanniterorden des 15. Jahrhunderts. Verfassung und
Verwa/tung der Johanniter auf Rhodos (1421-1522). Vita Regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen
Lebens im Mirtelalter, Bd. 14, MťinsterlHamburg/London 2001, s. 149, pozn. 14, aniž by ovšem autor znal
prameny z NA v Praze.
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o umělecké či vědecké činnosti johanitů toho zatím mnoho nevíme. 114 Již v první polovině
14. století bylo žitavským johanitům darováno několik knih. 115 Pobyt pražské kapituly
v Žitavě snad inspiroval johanity, aby si od 30. let 15. století do počátku 16. století zhotovili
několik misálů, které pravděpodobně sloužily i k již zmíněným chórovým zpěvům. 116 Bez
součinnosti města

s farářem a tehdy ve

městě

sídlícího

světícího

biskupa Jana z Gardaru by

nevznikl asi ani Velký žitavský F astentuch, datovaný do roku 1472. 117
Počátkem

16. století se žitavská komenda nacházela

dokazuje nejen nákladná
snad i

působení

přestavba

kostela v této

době,

patrně

na zenitu své existence, což

ale i stavby dalších kaplí a

komtura Mikuláše Hertwika, který dokázal,

alespoň

kostelů

a

pro svoji osobu, získat

řadu hodností. Obě komendy sice nikdy nepřekročily rámec Žitavska, a nedají tak srovnat
např.

ale

s Marienthalem nebo Oj vínem, protože tyto instituce vlastnily mnohem více držav,

přesto

se k nim dochovalo

středověk, pořádně

značné

zpracovány,

ačkoli

množství

pramenů,

které nebyly dodnes, a to ani pro

jsou historické regionalistice v Lužici známy už více

než 150 let. Jde přitom o nejobsáhlejší zdroj

pramenů

k poznání tohoto významného města ve

středověku.

Srov. už výše zmíněné traktáty v KMK a v Jagellonské knihovně.
Donace z roku 1337 byla vydána zatím jen v ZUB, s. 50, č. 133. Druhou listinu z roku 1349 srov. v RBM
V/2, s. 369 an., Č. 731.
116 Několik článků jim věnoval KAHL, Uwe, srov např.
"Die Missalien in der Christian-Weise-Bibliothek
Zittau", in ,,525 Jahre", s. 195-203.
117 Důležitý podíl tohoto biskupa na vzniku této památky, kterou nejspíše i vysvětil, protože se na ní nachází
jeho erb s písmenen Z, zdůrazňuje PROCHNO, "Beitrage", s. 12.
114
115
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II.

ODDÍL- JOHANITÉ A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT V ŽITAVĚ NA PRAHU

REFORMACE (cca 1500-1521)

111. JOHANITSKÝ ŘÁD ZA REFORMACE- PŘEHLED PRAMENŮ A LITERATURY

Historie

řádu johanitů

v raném

novověku

prozkoumána. Dosud nebylo vydáno žádné
zabývalo
působili

řádovým

je ve srovnání se
novější

středověkem

mnohem méně

souhrnné dílo, jež by se

centrem a jeho vztahy k latinskému Západu v době, kdy

soustavně
velmistři

na Maltě (1530-1798) jakje tomu pro předchozí léta, kdy řádový přestavený sídlil

ve Svaté zemi a pak na RhodU. 118
Jednotlivé správní celky řádu ve střední Evropě již částečně zpracovány jsou, ale Čechy
ani v nejmenším. 119

V případě české převorství je mnohem lépe než jeho česká část

zpracováno Slezsko, a to i

českými

autory. Slezsko bylo v předbělohorské

vizitováno v letech 1536, 1588 a 1609-10. Zápisy

těchto

době třikrát

vizizací se nacházejí

převážně

Il8 K maltské epoše srov. MALLIA-MILANES, Victor (ed.), Hospitaller Malta 1530-1798. Studies on Early
Modern Malta and the Order of St John, Msida-Malta 1993. Tento sborník však pojednává přes některé

obecnější články, např.

o institucionálním vývoji řádu v této době, většinou jen přímo o Maltě a Středomoří.
pro 16. století, kdy by to ještě bylo pro mé téma významné, ani GALEA, Michael, Die
deutschen Ordensritter von Malta, Malta 1996. Tato kniha se zabývá zejména německým /velko/převorstvím,
v případě českého je plná chyb plynoucích hlavně z neznalosti reálií. Wratislavové z Mitrovic jsou tak např.
na základě svého jména umisťováni do Bratislavy, ibid., s. 322.
Il9 Braniborskou baillii, jež se stala protestantskou odnoží řádu, monograficky zpracoval OPGENOORTH, Ernst,
Die Ballei Brandenburg des Johanniterordens im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation. Beihefte
zum Jahrbuch der Albertus-Universitat KonigsberglPreuBen, Wurzburg 1963; též částečně i KUHN, Lambrecht,
Bistum Lebus. Das kirchliche Leben im Bistum Lebus in den letzten zwei Jahrhunderten (1385-1555) seines
Bestehens unter besonderer Berucksichtigung des Johanniterordens. Herbergen der Christenheit. Jahrbuch ilir
deutsche Kirchengeschichte. Sonderband 8, Leipzig 2005. Pro Rakousko srov. DAUBER, Robert L.,
Použít se nedá

alespoň

Johanniter-Malteser Orden in Gsterreich und Mitteleuropa. 850 Jahre gemeinsamer Geschichte. Bd 11.
Spatmittelater und fruhe Neuzeit (1291 bis 1618), Wien 1998. Dvojí vizitaci německého převorství z konce
15. a z 1. poloviny 16. století vytěžil mohučský profesor RODEL, Walter Gerd, Das GrofJpriorat Deutschland
des Johanniter-Ordens im Obergang vom Mittelalter zur Reformation anhand der Generalvisitationsberichte
von 1494/5 und 1540/41, Koln2 1972. Tato kniha je asi tím nejlepším, co zatím bylo o středoevropských
johanitech na počátku raného novověku napsáno. Autor vyhodnotil vizitace více než sta komend německého
převorství ležících v širším slova smyslu převážně v pruhu kolem Rýna od Švýcarska po východní Frísko.
Vizitátoři se dotazovali na obyvatele řádových domů, řádové kostely a jejich vybavení, na jiné nemovitosti
komendám patřící, na hospodářskou situaci, tj. hlavně na příjmy a výdaje komend apod. Vzhledem k množství
vizitovaných komend je tato kniha cenná i pro srovnání se Žitavou. První vizitace z konce 15. století byla
nařízena i pro české převorství, ale bud' se neuskutečnila, nebo se v řádovém archivu na Maltě nedochovala,
ibid., s. 47. Nevýhodou této práce ale je, že autor nepodal pro větší přehlednost veliké množství těchto číselných
údajů v tabulkách. Prosté opsání a překlad vizitace tak značně ztěžuje využitelnost této práce. RODEL pak
sepsal ještě celou řadu článků věnujících se řádu v Německu a ve Švýcarsku právě v této době, naposledy např.
"Der Johanniterorden ", in: Orden und Kloster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform 15001700. Bd. 1. (hrsg. von JŮRGENMEISTER, Friedrich/SCHWERDTFEGER, Regina Elisabeth ), Munster 2005,
s. 141-159. Tento článek se věnuje území celé Svaté říše římské, tj. i českému převorství. Těžiště autorovy práce
však i zde jasně spočívá v německém převorství, snad i pro nedostatek dílčích studií k českému převorství i
v autorovi jazykově přístupné němčině.
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v Národním archivu v Praze a
Vallettě.

jen

120

částečně

i v National Library of Malta (NLM) v La

Tyto vizitace byly částečně zpracovány. Poslední dvě ovšem ve studii, jež je

těžko přístupná.

Ke Slezsku se tak

alespoň

dochoval pramen srovnatelný s vizitacemi

v Německu z konce 15. a z 1. poloviny 16. stoletL I21 Komendy v Žitavě a Hirschfelde byly
kuriózně vizitovány jen roku 1588, tedy skoro 20 let po svém prodeji. 122

112. NĚMECKÁ REFORMACE A MĚSTA

112.1. Zbožnost kolem roku 1500 v německy mluvících oblastech

Zkoumání zbožnosti v německy mluvících zemích v době krátce
Martina Luthera
německé

patří

historiografie.

všimli už tehdejší
Něco

před

již mnoho desítek let k velice frekventovaným
Téměř

současníci

až extrémního

vybičování projevů

z románských zemí,

podobného však bylo typické i pro

kteří německy

české země

vystoupením

tématům

zbožnosti v
mluvící

v předhusitské

době

nejen

Německu

země

si

navštívili.

a tento fenomén

pokračoval pak v korunních zemích a katolických ohblastech Čech i nadále. 123

120 Prameny z NLM na Maltě by mohly přinést ještě leccos zajímavého k dějinám Žitavy, neboť řád se o osud
luterány ohrožených komend ve vedlejších zemích intenzivně zajímal.
121 Vizitaci z roku 1536 vydal SVÁTEK, Josef (ed.), Visitace maltézských velkostatků ve Slezsku roku 1536.
Historická edice SSÚ, sv. 1, Opava 1956. Vizitováno bylo 13 komend, mezi nimi i české Kladsko a tehdy ještě
i politicky moravská Opava, jež se však jako komenda počítala ke Slezsku. Česká Žitava, byť z ní dříve
pocházelo i několik slezských místodržících, zde chybí stejně tak jako např. slezský Lwówek a Vratislav.
Nevím, proč zde Žitava, vždy jazykově a od 15. století i nábožensky inklinující ke Slezsku, není uvedena, ačkoli
tam v tuto dobu ještě prý fungoval kněžský konvent. SVÁTEK využil i druhé dvě vizitace. Přeložil je ve svém
příspěvku o majetkovém zázemí opavské komendy, srov. TÝŽ (ed.), "Opavský maltézský velkostatek. Jeho
skladba podle visitačních zápisů z let 1588 a 1609", in: Opava. Sborník k 10. výročí osvobození města
(edd. GROBELNÝ, Andělín/ SOB OTÍK, B.), Opava 1956, s. 191-199. Opavskou komendu s důrazem na raný
novověk zpracoval i POŘÍZKA, Jiří, "Z dějin johanitské komendy v Opavě", in: Maltézští rytíři u nás (ed. TÝŽ),
Brno 1990, s. 11-44. Zbylé dvě vizitace zpracoval pro celé Slezsko RICHTER, Helmut (hrsg.), Protokolle der
General-Visitation 1609/10 der schlesischen Malteser-Ordens-Kommenden mit Einarbeitung der Visitationen
von 1536 und 1588, Bd. I-II, Ganderkesee 1977. Tento strojopis vydal autor, poslední německý katolický farář
ve slezském Losiówě/Lossenu, vlastním nákladem, a je proto stejně jako jiné jeho práce obtížně přístupný.
RICHTER zde vypustil jen Opavu a Staré Brno. Jako dílčí studii vydal i vizitaci Losiówa z roku 1610, srov.
TÝŽ (hrsg.), "Die Visitation der Johanniter-Ordens-Kommende Lossen (Kreis Brieg) im Jahre 1610", in: Archiv
mr schlesische Kirchengeschichte 27 (1969), s. 252-275. Pro Kladsko srov. PETR, Stanislav (ed.), "Visitace
maltézské komendy v Kladsku v roce 1609", in: Kladský sborník 1 (1996), s. 65-88. Zástavu a opětovné
vykoupení komendy Božího Těla ve Vratislavi po 150 letech, jejíž osudy v mnohém kopírují žitavskou
komendu, popsal WENDT, Heinrich, "Die Verpfandung der Johannitercommende Corpus Christi, ein Beispiel
habsburgischer Kirchenpolitilé', in: Zeitschrift des Vereins fu Geschichte und Alterthum Schlesiens 35 (1901),
s.155-184.
122 Srov. níže.
123 Zbožnost na počátku 16. století se samozřejmě nijak kvalitativně neliší od pozdněstředověké zbožnosti
14.-15. století, a proto je i zde základním dílem např. ANGENENDT, Geschichte der Religiositat im Mittelalter,
Darmstadt 1997, popř. stručněji TÝŽ, Grundformen der Frommigkeit im Mittelalter. Enzyklopadie der
deutschen Geschichte, Bd. 68, Munchen 2 2004. Literatura k tomuto problému je samozřejmě mnohem
rozsáhlejší a pro mě v rámci časových možností naprosto nezpracovatelná.
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Doba kolem roku 1500 byla typická svou až extrémní touhou po spáse, resp. nejistotou
a obavou o ni. Dokladem toho jsou
obrazů

např.

s náboženskou tematikou a

modlitebních knih,

útěšné

literatury,

středověku nestačilo laikům

ale sami,

byť

motivy tance Smrti,

stoupající
misálů či

počet,

v této

době

vzestup fundací
již i

tištěných,

teologických sum. Na rozdíl od vrcholného

v náboženském životě pouhé pasivní zprostředkování
vytvářeli

se svolením a pod dohledem oficiální církve,

společenství, kde mohli

značný

knězem,

semireligiózní

lépe zažívat numinózno. Důkazem pro to v Žitavě jsou právě

bratrstva či bekyně. 124 Kult svatých byl extrémně rozvinut. Každý obor lidské činnosti
získal svého patrona. Vedle stále populárního mariánského kultu a počátkem 16. století ve
střední Evropě rozšířené

Anně

úcty ke sv.

byla

pozdně středověká

zbožnost

orientována na Krista. Tato religiozita se projevovala navenek jako, v češtině
negativně znějící, skutkařská

přičemž

zbožnost,

zbožný skutek neznamenal jen

výrazně
poněkud
nějakou

nákladnou fundaci. U chudých stačily jen upřímné modlitby.
uměleckých děl

Stoupající fundace

tehdejší religiozity na obrazy,

čímž

nastupující evangelické zbožnosti.
ozřejmuje, proč

koncem

se doba

středověku

před

dokládají

rokem 1517/20

značné zaměření

zásadně

Na Krista a svátosti zacílená zbožnost

byl kladen tehdy obecně takový důraz na hostii, kdy byl

pro

vrcholem bohoslužby jen pohled na elevaci v okamžiku, kdy

kněz

oltářní,

jen jednou

a ne samotné

přijímání,

k němuž se dostavovali

vyžadovalo kanonické právo. Dá se tak i pochopit od
Evropě

stále

populárnější

odlišuje od

kult Božího

Těla

často

přelomu

zároveň

věřící často

proměnil

svátost

ročně,

13. a 14. století ve

jak to
střední

nebo Bolestného Krista, který nahradil

romanského Krista-vladaře.
Laici,
velký

především

důraz

ve

městech,

fundací míst

zeměmi

kazatelů, kteří měli

katechizační činnost.

farářem či

obyvatelstvo, kladli

obročí

množí

vykládat

překlady

měšťanům

pozdnějšího

a tisky bible. Vzrostl i

Písmo a církevní otce a

Pro kazatele byl akademický gradus nutností, a tím se

často nevzdělaných farářů,

kazatelská

vzdělanější

na psané, resp. kázané Slovo Boží. V Německu se proto od

století ve srovnání s ostatními

od

kde se koncentrovalo

jsou

důkazem,

jeho pomocnými

jimž ovšem v rámci farního
že do té doby

vikáři přestalo

stále

přímusu

počet

provádět

nezřídka

lišili

podléhali. I tato

postačující zprostředkování
náročnějším laikům

15.

Slova Božího

vyhovovat, a ti si tak

124 Tato společenství měla samozřejmě vedle primárního náboženského zaměření
i funkce reprezentativní.
Členové exkluzivnějších bratrstev se scházeli pravidelně k velkým hostinám. Bratrstva tak měla i jistou sociální

úlohu a někde snad i politickou. Činnost náboženských bratrstev a cechů v pozdněstředověkých Čechách
zhodnotila PÁTKOV Á, Hana, Bratrstvie ke cti Božie. Poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve
středověkých Čechách. Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae) 5. Monographia 1, Praha 2000,
která ale k Žitavsku nepřihlédla.
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museli do

značné

míry vypomoci v rámci oficiální církve sami tím, že založili toto zvláštní

beneficium, jehož držitelé

měli primárně

Právě

kázat a ne sloužit mše.

patřili

kazatelé

spolu s mendikantskými mnichy k prvním hlasatelům reformace. 125 Žitava v tomto ohledu
v případě kazatelů není výj imkou.
Dalším fenoménem byly stále

častější

mešní

či oltářní

erekce, sloužící

hlavně

pro

anniversární pobožnosti, které dokládají se stále více stoupajícím strach o spásu svou i
svých bližních.

Tyto fundace

samozřejmě

plnily i

reprezentační

úkoly. Bývaly

často

pojmenovány ne jménem svatého, nýbrž podle fundátorské rodiny, s čímž se lze setkat
v Žitavě.

126

Této touze po spáse vlastní i svých bližních, v námi sledované
ještě

či

živých

už ne, se církev 15. století

samozřejmě

době

již lhostejno, zda

snažila vyjít

vstříc.

instrumentem pro to byl odpustek, zejména plenární, který mohl na rozdíl od
základě

své plenitudo potestatis

populárním

zvláště

udělit

křížových

prominout zcela (v

prostřednictvím

a

hlavně

případě

ještě žádanějším.

plenárního odpustku) nebo

tzv. Thesauru meritorum, jenž nashromáždila díky utrpení

a vykonaném pokání. Vedle toho byl i stále

proběhlo

(t 1505) i pro mrtvé. Odpustek, jenž byl

samotného Krista, tresty (nikoli vinu) za

U chudých

na

poté, co jej bylo možno získat od roku 1476 díky iniciativnímu

výprav beztak již velice atraktivní, se tak stal

umožňoval

biskupů

jen papež. Tento druh odpustku se stal velice

:francouzskému kardinálovi Raimundovi Peraudi
od

Hlavním

stačilo např.

jen vykonat

levnější,

dočasné hříchy

částečně

mučedníků

po absoluci

knězem

a tak si jej mohl koupit skoro každý.

určité předepsané

od roku 1476 až do vystoupení Lutherova

Církvi

modlitby. Na

několik

základě

této novoty

tzv. odpustkových kampaní,

z nichž některé byly hlásány i v Žitavě. Tyto akce byly nezřídka provázeny, byly-li
obzvláště působivě kázány, i projevy kolektivní hysterie. 127
125 Ti první kvůli svému vzdělání a mendikanti, zjejichž řad pocházel i Luther, hlavně proto, že reformační
teologie odmítla nejen mnišství ale i žebrání, a existence mendikantů tak byla ze všech duchovních řádů
reformací zpochybněna nejvíce, k tomu srov. níže.
126 Ke zbožnosti kolem roku 1500 srov. MOELLER, Bernd, "Frommigkeit in Deutschland um 1500", in: Bernd
Moeller. Die Reformation und das Mittelalter. Kirchenhistorische Aufsatze (hrsg. von SCHILLING, Johannes),
Gottingen 1991, s. 73-85. Jedná se zde o sborník starších článků tohoto autora, jež byly znovu vydány u
příležitosti MOELLERových šedesátin; dále TÝŽ, "Probleme des kirchlichen Lebens in Deutschland vor der
Reformation", in: ibid., s. 86-97; rovněž srov. BLICKLE, Peter, Die Reformation im Reich, Stuttgare 2000,
S.23-46.
127 K odpustkům z přelomu středověku a novověku, o nichž se dá říci, že spustily reformaci, existuje velmi
početná literatura. Základní prací je zde PAULUS, Nicolaus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, Bd III,
Geschichte des Ablasses am Ausgange des Mittelalters, Paderbom 1 1923. Další obsáhlé dílo, jež zkoumá
odpustky, byť jen z určitého úhlu pohledu, se týká Žitavy sice jen nepřímo, ale přesto je ho nutno pro nastínění
náboženského života počátkem 16. století zmínit, srov. SCHULTE, Aloys (hrsg.), Die Fugger in Rom 14951523. Mit Studien zur Geschichte des kirchlichen Finanzwesens jener Zeit, Bd. I-II, Leipzig 1904. K tématu
odpustkových kampaní, jež vypukly po zavedení odpustku pro mrtvé, srov. MOELLER, Bernd, ,,Die letzten
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Zbožnost pozdního

středověku

byla tedy do

značné

konala procesí a masové pouti (v námi zde sledované

míry dialektická. Na jedné straně se
době

na konci 2. desetiletí 16. století

hlavně ke Krásné Panně Marii v Řezně, kde tehdy působil jako kazatel v dómu pozdější
novokřtěnec

kázáních
útěk

do

doktor Baltazar Hubmayer)

obzvláště

výmluvných

pouště ovlivněný

která ale již

překročila

či

kazatelů.

náboženskou,

docházelo až k

Na druhé
původně

straně

záchvatům

davové hysterie

při

je však možno pozorovat jistý

dominikánskou, asketickou mystikou,

klášterní zdi. Dokladem tohoto intimního

směru

religiozity byla

i semireligiózní bratrstva společného života. 128

Ablaj3kampagnen.Der Widerspruch Luthers gegen den Ablaj3 in seinem geschichtlichen Zusammenhang", in:
Lebenslehren und Weltentwurfe im Obergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik-Bildung-NaturkundeTheologie. Bericht liber Kolloquien der Konunission zur Erforschung der Kultur des Spatmittelalters 1983 bis
1987. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. Philologisch-historische Klasse. Dritte
Folge Nr. 179 (hrsg. von BOOCKMANN, HartmutIMOELLER, Bernd/STACKMANN, Kar!), Gottingen 1989,
s. 539-567. Totéž přetištěno i ve výše uvedeném sborníku "Bernd Moeller", s. 53-72. Z těchto kampaní
jmenujme např. tři odpustkové kampaně na křížovou výpravu proti Turkům, hlásané právě Peraudim ( 1486-88,
1489/9, 1501-03), dvě kampaně pro Německý řád v Livonsku ohrožený schizmatickými Rusy (1503-06, 1507lO), ale i plenární odpustky hlásané pro pouhou stavbu kostelů v Kostnici (15l3/14), pro augšpurské dominikány
(1514/15), slavný svatopetrský odpustek (1515/16-1518), odpustek pro obnovu kostela v Mostě (1516-19) nebo
kampaň pro řád a špitály svatého Ducha (1514-18). Minimálně poslední dvě uvedené akce zasáhly i Žitavu.
Tyto charitativní odpustky a odpustky pro stavby byly už současníky od 2. desetiletí 16. století, přes obrovské
úspěchy na konci 15.století, silně kritizovány. Týká se to právě odpustků pro špitály svatého Ducha, v nichž si
řád vypomohl řadou zfalšovaných privilegií. Tyto odpustky proto vynášely již méně než Peraudiho kampaně či
odpustky pro německé rytíře, jejichž výnosy však tak jako tak nebyly použity na boj s nevěřícími, nýbrž
utraceny kuríí, resp. zprostředkovately. Věřící z bližšího okolí již tehdy rozlišovali potřebnost odpustků, a proto
byly sbírky např. pro Most nebo pro boj se schizmatiky mnohem úspěšnější než podobné akce pro kostely v
Římě. Před nedávnem proběhla jistá polemika ohledně role odpustků v počátcích reformace. Zatímco
protestantský teolog z Gottingen Bernd MOELLER (dnes asi s bernským historikem Peterem BLlCKLEM
nejvýznamější žijící historik reformace) více zdůrazňuje roli Lutherovu a antiklerikalismu z doby před rokem
1517 nepřikládá téměř vůbec žádný význam, dokazuje marburský profesor Wilhelm Ernst WINTERHAGER, že
odpor proti odpustkům zasáhl již před rokem 1517 široké vrstvy německé společnosti, tj. nejen některé
humanisticky vzdělané vysoce postavené kleriky, a že v tomto ohledu již nelze hovořit o obyčejném
středověkém antiklerikalismu, který se vyčerpával zbytečnými útoky na církev jako instituci a ne na učení
církve. Dle WINTERHAGERA došlo již před Lutherovým vystoupením, jež se zprvu stejně zaměřilo jen na
odpustky, ke značnému poklesu jejich výnosnosti, což se dá vysvětlit jen již širokým obecným odporem k nim.
K tomu srov. WINTERHAGER, Wilhelm Ernst, ,,Ablaj3kritik als 1ndikator historischen Wandels vor 1517: Ein
Beitrag zu Voraussetzungen und Einordnung der Reformation", in: ARG 90 (1999), s. 6-71; TÝŽ, " Die
Disputation gegen Luthers Ablaj3thesen an der Universitat Frankfurt/Oder im Winter 1518. Legendenbildung
und kritischer Befunď', in: Wichmann-Jahrbuch des Di6zesangeschichtsvereins Bedin. Neue Folge 4, 36-37
(1996/1997), s. 129-167. K této polemice dále srov. MOELLER, Bernd, "Diskussionsberichť, in: Die fruhe
Reformation als Umbruch. Wissenschaftliches Symposion des Vereins tUr Reformationsgeschichte 1996.
Schriften des Vereins tUr Reformationsgeschichte, Bd. 199, (hrsg. von TÝŽ), Gliters10h 1998, s. 482. V reakci
na to vznikl výše uvedený WINTERHAGERŮV článek z roku 1999. K tomutu problému, do jaké míry byla
kritika církve před Lutherem (zde na případě odpustků) něčím novým, vznikla řada prací, jež jsem samozřejmě
nemohl všechny sledovat. V této záležitosti velmi záleží i na konfesi badatele. Luteránští teologové a církevní
historici (MOELLER) pochopitelně zdůrazňují, že klíčovou roli sehrála až sama osoba Lutherova, i když i oni
připouštějí, že se nezjevil z ničeho nic, nýbrž že dovedl vhodně a hlavně nově formulovat odpovědi na problémy
své doby. Poukazují však na to, že kritika církve byla do té doby jen konvenční, neoriginální a v pozdním
15. a na počátku 16. století navíc již i velice nepřitažlivá, vyčerpaná či až přímo sektářská. O to silněji proto prý
také vyniklo vystoupení Lutherovo. WINTERHAGERŮV názor se setkal spíše s odmítnutím.
128 K tomuto řezenskému,
poslednímu spontánnímu velkému vypětí středověké zbožnosti z let 1519 až
cca 1524 srov. MOELLER, Bernd, "Probleme des kirchlichen Lebens".
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Německé pozdněstředověké město

II2.2.

na prahu reformace

Zejména ve městech došlo v pozdním středověku k těmto projevům religiozity,
tj. k zmnožení mešních
zmiňovaný

a

oltářních

vůbec

biblicismus a

fundací,

gramotnost a

a vyšších městských vrstev. Mecenáši,
korporací typu

cechů,

bratrstev

zakázek na zhotovení
i nemovitých
spadá

ať již

kázání.

důraz

a

právě

byl

středních

nebo

umělcům

stále více

část těchto

movitých

rad, zadávali tehdej ším

památek pochází

Reprezentační účel

na knihu u

řad měšťanů-jednotlivců

ale i soukromých kaplí. Valná

většina přestaveb městských kostelů

potřebám

vzdělání

se rekrutovali z

či městských

oltářů,

středověkých

k zakládání predikatur, dokládajících již

z doby okolo roku 1500, kam také

na halové typy, jež prý lépe vyhovovaly

samozřejmě

v této

době neoddělitelně

spojen

se starostí o vlastní spásu. 129
Pozdněstředověké město

individuum, jako
jehož role

chápalo samo sebe jako sakrální

křesťanskou

společenství,

ekumenu v malém, jehož centrem byl

jako kolektivní

městský

farní kostel,

byla v životě městské obce zásadní. Šlo o v podstatě o veřejnou budovu,

na jejíchž zdech se často nacházely i vzory měststých měr.
oblasti vyhrazen

hlavně

radním vrstvám. Jen ony si v

oltáře či

Právě

tento

kaple.

relativně

úzký okruh

Přesto

něm

byl farní kostel v sakrální

mohly dovolit zakládat vlastní

měšťanů

byl i motorem velké vlny

přestaveb těchto kostelů koncem středověku, k nimž došlo i v Žitavě, které motivovány
dvěma

od sebe

zároveň

navenek ukázat sílu a moc

přestavět

bazilikální kostel

postavit co

největší

nejnákladnější

z toho

neoddělitelnými důvody. Měšťané chtěli

stavbu.

výbavou.

důvodu,

že si

např.

města.

Tehdejším

jednak

učinit

stavebníkům

zbožný skutek, a

nešlo totiž

vůbec

o to

na kostel halový pro lepší výkon pastorace, ale jen
Bohaté

město

muselo mít rozsáhlý farní kostel s

To však nejen proto, aby demonstrovalo své postavení, ale i

Bůh

podle tehdejších

představ přál

vlastnit velké svatostánky.

129 Literatura k tomuto tématu je velice rozsáhlá a některé tituly, jež se věnují jen určitým aspektům počátku
reformace ve městech (kázání, humanismus, letáky, knihy a knihtisk apod.), budu citovat až níže u jednotlivých
kapitol. Velice přehledně popsal vztah města a církve před reformací ISENMANN, Eberhard, Die deutsche Stadt
im Spatmitte!a!ter: 1250-1500. Stadtgesta!t, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart
1988, s. 210-230. Základní monografickou prací o německém městě za reformace je MOELLER, Bemd,
Reichsstadt und Reformation. Bearbeitete Neuasgabe, Berlin2 1987. MOELLER znovuvydal svou knihu z roku
1962, přičemž připojil ke všem kapitolám na konci knihy zhruba stejně dlouhá pojednání o nových závěrech
bádání po čtvrtstoletí. Vedle toho vyhodnotili toto téma v speciálních článcích např. RUBLACK, HansChristoph, "Forschungsbericht Stadt und Reformation", in: Stadt und Kirche im 16. Jahrhundert. Schriften des
Vereins rur Reformationsgeschichte, Bd. 190 (hrsg. von MOELLER, Bemd), Glitersloh 1978, s. 9-26; dále
GREYERZ, Kaspar von, "Sladt und Reformation. Sland und Aufgaben der Forschung', in: ARG 76 (1985),
s.6-63.
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Na příkladě městského farního kostela tak lze v jednání měststkých rad jen těžko oddělit
sakrální od profánního jednání. l3O
Městská

obec se

kryla s obcí církevní. Pro tento bratrský charakter

měst svědčí

v městských pramenech stále opakovaná slova jako obecné dobré, mír a jednota, což bylo
pozdně středověké

ovšem typické i pro jiné

a

raně novověké

stavovské korporace. Toto

kolektivistické chápaní se jasně projevovalo v péči rady o spásu města před reformací
v podobě městských procesí, poutí, radních fundacích mší, kultu městských svatých, jejichž
úcta se částečně obrážela i ve jménech měšťanských synků a dcer, v opatřeních rady v době
nejrůznějších

krizí, jež měla odvrátit Boží trest od města (např. zákazy světské zábavy,

nařizování zvláštních pobožností, tvrdší trestání nemanželských styků apod.).l31

Rada v tomto ohledu jednala

aktivně

a z dnešního pohledu i

snažila dostat pod svoji kontrolu co nejvíce

oltářních patronátů

racionálně,

a to tak, že se

a kde to bylo jen trochu

možné tak i farních. To v případě inkorporované Žitavy, např. na rozdíl od sousedního
Zhořelce,

nešlo.

Městské

i minimální výši jejich
kněžský

rady

často

platů,

regulovaly i život

početných oltářníků

takže se v dobře spravovaném

městě

a stanovovaly

nevyskytoval tzv.

proletariát. Vedle toho se rady pokoušely o dohled nad ostatními náboženskými

institucemi ve

městě

alespoň

v hospodářských záležitostech. Jednalo se

především

o špitály, k čemuž došlo v Žitavě velice brzy (roku 1303), a o záduší kostelů, protože
město chtělo

mít

kontrolu nad správou svých fundací u kostelů a chudinských institucí.

Dalším problémem, s nímž se vedení
městského

kléru, která narušovala jednotu

města

muselo vyrovnat, byla právní imunita

městské

správy. Rady zejména ztrácely velké

množství daní z nemovitostí, jež klerici drželi. Dále se duchovním
údržbě

staveb, které byly

důležité

pro obranu

města (např.

často podařilo

vyhnout

hradeb a bran) a byli

často

vyňati i ze strážní služby. Problémy působilo městům i právo azylu. l32 Proto se některé
130 K funkci městského farního kostela jako rodinného kostela (Familienkirche) úzkého okruhu městských špiček
a ke stutečnému důvodu rozsáhlých přestaveb těchto sakrálních památek na konci středověku a roli jejich
bohatého vnitřního vybavení srov. BOOKMANN, Hartmut, "Biirgerkirchen im spateren Mittelalter",
in: Hartmut Bookmann. Wege ins Mittelalter. Historische Aufsatze (hrsg. von NEITZER, Dieter/ISRAEL,
Uwe/SCHUBERT, Ernst), Munchen 2000, s. 186-204, zde zejména s. 190-196 a 198an.
131 Ke zbožnosti v německých městech před reformací srov. např. BLlCKLE, "Reformation im Reich", s. 101108; dále MOELLER, "Reichstadt", s. 10-18 a 72-78; speciálně k tématu klerik-měšťan TÝŽ, "Kleriker als
Biirger", in: "Bernd Moeller", s. 35-52. Jak již i z poznámek vyplývá, opíral jsem se v případě tématu město a
reformace hlavně o práce dvou výše zmíněných autorů, ačkoli je otázkou, do jaké míry lze jimi vypracované
hypotézy pro města ze západní poloviny německy mluvícího prostoru (od Švýcarska po hanzovní města)
aplikovat i na reformaci ve východněji ležících městech v korunních zemích. Nějaké pokusy o typologii
reformace v Lužicích, ve Slezsku nebo v některých převážně, německy mluvících městech v Čechách a na
Moravě mi zatím nejsou známy.
132 K regulacím života nižšího kléru radou v disciplinárních otázkách a ohledně minimální výše oltářnických
platů srov. BOOKMANN, "Biirgerkirchen", s. 196-198. K problémům měst s církevními imunitami srov.
ISENMANN, ,,DeutscheStadť, s. 213-215.
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předrefonnační městské

aby

přijali městské

rady snažily přimět kleriky,

ať

už jednotlivce nebo celé instituce,

středověké poměšťanštění některých

právo. Toto

duchovních však

v žádném případě neznamená zesvětštění. 133
Posuneme-li se nyní trochu dále v čase, pak ale am sama refonnace v otázce
měšťana-klerika příliš

teologicky nepostoupila. Luther sice již roku 1520 ve svém spise

Křesťanské šlechtě německého
věřících

stavovskou

výlučnost

kněžství

národa odmítl svou teorií o obecném

kléru, jejíž

počátky

všech

se datují do pokonstantinovské doby,

plného rozvinutí se jí ovšem dostalo až kolem roku 1200, kdy se v souvislosti se vznikem
městských

komun musela církev

začala působit většina

Nejdále

dospěli

novému institucionálnímu

členů, právně

nevěnoval

tomuto tématu dále
nepřijal.

jejích

vůči

a

např.

a teologicky vyhranit.

ani Zwingli zuryšské

městu,

ve kterém ovšem

Hlouběji

se však Luther

měšťanské

právo nikdy

pod vedení Marina Bucera, Wolfganga Capita a Caspara Hedia

v letech 1523-25 ve Štrasburku, kde byla prosazena dokonce závazná a na základě
křesťanské

odůvodněná

lásky k bližnímu teologicky

přijetí

právní fonnule pro

měšťanského práva kleriky. Šlo zde tedy o synkrezi teologie a městského kolektivistického

myšlení, jež chápalo
Německa

vylučování

pak museli klerici

se z obce jako

přistoupit

nekřesťanské.

Ve vícero

k městskému právu v době

městech

německé

jižního

selské války,

ale zde šlo jen o sociální pojistku rad vůči potenciálně vzpurným klerikům. 134
Ani refonnaci se však
neboť farář,

jenž přijal

nepodařilo učinit

městské

z klerika, zejména z faráře,

právo, nikdy nezastával fonnální radní

ani v teokratických režimech, jakým bylo
Muntzera.
kolegy,

Přesto měl

větší

evangelický

farář

např. říšské město

běžného měšťana,

úřady,

a to dokonce

Muhlhausen za Thomase

ve městě, na rozdíl od svého

předrefonnačního

nefonnální politický vliv a odlišoval se i povinným univerzitním

vzděláním.

Vedle toho byl i otcem rodiny. Ani štrasburský pokus z poloviny 20. let 16. století
polovinu 16. století. Po zavedení lnterimu roku 1548
s jeho oligarchickými
společenství

rozbita.

městskými

Souběžně

vládami byla

především

původní

na

nepřežil

německém jihozápadě

sakrální jednota

městského

s tím navíc probíhal již od konce 15. století proces, v němž

133 Nejúspěšnějším byl v tomto ohledu Štrasburk, kde mezi lety 1440-1520 přijalo městské právo na 130
duchovních, k tomu MOELLER, "Kleriker als Biirger ", s. 37. Klerici světští i řádový tehdy tvořili ve velkých a
středně velkých středoněmeckých městech (Erfurt, Halle, Lipsko, MUhlhausen, Eisenach, Míšeň) cca tři až deset
procent obyvatelstva a byli spolu s budovami, které vlastnili, vyňati z městských břemen a dávek, k tomu
OEHMIG, Stefan, "Monchtum-Reformation-Sakularisation. Zu den demographischen und sozialen Folgen des
Verfalls des Klosterwesens in Mitteldeutschlanď', in: Jahrbuch fiir Geschichte des Feudalismus (dále JbGF) 10
(1986), s. 209-249, zde zejména s. 211-219.
134 MOELLER, "Kleriker als Biirger", s. 41 ann . Jak však poznamenává OEHMIG, Stefan, ,,Monchtum",
s. 213 an., tak k tomu ve středoněmeckých městech (= tehdejší wettinské Sasko a Durynsko) chybí důkazy.
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se

měststké

rady stále více uzavíraly, a

začaly

se tak chápat

vůči měšťanům, kteří neměli

právo zasednout v radě, jako vrchnost. 135

lI2.3. Reformacejako

'městská záležitosť«

»Reformace jako

reformační historiografie.

136

severoněmecká

záležitost«
je již dlouhou dobu

okřídleným

slovem

Platí to alespoň pro dobu před Šmalkaldskou válkou pro

jihozápad Německa, pro zónu mezi
a pro

»městská

středem

a severozápadem Německa (Harz, Vestfálsko)

hanzovní města, kde se ve větší hustotě nacházela říšská či

alespoň

do

značné míry politicky autonomní města. Šmalkaldskou válkou v letech 1546/47 byla
měst značně otřesena

politická samostatnost
popř.

dokonce k rekatolizaci do té doby

a v horním

většinou

Německu

došlo k luteranizaci,

prozwingliánských říšských

měst.

Až po

Šmalkaldské válce získala vůdčí roli v prosazování, resp. v upevňovaní a obraně reformace,
říšská

a to i v teologických otázkách,
vlastním

městům,

knížata, která na rozdíl od

až na výjimky u velkých,

kvaziříšských měst

Brémy), samostatnost v rozhodování o náboženské zrněně.
Převážne německojazyčná

královská

v tomto ohledu blížila spíše
Habsburků

zde byla
mohl

zde

větší

zeměpán

nebyly brány

příliš

(Erfurt, Magdeburk,

137

Prokatolické mandáty

v potaz. Politická autonomie

říšských

nenechala

české

se

Jagellonců

či

ve vedlejších zemích Koruny

městům říšským.

než v poměrně malých

teritoriích typu Saska

či

měst

i šlechty

Braniborska, kde

zasáhnout pro nebo proti reformaci mnohem efektivněji

112.4.
Pro

většinou

města

říšských měst

průběh

»Předpoklady«

reformace ve

konstitutivní momenty, a

reformace
městě

těmi jsou:

jsou podle Petera BLICKLE

důležité tři

tzv.

ústava města, jeho hospodářství a sociální struktura. Jde

tedy v prvním případě o to, zda se jedná o říšské (v našem případě svobodné královské),
nebo o poddanské město. Dále o to, jestli v něm měl na vládě podíl patriciát,
Obecně

se v říšských

městech

kolem roku 1500 prosazovala

či

spíše cechy.

oligarchizační

tendence

se snahou po co nejvyšším vzdělání, jež bylo nutné zejména pro funkce syndika a
K tomu opět srov. MOELLER, "Kleriker als Biirger", s. 51 ano
I když reformaci s městy (hlavně říšskými) spojil už Bemd MOELLER v prvním vydání své knihy
Reichsstadt und Reformation z roku 1962, je autorem hesla, že reformace byla an urban event britský historik
Arthur G. DlCKENS ve své knize The German Nation and Martin Luther, Glasgow2 1976, S. 182. Reformace
byla totiž až do 2. poloviny 20. století chápána víceméně jen jako akce světských knížat.
137 K obecné polititické situaci srov. BLlCKLE, "Reformation im Reich ", S. 186-232; dále MOELLER, Bemd,
Deutschland im Zeitalter der Reformation. Deutsche Geschichte, Bd. 4, Gottingen 3 1988. K omezení náboženské
samostatnosti hlavně homoněmeckých zwingliánských měst po šmalkaldské válce TÝŽ, ,,Reichsstadť, S. 59-67
a 94-96
135
136
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protonotáře. Vůli

získat a udržet si moc měly právě bohatší a vzdělanější vrstvy, a to už jen

kvůli čestnému,

tj.

oficiálně

městských úřadů.

neplacenému charakteru

poznamenat, že jsou všechny tyto kategorie

poněkud

Je však nutno

abstraktní a až na

několik

málo

výjimek (oligarchický Norimberk) nelze města zařadit výlučně jen do jedné kategorie. 138
V případě hospodářství je možné

města rozdělit opět

do

několika

kategorií, jež se ovšem

znovu prolínají. Malá města či spíše městečka tzv. Ackerbiirgerstadte se hospodářsky příliš
zemědělského

nelišila od
alespoň

venkova, kdežto

střední města

se orientovala svými

na místní trh. Velká města žila vedle specializovaných řemesel

hlavně

řemesly

z dálkového

obchodu. Je však nutno podotknout, že význam slova velké město se lišil region od regionu
a zaleželo i na

míře

urbanizace, která nebyla všude stejná. Nejvíce

měst

se nacházelo

v horním Německu, jež je i proto nejlépe prozkoumáno.
U sociální struktury se jedná hlavně o to, do jaké míry byly již ve
společenské
Právě

u

zastoupeny

vrstvy, které byly závislé na mzdě, tedy především textilní a hornická řemesla.

těchto

kolektivního

městech

dvou nižších vrstev docházelo koncem

vědomí,

středověku

k vytvoření jistého

jež bylo naopak opakem procesu individualizace u vrstev vyšších,

která byla dána zejména univerzitním vzděláním. 139
Souhrnně
společenství,

lze

říci,

že

německé město počátku

16. století

tvořilo potenciálně

konfliktní

jehož každodennost tvořilo napětí mezi radou a obcí.

112.5. Motivy, nositelé a ideální průběh

městské

reformace

Motivy i nositelé reformace byli do značné míry společné všem městům. Reformace byla
přes

všechny pokusy vykládat ji sociálně od samého počátku ve svém jádru hnutím výlučně

náboženským.

Někdy

je dokonce

označována

jako vzpoura

části, zpočátku německého,

kléru proti oficiální církvi. 140
K této typologii srov. BLlCKLE, "Reformation im Reich", s. 102-108. BLlCKLE uvádí i modelový příklad
reformace ve třech různých městech v horním Německu (Norimberk, Memmingen a Kitzingen), ibid.,
s. 108-122.
139 BLlCKLE, ibid. Středoněmecké vyšší městské vrstvy v Sasku, Durynsku, Lužicích, v državách anhaltských
Askánců a jihoharzkých hrabat, pojednal ve svém rozsáhlém díle KRAMM, Heimich, Studien uber die
Oberschichten der mitteldeutschen Stadte im 16. Jahrhundert. SachsenoThUringenoAnhalt I-II. Mitteldeutsche
Forschungen, Bd. 8711-2, Koln/Wien 1981.
140 Pojetí reformace jako výlučně duchovní záležitosti zdůrazňuje zejména Bernd MOELLER, a to hlavně
v reakci na výklad reformace pomocí sociologizujících a jiných podobných módních metod. K tomu srov.
MOELLER, Bernd, "Die fruhe Reformation als Kommunikationsprozefi", in: Kirche und Gesellschaft im
Heiligen Romischen Reich des 15. und 16. Jahrhunderts (hrsg. von BOOCKMANN, Hartmut),
in: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. Philologisch-historische Klasse. Dritte Folge
Nr. 206, Gottingen 1994, s. 148-164, zvláště s. 155 a 163; dále TÝŽ, "Diefruhe Reformation in Deutschland
als neues Monchtum", in: "Diefruhe Reformation in Deutschland als Umbruch", s. 76-91, zejména s. 86 ann.
Autor zde dokonce zdůrazňuje, že je ranou reformaci nutno chápat jako nové mnišství, a to hlavně kvůli klíčové
roli zběhlých mnichů, kteří tvořili většinu prvních reformátorů. Právě oni přispěli svou někdejší životní
138

průběhu
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něco

Každá sociální vrstva spojovala s reformací

jiného. Radám šlo zejména

o komunalizaci církve, tj. o definitivní odstranění kanonického práva z území města a o
zrovnoprávnění

klerika s měšťanem pod vládou vrchnosti-rady,

odstaněním

světského

tzv.

středověké

o racionalizaci nákladné

kněží učinila

panování

zadost.

čemuž

reformace

Vedle toho rady usilovaly i

zbožnosti, která se již v pozdním

středověku částečně

projevovala např. fundacemi výše zmíněných predikatur. Městské obce naopak spojovaly
s reformací

hlavně naději

na

větší

politický vliv ve

městě. Městská

chudina nikdy mezi

aktivní nositele reformace nepatřila. 141
Na reformaci byl

Gemeindeprinzip. Obce totiž
jim reformace

přiznala

být do této doby ani

měly

ve

řeči.

Zejména
základě

městská

křesťanských humanistů

středověku poměrně vzácně

hornoněmečtí

a švýcarští

obec splynuly. Jen dobrý

právo volby
víře,

reformátoři

křesťan

dobrým vládcem. Je nutno

městské

a vesnIc její tzv.

o

faráře.

čemž

To

nemohlo

Zwingli, Bucer a

vlastní autopsie tzv. republikánský model správy obce,

reformátoři (většinou původem měšťané)

teologickou teorii

měst

pro obyvatele

a vedle toho mohly rozhodovat i o správné

jejich nástupci vyvinuli na
v němž církevní a

především

fascinující

těchto

tak mohl být podle

rovněž zdůraznit,

teologicky obec ospravedlnili.

že až teprve

Středověk

žádnou

obce nevytvořil. Nyní byl tento koncept odůvodněn křesťanskou

láskou k bližnímu vycházející z Kázání na hoře. Láska k bližnímu byla chápána měšťanem
či

sedlákem jako obecné dobré, a to zase jako

užito pro

světské účely,

orientovaná teologie pro

čisté

a to proti církvi nebi i
měšťany

tak

přitažlivá.

evangelium. Evangelium tak jimi bylo

šlechtě,

proto byla tato na obec
případ

To ale nebyl

luteránské dialektiky Božího zákona a evangelia nebo konceptu dvou

příliš

říší.

silně

abstraktní

Níže uvedu, že

tato atraktivita hornoněmecké reformace platila po určitou dobu snad i pro Žitavu. Samo
Lutherovo
nelišilo.

učení

o

ospravedlnění pouhou

Předpokládalo bezprostřední

zprostředkování,

tj. autonomii

vírou se od ostatních

vztah mezi Bohem a

či dospělost křesťana,

reformátorů

věřícím

a to na

ovšem

příliš

bez nutnosti církevního
základě

ze sv. Pavla

odvozeného obecného kněžství křesťana. Wittenberk se ale od Curychu nebo Štrasburku
lišil v tom, že onu dospělost neviděl i in temporalibus. Na rozdíl od principu sola scriptura
byly principy sola fide a sola gratia pouhými teologickými spekulacemi, a pro

měšťana či

zkušeností v té které náboženské kongregaci k zduchovnění (Vergeistlichung) své městské obce, kde působili
jako faráři. Raná reformace se tak, přeženeme-li trochu význam těchto slov, odehrávala pod mnišským vedením.
Ranou reformaci pokládá za povstání proti kněžím i Hans Jiirgen GOERTZ, jehož práce mi ale zatím nebyly
k dispozici. K němu srov. BLICKLE, "Reformation im Reich", s. 179 ano
141 K motivům srov. MOELLER, "Kleriker als Biirger"; BLlCKLE, "Reformation im Reich", S. 122-125;
k racionalizaci zbožnosti srov. např. BLASCHKE, KarIheinz, "Die Auswirkungen der Reformation auf die
stiidtische Kirchenverfassung in Sachsen", in: "Stadt und Kirche im 16. Jahrhundert ", S. 162-167.
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sedláka tak neměly vůbec onu sociálně-politickou sílu principu prvního. Tento teologickopřívržence

etický apel rané reformace byl pro její
městská,

reformace tak byla

spojením

nejpřitažlivějším,

tím

přirozeného

a raná, zejména

a Božího práva do jednoho

vykupitelského programu nesena do té doby v náboženském

životě

nebývalým

optimismem. 142
Pro modelový

průběh

reformace ve

městě

bylo již navrženo

reformace zhora, reformace zdola, radní reformace
nejnovějších

ve

městech

či

několik termínů

jako

naopak cechovní reformace. Dle

teorií však o reformaci zhora neboli radní reformaci hovořit nelze. Reformace

nebyla nikdy,

alespoň

ve své

počáteční

fázi,

věcí

vrchnosti. Rada

měla

naopak

dlouho zájem na uchování staré církve, která pro ni byla symbolem majetku,
a stability. Navíc tak byly ohroženy její fundace a v případě

klášterů

řádu

i místa pro přebytečné

syny a dcery. K reformaci proto sáhla a převzala iniciativu až v době, když ucítila, že by ji
dosvědčuje obecně

známý

případ

Norimberku, ale např. i Zhořelce. Reformace se vždy prosazoval zdola, z obce nebo

cechů,

mohlo zdrženlivé stanovisko mocensky ohrozit, což

a to nepokoji a povstáními. Zprvu došlo v obci nebo cechu k neurčitému protestu, jenž se
ale rychle zhmotnil ve

formě výborů

uznala za partnery. Tyto orgány poté

z městských

nařídily městskou

nové víry, z nichž se první tohoto druhu
určila

rada, byl

samozřejmě

čtvrtí

uskutečnila

městě

cechů,

které pak rada

základě

Vítězem,

jehož

svého rozhodnutí pak rada

reformaci a vydala tzv. církevní zřízení

(Kirchenordnung). Tímto oficiálním právním aktem byla reformace ve

Protestantismus byl tak jako náboženství

raději

disputaci mezi duchovními staré a

roku 1523 v Zurychu.

stoupenec evangelia. Na

sekvestrovala církevní majetek, zavedla ve

a

výrazně

městě ukončena.

zakotven v obci, na rozdíl od

oligarchické katolické středověké církve. 143

112.6. Raná reformace jako

»komunikační proces«

142 O tom, že reformace byla hlavně hnutím městských ale i vesnických obcí (Gemeindereformation), pojednává
dnes již standardní dílo, které sepsal BLlCKLE, Peter, Gemeindereformation. Die Menschen des 16.
Jahrhunderts auf dem Weg zum Heil, MUnchen2 1987; dáleTÝŽ, "Reformation im Reich", zejména s. 122-125 a
172-179; K rozdílům mezi luteránstvím a zwingliánstvím v říšských městech srov. MOELLER, "Reichsstadť,
s. 50-59 a 90-94.
143 K tomuto novému pojetí reformace jako hnutí vyšlému zpočátku vždy zdola a kjeho modelovému průběhu
srov. BLICKLE, "Reformation im Reich", s. 125-129. Ve Zhořelci musela většinově prokatolická městská rada,
ačkoli nepříliš ochotně, roku 1525 znovupovolat na místo městského faráře evangelicky smýšlejícího Franze
Rotbarta, jehož podporovaly hlavně cechy, a to především početně silní soukeníci. K tomu srov. ZOBEL, Alfred,
"Untersuchungen uber die Arifange der Reformation in Gorlitz und der Preuj3ischen Oberlausitz", in: NLM 101
(1925), s. 133-188 a NLM 102 (1926), s. 126-251, zde zejména NLM 102 (1926), s. 156-163. Nejsem zatím s to
zodpovědět, zda je možné aplikovat tento model automaticky i na Žitavu. Jasnější odpověď na to dá až přesný
rozbor platů farnímu kostelu z 20. let 16. století. Zatím se zdá (vycházím zde pro klíčová 20. léta ale hlavně jen
z literatury), že v Žitavě byl příklon vyšších městských vrstev k reformaci zřejmě o dosti rychlejší než ve

Zhořelci.
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Tento dnes již okřídlený název článku z pera Bernda MOELLERA 144 ukazuje, že
důležitou

roli hrál

způsob,

jak se

refonnační

poselství dostalo k laikům. Možností

komunikace bylo několik. Šlo jednak o přímý kontakt jako např. rozhovor v krčmě, na trhu
či

kázání v kostele o církevních svátcích. Nejvíce

působivé

bylo v tomto ohledu bylo

divadlo, karnevaly a průvody s maskami, v nichž zejména mladší osoby a ženy parodovaly
papeže, kardinály, prodej odpustků, náboženské ceremonie a liturgii. 145 Z Žitavy sice o
něčem

podobném zatím nevím, ale podobný

skromné

podobě,

průvod

s maskami se

uskutečnil,

v roce 1522 a 1523 v Budyšíně. Roku 1522 zde nesli

a Taschenberg v každoročním procesí, jímž se vítalo léto,
zavěšené

ramenou odpustky a tzv. Butterbriefe,
lidem. Když je nikdo

nechtěl

převlečeni

na dlouhé

tyči,

koupit, hodili tyč i s listinami do

mnišských kuten, nesli v

průvodu

papežskými listy a bulami. Vše
Ruprecht sice dosáhl toho, že

sice ve

bakaláři

Weiss

za sedláky s cepy na
přihlížejícím

a nabízeli je

ohně. Příští

oblečeni

rok,

do

na marách papírovou figurínu papeže s mnoha

opět veřejně

městská

spálili. Budyšínský kanovník Jeroným

rada nechala tyto dva

fojta Karla Minsterberského byli oba

propuštěni.

buřiče uvěznit,

Rada pak

raději

od

ale po

prosbě

příštího

roku

zakázala přijímat léto. Něco podobného se mohlo snad uskutečnit i v Žitavě, ale asi opět
jen v skrovné podobě, např. na rozdíl od velikého karnevalu v Hildesheimu roku 1543. 146
Důležitější, účinnější
zpočátku
šíření

a

bezpečnější

šíření

zejména Luther, jako první pochopili

svých myšlenek. Až do

latinských

bylo

učených děl.

počátku

nových myšlenek tiskem.

účinnost

nového média, knihtisku, pro

16. století sloužil knihtisk

Kniha byla záležitostí zejména

Refonnátoři,

vzdělané

především

k vydávání

populace. Navíc byla

MOELLER, ,,Diefruhe Reformation als Kommunikationsprozej3".
Ke karnevalům a jejich převrácenému světu srov. stručně BLlCKLE, "Reformation im Reich", s. 86-88;
BUCKLE zde sestavil tabulku s 22 městy, kde jsou průvody v letech 1520-1543 doloženy.
146 K tomto aktu a vůbec k reformaci v Budyšíně srov. BAUMGÁRTEL, Friedrich Hermann, Die kirchlichen
Zustiinde Bautzens im 16. und 17. Jahrhundert. Inaugural-Dissertation der philosophischen FakuWit der
Universitat zu Rostock zur Erlangung der Doktorwiirde, Bautzen 1889, s. 10. O velikonočním pondělí roku 1525
byla v Lauban pověšena na lípu figurína papeže, ověšená bulami a odpustkovými listinami s nadpisem: Christ ist
erstanden, der Papst ist gehangen, des solten wir alte froh seyn, das wir des Bubens los seyn. Kyrie eleison.
Kvůli tomu pak musel tehdejší purmistr a syndik Johann Koch strávit raději dva roky ve vyhnanství ve Lwówku.
Tuto zprávu z laubanské kroniky Martina Bohema z roku 1541 vydal SUTORIUS, Benjamin Gottlieb,
Die Geschichte von Lowenberg aus Urkunden und Handschriften. Zweiter Theil, welcher die Geschichte der
Kirchen und Schulen dieser konigl. Preuj31. Schlesischen Creij3-Stadt und der Landkirchen uber welche die Stadt
das Kirchlehn ausubet, enthiilt, Jauer 1787, s. 131, pozn. č. 212, s. 338; Nevím samozřejmě zachycuje- li
BUCKLEho tabulka, "Reformation im Reich", s. 88, s karnevaly všeclma doložená města, další litaraturujsem
k tomu nemohl z časových důvodů shánět, ale pokud ano, tak se karneval před rokem 1522, kdy došlo k prvnímu
průvodu v Budyšíně, uskutečnil dříve jen ve Wittenberku v letech 1520-1521. Roku 1522 pak vedle Budyšína
ještě v dalších šesti městech (Stralsund, Gdaňsk, Elbing, "Prusko", Štrasburk a Norimberk). Témata posměchu a
osoby aktérů (alespoň podle této tabulky) souhlasí přesně s tím, co se dělo v Budyšíně. Je jen nutno
poznamenat, že Budyšín i Lauban v BLlCKLEho tabulce samozřejmě chybí. Lužická a slezská města tito
klasikové reformační historiografie téměř nezmiňují, ačkoli zde došlo pro slabost panovnické moci a vzdálenost
krále k relativně brzkému šíření nové víry, a to např. i ve srovnání s mnohem častěji zmiňovaným
Braniborskem, albertinským Saskem či welfskými vévodstvími.
144
145

40

často poměrně

obsáhlá a drahá.

Reformace ale použila knihtisk pro aktuální události.

Zvolila pro to i menší a levnější formát letáku. Leták v podobě krátkého spisu byl
oblíbenou formou Martina Luthera. Jen v letech 1517-19 vydal 45 svých děl v 259
nákladech, celkem asi v 200 000
nejslavnějším

exemplářích,

mužem v Německu. Vrchol

20. let 16. století, do doby selské války,
vytištěno přes
vytištěno

dva milióny

snad deset miliónů

letáků.

a stal se tak i díky knihtisku během dvou let

reformační
hlavně

letákové produkce spadá do poloviny

do horního

počátku

Celkem bylo od

exemplářů,

Německa.

Roku 1524 bylo

16. století do roku 1530

což znamená, že na jednoho

německy

mluvícího a

gramotného obyvatele Řiše připadla letáků celá řada. Leták tak sehrál zásadní roli v rané
reformaci a tento
Svědčí

komunikační

proces byl i tím
letáků

o tom i na 1.000 dochovaných

společnosti

Zhořelci,

nauk ve

z nichž

většina

nejviditelnějším,

z let 1517-50 v

pochází

právě

co reformace nabídla.

knihovně

Hornolužické

z 20. let 16. století. Samy

letáky byly téměř výlučně městskou záležitostí. Čtenářstvo i tiskaři byli v drtivé většině
obyvately měst, kde zejména proto nejdříve vznikla tzv. reformační veřejnost. 147
Co tyto letáky hlásaly? I když se názory na jejich základní teologický obsah
liší, šlo v podstatě o
učení

o

ospravedlnění pouhou

zejména
tak

zvěstováni principů

evangeličtí

často

tištěná

o

letáky však
čtenářské

sola scriptura,

vírou. Jejich autory byly

čistého

hlavně

poněkud

evangelia a Lutherova

teologicky

vzdělané

osoby,

duchovní vyhnaní ze svých obcí, na které se nyní obraceli. Jednalo se

kázaní, tedy o velice

neskončily

účinné

spojení mluveného a psaného slova. Tyto

v jedněch rukou, kolovaly, ba

kroužky, a tak bylo jejich poselství

často

se ve

zprostředkováno

městech vytvářely

i negramotným.

MOELLERovo heslo ohne Buchdruck keine Reformation 148 je tedy plně oprávněné, i když
šlo v první řadě zejména o náboženskou revoluci. Luther by však bez tohoto nového média
jen

těžko

v letech 1517-1525 tak rychle
mluvícím prostoru.1 49

rozšířil

své myšlenky po celém

německy

K letákům existuje rozsáhlá literatura,včetně jejich celoněmeckých soupisů), kterou jsem neměl samozřejmě
ani celou přehlédnout. K tomuto naprosto zásadnímu tématu srov. alespoň BLlCKLE, "Reformation im
Reich", s. 87-91; dále např. MOELLER, Bernd, "Stadt und Buch. Bemerkungen zur Struktur der
reformatorischen Bewegung in Deutschlanď', in: "Bernd Moeller", s. 111-124, zejména s. 115 ann.; TÝŽ, "Die
fruhe Reformation als KommunikationsprozejJ". Soupis letáků z reformační doby v knihovně Hornolužické
společnosti nauk vydala KLAMMT, Annerose (hrsg.), Flugschriften aus der Reformationszeit (1517-1550) im
Bestand der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften zu Gorlitz. Ein Verzeichnis. Schriftenreihe des
Ratsarchiv der Stadt Gorlitz, Bd. 12, Gorlitz 1983. Jde o letáky pocházející zejména ze sbírky právníka Johanna
Gottlieba Milicha (1678-1726) ze Svídnice. Všechny nemusely být samozřejmě původně adresovány do
Zhořelce. Pro Altbestand CWB v Žitavě mi zatím podobný seznam není znám.
148 K tomu srov. MOELLER, "Stadt und Buch", s. 115.
149 Obsahu prvních reformačních kázání ve městech se věnoval zejména MOELLER, Bernd, "Was wurde in der
Fruhzeit der Reformation in den deutschen Stťidten gepredigt?", in: ARG 75 (1984), s. 176-193; tištěná sumária
kázání z let 1522-1529 byla nyní kriticky pojednána, k tomu srov. MOELLER, Bernd/STACKMANN, KarI
147
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II 3. ŽITAVA NA POČÁTKU J6. STOLETÍ

II3.J.

Reformační historiografie v
výsledků

Reformace

patřila

Horní Lužici - stručný nástin některých

dosavadního bádání

v hornolužické historiografii k nejfrekventovanějším

doby učeného raněosvícenského dějepisectví z počátku 18. stoletL 150
augšpurské konfese si byli
saského

kurfiřta

zemích Koruny

dobře vědomi,

že nebýt

v letech 1620-1635, dopadli by
české.

Velkým

podnětem

předání

zřejmě

k zájmu o

jejich

jako jejich

tématům

Zdejší dějepisci

země

pod patronaci

souvěrci

reformační dějiny

již od

v ostatních

bylo tehdy nejen

dvousté výročí luterské reformace roku 1717/ 51 ale i aktuální politické události jako např.

(hrsg.), Stadtische Predigt in der Friihzeit der Reformation. Eine Untersuchung deutscher Flugschriften der
Jahre 1522 bis 1529. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in GČlttingen. Philologisch-historische
Klasse. Dritte Folge Nr. 220, GČlttingen 1996. Jedná se o 35 listů-kázání vyhnaných luteránských duchovních
jejich někdejším obcím. Tři z nich se přitom týkají i zemí Koruny české. Prvním je list Johanna Briesmanna
chotěbuzkým z roku 1523, ibid., s. 31-36, č. 3; druhým je list Pavla Sperata jihlavským z roku 1524, ibid.,
s. 155-162, č. 29; a chronologicky třetím je list Wolfganga Rappolta loketským z roku 1525, ibid., s. 141-143,
č. 24. K obsahu časných reformačních kázání srov. i BLICKLE, "Reformation im Reich", s. 89-91, zejména
pozn. 14, který v polemice s MOELLERem a jeho důrazem na ospravedlnění pouhou vírou, jež prý bylo
hlavním obsahem těchto kázání, dokazuje, že hlavním tématem byla naopak sola scriptura, tj. čisté evangelium.
150 V rámci této práce si samozřejmě nemohu dovolit podat nějaký obsáhlejší komentovaný přehled dosavadní
dějepisné produkce. Zmíním jen ty práce, jež se zaměřují hlavně na města, především na Žitavu. Základní
tištěnou prací samozřejmě zůstávají již ,,Analecta", hlavně jejich třetí část, dále PESCHECKův Handbuch. Ze
starších obsáhlých obecnějších monografií k hornolužické reformaci nelze pro Žitavsko získat mnoho nového,
protože radní archiv shořel již roku 1757. Jiné archivy v Žitavě autoři těchto děl nepoužili a existující prameny
v českých archivech, kde většina církevní agendy kvůli diecézní příslušnosti Žitavska skončila, jim nebyly
známy. Tehdy by jim navíc byly asi jako nekatolíkům i nedostupné. Nejdůležitější a pro jiná města i dodnes
dobře hodnocené práce sepsali DlETMANN, Carl Gottlob, Die gesamte der ungeanderten Augsb. ConfejJion
zugethane Priesterschaft in dem Marggrafthum Oberlausitz, Lauban/Leipzig 1777; a dále MULLER, Johann
Gottlieb, Versuch einer Oberlausitzischen Reformazionsgeschichte, GČlrlitz 1801. I když tito autoři věnují Žitavě
a městečkům a vesnicím na jejím panství nmoho desítek stran, nejsou s to podat v našem případě nic nového.
151 Jako poctu k tomuto výročí vydal CARPZOV životopisy prvního žitavského reformátora Lorenze
Heydenreicha a jeho rodiny, zejména jeho dvou synů, srov. CIARPZOV/, J/ohann! B/enedict/, Memoria
Heidenreichiana Oder Historischer Eericht von dem Leben, Lehre, Wandel, Reformation und Aembtern M
Laurentii Heidenreichs, Ersten Evangelischen Predigers in Zittau, sowohl auch dessen Kinder, insonderheit
Esaias Heidenreichs S. Theologiae Doctoris & Professoris, wie auch Pastoris zu S. Elisabeth in Ereslau, und
derer Augspurgischen Confession zugethanen Kirchen- und Schulen-Inspectoris, auch des Evangelischen
Consistorii daselbst Assessoris, ingleichen Johannis Heidenreichs, S. Theologiae Doctoris, und Professoris
Publici zu Helmstadt und Franckfurth an der Oder etc. Aus zuverlajJigen Actis publicis und untriiglichen
Urkunden, nicht weniger bewahrter Scribenten Schrifften zusammen getragen und zur Erlauterung der OberLausitzischen Reformations-Geschichte hey instehenden Lutherischen zweyten Juhel-Feste Der Nachwelt
mitgetheilet auch mit einem Anhange aller in denen Sechstadten von Zeit der Reformation gelebten Lutherischen
Prediger versehen, Leipzig 1717. Právě zde se např. na s. 63-78 nachází vylíčení boje o hornolužickou
náboženskou toleranci včetně edic listin Augusta II. Silného k tomuto tématu. Nejstarší tiskem vydanou prací k
žitavské reformaci, jež mi byla dostupná, sepsal MlONCH/, G/ottfried/, Kurtzes Verzeichn$ aller Evangelischen
Prediger, Welche von Anfang der Reformation nemlich A. 1521 b$ auf diese Zeit in der Chur-Sachsichen SechsStadt Zittau und zugehorigen Dorfftchafften gelebet und gelehret haben. Nebst einem Anhange Von der
Zittauischen Kirchen-Historie, Gorlitz 1708. Výše uvedená CARPZOVova práce z ní a z jiných MONCHových
děl dalekosáhle čerpá. Několik tisků od profesorů na žitavském gynmáziu bylo vydáno i k dvoustému výročí
žitavské reformace roku 1721, ale ty mi zatím zůstaly nepřístupny a ani předválečnými hornolužickými
historiky, kteří k nim měli rozhodně snazší přístup než já, nejsou téměř vůbec citovány. Jde hlavně o zřejmě

42

konverze Fridricha Augusta I. ke katolicizmu roku 1697 (August II. Polský) a pak i
či

konverze,

spíše její

veřejné

Polský) roku 1717, která
konverze

připadla nechtěně

vládců mateřské země

náboženské

oznámení, jeho syna Fridricha Augusta II. (August III.

reformace

svobodě značnou

zrovna na

samozřejmě

výročí

luteránského jubilea. Tyto

vzbudily přes

nevoli, která je patrná i

ujišťování Wettinů

v tehdejších

o

dějepisných

pojednáních. 152
Tato
městy

raně

osvícenská i

pozdější

díla jsou

už tehdy vzplál boj o to, kde došlo

soutěžení

vydrželo ke

škodě věci

samozřejmě silně tendenční.

nejdříve

Mezi lužickými

k zavedení luterské reformace a toto

po celé 19. a první polovinu 20. století ajak se zdá, není

mu konec ani na počátku 21. století. 153 Vyhrála a vyhrává, v případě hornolužických
královských měst, samozřejmě Žitava. Autory těchto pojednání byli většinou ortodoxní
luteránští duchovní,

kteří

zamlčovali či

v počátcích reformace v Lužici. Jejich

snižovali význam jiných nekatolických církví

závěry

tak

nezřídka nechtěně ovlivňují

historiky až

dodnes. 154
V případě reformace v Žitavě vycházejí badatelé až dodnes téměř jen z materiálu, jenž
snesl CARPZOV, i když se v samotné Žitavě dochoval i přes požár z roku 1757 dostatek
písemností pro celou první polovinu 16. století, které nebyly bohužel nikdy příliš

vytěženy,

anonymní Das zweyhundertjahrige Gedachtniis der Zittauischen Kirchen-reformation wie solches in
unterschiedlichen gehaltenen Predigten f ..} Anno 1721 in Zittau celebrieret worden, Zittau 1721.
152 To, jak bylo zajištění náboženské svobody pro obyvatel Horní Lužice důležité, dokazuje HAUBDORFFem
vydaná sbírka dokumentů tohoto druhu v knize, jež vyšla pod jeho jménem, i když její první polovinu sepsali
před ním už CARPZOV s MONCHem a částečně i Christian ALTMANN, srov. HAUBDORFF, Urban Gottlieb,

Historia ecc/esiastica Zittaviensis oder Kirchen- und Reformations- Geschichte der Churfl. SachjJ. Sechs-Stadt
Zittau, wie auch Lebens-Beschreibungen aller Evangelischen Pastorum Primariorum in Zittau, Welche die seel.
Reformation an diesem Orte Anno 1521. mit Gott behertzt angefangen, tapffer fortgesetzet, gliicklich zu Ende
gebracht, und die reine Lehre des Evangelii bij3 auf diese Zeiten fortgepflantzet, worinnen ihr gefiihrtes Leben,
Lehre, Gliicks- und Ungliicks-Falle, Absterben, Familien, Collegen, Schrifften und andere Sachen, die zur
Erlauterung der Lausitzischen Kirchen- und Gelehrten Historie dienen mit bewehrten und glaubwiirdigen
Documenten [... ], Budissín 1732, ona Fundamenta Der Ober- und Nieder-Lausitzschen Religions-Freyheit"
srov. na s. 320-592.
153 Důkazem, že jsou vývody tři sta let starých autorů dodnes nekriticky a ještě navíc chybně, přijímány
i univerzitními historiky, budiž JUNGHANS, Helmar, "Die Ausbreitung der Reformation von 1517 bis 1539",
in: Das Jahrhundert der Reformation in Sachsen (hrsg. von TÝŽ), Leipzig2 2005, s. 37-67, zde zejména s. 44,
kde autor nechává Lorenze Heydenreicha, stejně jako již jeho barokní kolegové, zúčastnit se Lipské disputace
roku 1519, cožje už nejméně sto let žitavskou regionální historiografií vyvráceno, a hned poté prý Heydenreich
začal kázat v evangelickém duchu, s čímž ovšem již autoři z počátku 18. století alespoň ještě dva roky počkali až
do doby, než se stal kazatelem ve farním kostele. Dochované prameny, o nichž se zmíním níže, toto samozřejmě
nepotvrzují.
154 Ačkoli byla korespondence žitavských radních vrstev s curyšskými zwingliány, kterou podrobně zmíním
níže, známa již od 50. let 19. století, tak nebyla historických pracích o žitavských dějinách 16. století vůbec
zmiňována anebo byla pokládána za nedůležitou, protože Žitava byla prý od samého počátku reformace
ortodoxně luterské město, takto vykládá tyto styky
SAUPPE, Moritz Oskar, "Diozese Zittau", in: Die
Einfiihrung der Reformation in der sachsischen Oberlausitz nach DiOzesen geordnet (hrsg. von
ROSENKRANZ, H. F.), Leipzig 1917, s. 120-165, zde zejména s. 161 ano Názory o údajné luteránské ortodoxii
v Žitavě od samého počátku reformace, na rozdíl od jiných hornolužických královských měst, pak byly dalšími
autory bez ověření opisovány, srov. např. KRAMM, "Oberschichten", s. 384.
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a to snad z toho důvodu, že se jedná hlavně o hospodářskou a účetní agendu, která starší
dějepisce, jimž šlo hlavně o prameny politické a teologické povahy, příliš nezajímala.

K znovuobjevení těchto dokumentů tak došlo až na počátku minulého století. 155 Jedinými
historiky, kteří se pro dobu reformace neomezili jen na opětovné přepisování CARPZOVa
a využili ve větší míře i jiných pramenů, byli až v první polovině minulého století Moritz
Oskar SAUPPE a Ernst Alwin SEELlGER. 156 Doba po druhé světové válce samozřejmě
většímu rozvoji bádání o náboženských dějinách Žitavy příliš nepřála. Ani po zániku NDR

však výzkum dále nepostoupil a stále se pro Žitavu vychází z CARPZOVa a zjiných
letitých studií.

Často však už ani ne přímo z těchto starých tisků, nýbrž jen zjejich

pozdějších převyprávění, ačkoli

bádání v jiných městech, jež by bylo možno použít i pro
Žitavu, dospělo během této doby mnohem dále. 157
Závěrem

je tak nutno

říci,

že na

modernější

práce ke svým

reformačním dějinám,

jež

by se kvalitou vyrovnaly zejména Zhořelci,158 ale i Budyšínu 159 či Kamenzi 160, musí Žitava,
tento" erster Herold der himmlischen Wahrheit in der Lausitz,,161, stále čekat. 162

K těmto účetním knihám kostelníků a knihám obecní pokladny srov. níže.
V případě SAUPPEHO jde o jeho již citovanou kapitolu ve sborníku "Einfuhrung der Reformation in der
siichsischen Oberlausitz"; dále TÝŽ, in: NSKG-Zittau,s. 1-53;e TÝŽ, Geschichte der Burg und des
Colestinerklosters Oybin, in: NLM 62 (1886), s. 88-110,79 (1903), s. 177-240 a 83 (1907), s. 110-195, zde
zejména druhý a hlavně třetí díl; SEELlGER věnoval reformaci sérii drobnějších článků koncem 20. a ve 30.
letech 20. století hlavně ZG, které uvedu podrobně níže.
157 Pro Žitavu a Žitavsko tak není příliš použitelná dnes asi nejcitovanější studie o lužické reformaci, kterou
sepsal BLASCHKE, Kar1heinz, "Reformation in Lausitzen", in: Karlheinz Blaschke. Beitriige zur Geschichte
der Oberlausitz. Gesammelte Auftiitze (hrsg. von OETTEL,Gunter/HOCHE, Siegfried), MZGMV Beiheft 1,
NLM Beiheft 1, Géir1itzlZittau 1 2000, s. 66-86 [původně vyšlo v SCHINDLlNG, Anton/ZIEGLER, Walter
(hrsg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Korifession
1500-1650,
Bd 6: Nachtrťige, Munster 1996, s. 92-113]. Totéž platí i pro článek BLASCHKE,
KarlheinzlSEIFERT, Siegfried, "Reformation und Korifessionalisierung in der Oberlausitz", in: Welt-MachtGeist. Das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526-1635 (hrsg. von BAHLCKE, Joachim/DUDECK, Volker),
Géir1itzlZittau 2002, s. 121-128. O autorově postupu, opsání ze starších prací, svědčí např. to, že opakuje chybu,
kterou jsem vysledoval už u CARPZOVa, který uvádí, že žitavský komtur disponoval patronátním právem
k farnímu kostelu ve svém městě. Vlastníkem patronátů ke kostelům komend byl ovšem generální převor, popř.
jeho místodržící, k tomu srov. BLASCHKE, "Reformation in Lausitzen", s. 78.
158 O počátcích reformace ve Zhořelci psal ZOBEL, Alfred, "Untersuchungen "; dále se dá použít i JECHT,
"Geschichte der Stadt Gorlitz", s. 273-324, zejména s. 300 ann. V případě pramenů je, vedle již výše
zmíněného soupisu letáků, naprosto zásadní třetí svazek radních análů katolického vrchního písaře
a několikanásobného zhořeleckého purkmistra Johannese Hasse, který působil koncem 15. století i v Žitavě,
srov. STRUVE, E. E. (hrsg.), Magister Johannes Hass, Burgermeister zu Gorlitz Gorlitzer Ratsannalen, 3. Bd
SRL- NF IV, Géirlitz 1870, které obsahují vynikající, i když samozřejmě nikoli ne stranné, líčení postupného
průniku reformace. Dalším takovýmto ego-dokumentem je deník Hassova kolegy z rady a rovněž katolíka Paula
Schneidera z let 1532-1545, srov. SCHULZE, E. (hrsg.), "Diarium des Gorlitzer Consul Paul Schneider",
in: NLM 71 (1895), s. 1-69. Hassův rozsáhlý životopis sepsal KÁMMEL, Otto, "Johannes HaJ3. Stadtschreiber
und Burgermeister zu Gorlitz. Ein Lebensbild aus der Reformationszeit", in: NLM 51 (1874), s. 1-247.
159 Pro Budyšín srov. BAUMGÁRTEL, "Zustťinde". Nejnověji pro celé předbělohorské století
SCHULZ,
Hagen, "Bautzen zwischen Reformation, Porifall und Dreij3igjťihrigem Krieg. Zur Geschichte der Stadt im 16.
und fruhen 17. Jahrhundert", in: Caspar Peucer 1525-1602. Wissenschaft, Glaube und Politik im
konfessionellen Zeitalter (hrsg. von HASSE, Hans-Peter/WARTENBERG, Gilnther/WIECKOWSKI,
Alexander), Leipzig 2004, s. 189-236.
155
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113.2. Hospodářské a sociální poměry ve městě163

Je velice těžké určit, jak na tom byla Žitava na počátku 16. století po ekonomické
stránce.

Městské

knihy

shořely,

a vycházet se tak musí z nepřímých

dokladů,

které ale

nikdo zatím v tomto ohledu systematicky nestudoval. Názory na prosperitu či úpadek
města se proto liší podle autora. 164 Shrneme-li však alespoň obecně známá fakta a i
vzájemně si odporující výpovědi, pak byla Žitava od svého založení životně závislá na

tranzitním severojižním obchodu a vývozu vlastních soukenických produktů a piva. To prý
dvěma vlnami husitských válek a tzv. pivní válkou se Zhořelcem koncem
165
15. století
silně narušeno. Století trvající hospodářskou krizi údajně dokazuje i to, že

ale bylo

počátkem

16. století vlastnil na rozdíl od

předhusitské

doby jen jediný

měšťanský

rod

venkovský statek. 166 K zotavení města tak prý došlo až v druhé polovině 16. století po
masivním rozmachu soukenictví a plátenictví. 167 Chudoba města tak prý byla jednou
z příčin, proč se v Žitavě přidaly velice brzy k reformaci i vyšší vrstvy.
Tvrzení o

finančním

úpadku by

alespoň

podle

mě

mohla odporovat

značná

stavební

činnost ve městě, a to jak u sakrálních památek,168 tak i v případě komunálních staveb

160 Ke Kamenzi alespoň ze mně dostupné literatury KNOBLOCH, Matthias, ,,Die Reformation in Kamenz",

in: 1547-1997. Pijnfa!! der Oberlausitzer Sechsstadte. Kamenzer Beitrage 2, Kamenz 1999, s. 71-84.
161 Citováno podle JUNGHANSe, ,,Ausbreitung", s. 44, kde však sám autor uvádí tato slova jako citát.
162 Stav práce s originálními prameny k žitavské reformaci dokládá vlastními slovy ve svém článku velice
příznačně KOTZSCHKE, W., "Zittau im 16. Jahrhunderť', in: Zittau in 7 Jahrhunderten. Ein Uberblick uber
die Geschichte der Stadt (hrsg. von BRUHNS, Bernhard), Zittau 1912, s. 45-72, kde autor v poznámce pod
čarou na s. 72 říká, že "obige Ausfuhrungen beruhen nicht auf eigenen Quellenstudien" nýbrž, že se opřel hlavně
o CARPZOVa, HAUBDORFFa, PESCHECKa a SAUPPEho.
163 Tuto kapitolu je nutno alespoň stručně zmínit, i když pro nedostatek pramenů a literatury půjde jen
o převyprávění názorů, k nimž dospěli jiní autoři.
164 Za posledních sto let se k situaci vyjádřil např. SAUPPE, "Di6zese Zittau", s. 124, který, aniž by citoval
zdroj, prostě jen udává, že se kolem roku 1500 do Žitavy vrátila prosperita; E. A. SEELlGER naopak v reakci na
tento článek dokazuje, že krize nebyla překonána ještě hluboko v první polovině 16. století, a to na příkladě
těžkostí, které měla Žitava s odvodem královské berně a i jiných daní a výdajů společných celému Šestiměstí,
dále na základě problémů s věřitely a na příkladě svědectví zhořeleckého protonotáře Johannese Hasse o žitavské
kredibilitě, srov. SEELlGER, Ernst Alwin, "Zittauer Finanzn6te im Ausgange des Mittelalters", in: ZG 8 (1931),
S.25-28.
165 K této Bierfehde srov. např. JECHT, "Geschichte der Stadt G6rlitz", S.243-248
166 Roku 1514 vlastnil venkovský statek jen žitavský rod z Eisersdorffu, ale kolem roku 1400 vlastnilo dvanáct
rodů jedenáct vsí nebo alespoň jejich dílů, srov. SEELlGER, "Zittauer Finanzn6te", s. 25.
167Rozmach ale i stagnaci soukenictví, jež bylo v průběhu 2. pol. 16. století postupně nahrazeno v Žitavě za
pomoci norimberského kapitálu (Gewandschneiderové a Gundelfingerové) plátenictvím, pojednal souhrnně na
základě rozsáhlé literatury pro celé střední Německo KRAMM, "Oberschichten", s. 74-86.
168 K tomu viz níže.
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(např. obrovská osmipatrová Marstall 169 na žitavském Novém městě) a

měšt'anských

domů. 170

Snad i pozemková držba města Žitavy doznala oproti předhusitské době jistých
strukturálních

změn,

systematicky

územně

kdy nyní více majetku drželo
kompaktní

vrchnost radním vsím

městské

město

jako korporace, jež

panství. Pro to jeho správu

vytvářelo

udělovalo

jako

tzv. konšelské knihy (Schoppenbiicher). Tyto písemnosti jsou

doloženy na Žitavsku pro celestinský Olbersdorf jižně od Žitavy už roku 1484, přičemž
samo

město převzalo

od Ojvína toto právní novum pro své vsi už v 1.

polovině

16. století. l7J Je však nutno dodat, že v mladším 16. století opět získávají jednotlivé
měšt'anské
polovině

rody venkovské statky.

16. století by mohlo být i

během 50. let 16. století.

172

Důkazem
relativně

proti

rychlé

hospodářské

města

v první

Ponfallu

městem

slabosti

překonání následků

Každopádně po polovině 16. století, a to zejména po třicetileté

válce, Žitavě zřejmě právem náleží označení nejbohatšího hornolužického města, protože
se Žitava spolu se svými radními vesnicemi proměnila v jednu velkou převážně
plátenickou manufakturu.
Podrobnější

výzkum dochovaných

pramenů účetního

charakteru ke

kostelům či

obecní

pokladně snad dá lepší odpověd' na to, jak na tom byla Žitava na přelomu středověku

a novověku po finanční stránce, než nepřímé a často i tendenční zprávy z jiných měst.
V případě sociální a demografické struktury
beztak úzce souvisí, máme díky edicím
pevných bodů v této oblasti.
vzhledem ke

dvěma velkým

Počet

města,

jež však s hospodářskou situací

příslušných pramenů

a

několika

studiím

vícero

obyvatel města na počátku 16. století sice znám není, ale

morovým epidemiím z let 1521 a 1555 se nemohl příliš lišit od

Tato asi největší budova solnice v Německu, doložená už roku 1389, byla postavena nejspíše v letech 15111516. Na poměry středověkého města jde o obrovskou stavbu, která musela zajisté stát mnoho peněz.
Srov. k ní ,,Analecta f', s. 42 an.; dále PESCHECK, "Handbuch 1", s. 164 ano
170 Sám E. A. SEELIGER je autorem článku o motivy z antické mytologie zdobeném, raněrenesančním domu
z roku 1532 (dnes se tento na Novém městě stojící dům Č. p. 34 jmenuje Siichsischer Haf), který by si byl asi
ale jen těžko mohl zchudlý měšťan (jménem Lukas Moler) dovolit, srov. SEELIGER, Ernst Alwin, "Denkmale
der Fruhrenaissance in Zittau", in: MZGMV 12 (1930) [téžNLM 106 (1930)], S. 1-10.
171 Kolem roku 1500 vlastnila Žitava jedenáct radních vsí. Do roku 1820 jich získala, přes konfiskace za
Ponfallu, 37, a vytvořila tak územně kompaktní žitavské teritorium. Počátky tohoto procesu je možno sledovat
už v 80. letech 14. století, kdy město odkoupilo postupně od grabštejnských DonÍllů jejich vsi mezi Hrádkem
nad Nisou a Žitavou po obou stranách Nisy. Žitavské radní vsi a městečka byly městem centralizovaně
spravovány, což dokazuje nejlépe právě řada dochovaných konšelských knih, jež město povolilo svým vsím vést
mezi lety 1500 až 1550. Stručný přehled způsobů správy žitavského teritoria podal MITTER, Friedrich
Wolfgang, Die Grundlagen der Gerichtsverfassung und das Eheding der Zittauer Ratsdorfer vom Beginne des
16. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Rechtsgeschichtliche Abhandlungen I, Leipzig 1928,
zejména S. 6-24. Ke konšelským knihám na Žitavsku dále srov. stručně např. SEELIGER, Ernst Alwin,
"Dorftchoppenbucher", in: ZG 9 (1932), S. 16.
l72
Výši pokut a další tresty popsal stručně BLASCHKE, Karlheinz, "Der Ponfall der Oberlausitzer
Sechsstiidte 1547", in: Ponfall der Oberlausitzer Sechsstiidte", S. 41-50. Ponfall jinak podrobněji shrnu níže.
169
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dochovaných údajů z let 1568 a 1578. Podle tzv. Quotenbuchu, pramene z roku 1568
z radního archivu ve Zhořelci,173
předměstích 459.

174

měla Žitava uvnitř svých hradeb 570 domů a na

I když je tento údaj v případě počtu domů na předměstí oproti soupisu

držitelů žitavských domů z roku 1578 poněkud vyšší, tak Žitava jistě neměla zájem na tom,

aby svá

čísla

nadsazovala. Musela by pak platit vyšší

určitě vzájemně

solidárně

daně

a zbylá

města

zase na sebe
příliš

dohlížela, aby se jejich soused nevydával naopak za

slabého.
Soupis

držitelů domů

z roku 1578, jenž byl opsán do žitavské kroniky Lankisch, a unikl

tak požáru z roku 1757, uvádí po
vlastním

městě

(v tomto

zhořelecký plně
přibližně

o 80

případě

potvrzuje)

domů méně

vícero nemovitostí 569

před

domů

na

předměstích.

zřízení měla

od roku 1360 místo

a kolem roku 1430 už i ševci a pekaři.
straně

dožití i několik desítek le.

byli

176

příslušníci

Chtěl-li

Je zde tedy zaznamenáno

175

dřívějších

Od roku 1367 až do roku 1830 byla doplňována i zástupci

druhý rok. Na druhé

ve

deseti lety. PROCHNO, jenž se kloní spíše k nižšímu

číslu, tak spočetl, že v tuto dobu ve městě žilo cca 6500 lidí.

V případě radního

domů

tedy údaj ze žitavského pramene onen o deset let starší

a 385

než

odečtení vlastníků

dvanácti radních 18

cechů,

členů,

a to soukeníky a řezníky

Zástupci cechů ovšem byli v radě jen každý
radních rodin ve vedení

se obyvatel

města

města každoročně

dostat do rady, musel si koupit

na

dům

s právem várečným. l77 Rada tak prý neměla až do konce 17. století nikdy vysloveně
oligarchický charakter. Tehdy se,
Zástupci

cechů

přes doplňování

také od konce 15. století spravovali

z řad

cechů, uzavřela směrem dolů.

některé

radní

úřady.

Soukeník v radě

173

Srov. JECHT, "Quellen zur Geschichte der Stadt Gorlitz", s. 145 ano
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Zhořelec měl tehdy prý 481 domů uvnitř hradeb a 855 vně, Budyšín 292 uvnitř a 595 na předměstích, Lauban

250 uvnitř a 250 vně, Kamenz 200 uvnitř a 196 vně a Lobau 128 ve vlastním městě a 99 za hradbami.
175 Edici tohoto soupisu doplněnou v případě mezer o jiné prameny vydal PROCHNO, Joachim (hrsg.), "Die
Hausbesitzer der Stadt Zittau im Jahre 1578, in: ZG 11 (1934), s. 1-4 a 5-7. Tento pramen je zajímavý i
ohledně struktury řemesel ve městě apod. PROCHNO též už předtím oba prameny vyhodnotil a odhadl
pravděpodobný počet obyvatel města, srov. TÝŽ, "Die Einwohnerzahl Zittaus seit dem 16. Jahrhundert",
in: ZG 10 (1933), S. 13-15. PROCHNův údaj se tak docela podstatně liší čísla něco málo přes 5.000, jež
předpokládá pro Žitavu BLASCHKE, Kar1heinz, Bevolkerungsgeschichte von Sachsen bis zur industriellen
Revolution, Weímar 1967, S. 132, a tabulka Č. 10, s. 141. V tomto případě záleží na metodice, kterou badatel
zvolí pro odhad počtu neproduktivních lidí na jednoho majitele domu a daňového poplatníka.
176 I v Žitavě se tak vytvořili ly tzv. čtyři hlavní cechy, nazývané občas i zlaté, jež byly typické pro oblast Lužice
severního Saska, Braniborska a Pruska, srov. KRAMM, " Oberschichten", S. 192.
177 Seznam právovárečných žitavských domů, resp. jejich vlastníků z 16. století vydal SEELlGER, Ernst Alwin
(hrsg.), "Die Zittauer Bierhojbesitzer 1543 bis 1578", in ZG 9 (1932), s. 21-24 a 25-29. Celkem šlo o 192 či
193 právovárečných domů ve čtyřech čvrtích města (Frauenviertel- východ centra, Bohmisches Viertel-jih,
Weberviertel-západ, severozápad a Bautznerviertel-sever). Jen v páté a poslední městaké čtvrti (Mandavia) na
jihozápadě vlastního města žádní právováreční (tj. bohatší) měšťané nežili, protože šlo o ryze soukenickou čtvrť.
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byl správcem šosu (Schossherr), zásobovaní vodou obstarával švec (Wasserherr)
a zásobováním města se zabývali pekaři a řezníci (Korn- a Futterherren).178
Sociální nepokoje jako ve dvacátých letech 16. století ve Zhořelci nejsou z Žitavy
známy. Povstání tzv. Wiesenherren v Žitavě na přelomu 80. a 90. let 15. století je nutno
spíše vidět v kontextu boje pro českých a pro uherských radních rodin za působení zemského
fojta Jiřího ze Steinu, kdy byli
městě

jako

řemeslníci víceméně

za časů Jana z Gubenu nebo z

zneužiti prouherskou stranou. Spory ve

počátku

15. století tak

předreformační

a

raněreformační Žitava již dlouho nezažila. 179

113.3. Žitava a raný humanismu/ 8o
Stejně

vymyslelo

jako na příkladě vztahu knihtisku a reformace se i k humanismu a reformaci
okřídlené

jako v prvním

slovo ohne Humanismus keine Reformation,

případě

platí jen

omezeně.

byť

Bez humanismu a jeho

toto sousloví
důrazu

stejně

na texty

v původních jazycích, jeho obratu ad fontes a jeho kritiky ke všemu, kterou ale jen částečně
obrátil i proti soudobé zásluhové zbožnosti, by asi byl vznik reformace o

něco obtížnější.

Luther sám ovšem není nikdy k humanistům počítán. 181
Jak to však bylo s humanismem v Žitavě těsně před počátkem reformace, byly-li zde
vůbec zaznamenány nějaké jeho vlivy?182 V druhé polovině 16. a na počátku 17. století

byla Žitava díky svému gymnáziu významným střediskem tzv. pozdního humanismu, 183
178 K vývoji radního zřízení od středověku po pozdní raný novověk srov. PROCHNO, "Zittauer Ratslinie",
s.61-69.
179 K povstání těchto Wiesenherren, posměšně nazývaných podle louky jménem Queckwiese, ležící východně od
městských hradeb u kostela Panny Marie, kde se spiklenci proti pro české a protifojtské městské radě z řad
řemeslníků a prouherských radních rodin tajně scházeli, v čele s roku 1495 popraveným purkmistrem Hansem
Pabstem, srov. MITTER, Friedrich Wolfgang, "Der Aufruhr der Zittauer Wiesenherren im Jahre 1487", in: ZG
7 (1927), s. 25-32 a 36.
180 Tato kapitola se týká jen předreformačního humanismu. Humanismem ovlivněné radní, duchovní a učitele
na žitavské škole už v reformačním období zmíním níže.
181 K vztahu humanismu a humanistů k reformaci srov. BLlCKLE, "Reformation im Reich", s. 42 a s. 84 an.;
dále MOELLER, Bemd "Die deutschen Humanisten und die Anfange der Reformation", in: "Bernd Moeller",
s.99-110.
182 Tématu humanismu v Žitavě se věnuje jedna dnes již zapomenutá dizertační práce filozofické fakulty lipské
univerzity, kterou jsem objevil při četbě Heinricha KRAMMA, který práce tohoto druhu použil ve značné míře
ve své monografii o městských elitách. Autorem této netištěné dizertace je RIEBNER, Walter, Der Humanismus
in Zittau. Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwiirde (strojopis, netištěno, IX + 267 + 2
nečíslované strany, uloženo v UB-Leipzig), Leipzig 1926. Práce se věnuje humanismu od jeho počátků na
přelomu 15. a 16. století po první třetinu 17. století s těžištěm v době pozdního humanismu, kdy je pramenná
základna nejlepší. V případě pramenů autor vycházel hlavně z vydaných děl, tj. u CARPZOVa, PESCHECKa,
GÁRTNERa apod. Dále využil i některé nepříliš známé sbírky v dnešní CWB. Práce tak není pro mě cenná tím,
že by přinesla na světlo nové prameny, ale hlavně proto, že autor tyto prameny, především básně, rozebral,
čehož bych byl jako laik jen těžko schopen. K témuž tématu stručně i SEELlGER, ,,Denkmale der
Fruhrenaissance", s. 1-3.
183 K tomuto obdobi na žitavské škole srov. GÁRTNER, "Quellenbuch 1", s. 10-20, pro reformační dobu před
vznikem gymnázia, a s. 21 ann., pro dobu po roku 1586; Seznam drobných tisků objevených roku 1950
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i když je v

literatuře častěji

v tomto ohledu

víme, že žitavští minorité opisovali

některé

zmiňován Zhořelec.

Už z předhusitské doby

antické autory, což ale ještě není

důkaz

vlivu

humanismu, natož pak v takto rané době. 184 O vědecké činnosti některých johanitů ze
Žitavy a snad i jiných Žitavanů v Krakově jsme se již stručně zmínili.
Počty

hornolužických imatrikulovaných univerzitních

studentů včetně

známy jen v případě vydaných matrik,185 z nichž však ne všechny

žitavských jsou

byly zpracovány
částečně i

(Lipsko,186 Wittenberk,I87 Frankfurt nad Odrou,188 Krakov,I89 Basilej 190 a

Praha). Mezi lety 1500-1520 byl nejpopulárnější Krakov. l9l Většina hornolužických
studentů se však ze studijních cest domů nevrátila. 192

V Žitavě v letech 1490-1497 pobýval jakožto protonotář významný představitel raného
saského latinského humanismu Paulus Niavis-Schneevogel z Chebu (kol. 1460 - po 1514),
jenž byl znám

hlavně

svými

příručkami

Vedle toho byl i jedním z prvních
učitelské

pro výuku latiny a pedagogickými sbírkami

teoretiků těžby stříbra

v Krušných horách.

dílo je spojeno spíše s Plavnem a Saskou Kamenicí, kde

působil

na

listů.

Jeho

tamějších

v knihovně Národního muzea, jenž se týká ve značné míře žitavského gymnázia, převážně veršovaných skladeb
většinou v Žitavě vzniklých, vytištěných nebo do ní adresovaných, z nichž ale všechny pocházejí až z pozdní
druhé poloviny 16. a zpočátku 17. století, vydala BOHATCOVÁ, Mirjam (ed.), Humanistické jednolisty
z Lužice. Publikace Slezského studijního ústavu v Opavě, sv. 19, Ostrava 1957.
184 Roku 1414 tak bylo opsáno Ciceronovo De senectute
a mnich Jodocus Bartoldus prý opisoval spisy
Aristotela a snad i kacíře Marsi1ia z Padovy, srov. RlEJ3NER, "Humanismus" , s. 15.
185 Nemá zde proto význam udávat čísla, jež jsem se dozvěděl z níže uvedených studií, protože lokální badatelé
tehdy vycházeli jen z vydaných matrik. Během uplynulých sta let byla ovšem vydána řada matrik jiných
univerzit. Seznam Žitavanů na univerzitách do roku 1550 zpracoval GARTNER, Theodor, "Die Zittauer au!
Universitaten bis 1550" jako Program gymnázia v Žitavě pro rok 1896. Práce mi sice byla nepřístupná, ale lze
se jen těžko domnívat, že by autor pracně zpracovával tehdy ještě ze značné části nevydané matriky
středoevropských univerzit. Údaje zde uvedené se asi nebudou proto příliš lišit od čísel v níže uvedených
článcích. Vyjdu-li alespoň z počtu studentů, jež uvádí na základě této GARTNERovy práce RlEJ3NER,
"Humanismus", s. 54, tak pak v letech 1500-1550 studovalo na GARTNERem prozkoumaných univerzitách
71 studentů ze Žitavy, kdežto v letech l348-1500 jen 65.
186 KNOTHE, Hermann, "Die Oberlausitzer au! der Universitat Leipzig von 1420-1550", in: NLM 77 (1901),
s. 147-202.
187 Nejen k Wittenberku srov. KNOTHE, Hermann, "Die Oberlausitzer au! Universitaten wahrend des
Mittelalters und bis zum Jahre 1550", in: NLM 71 (1895), s. 133-174.
188 PFOTENHAUER, Paul, ,,sechsstadter au! der Universitiit Frankfurt a. o. in der Zeit von 1506-1606",
in: NLM 62 (1886), s. 181-205.
189 PARČEWSKI, Alfons J., "Lužičenjo a Mišnjenjo na Krakowskej universiée w 15. a 16. lětstotkomaj", in:
Časopis Maéicy serbskeje 54-2 (1901), s. 71-108; 55-1 (1902), s. 22-46.
190 NATHUSIUS, Martin, "Zittauer Studenten an der Universitat Basel im 17. Jahrhundert", in: BJ 4 (1998),
s. 2-15, TÝŽ, " Lausitzer Studenten an der UniversUiit Basel bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts", in: BJ II
(2000), s. 7-35. V 15. a 16. století ovšem v Basileji nestudoval žádný student z Žitavy.
191 V Krakově na asi nejvíce humanismem ovlivněné univerzitě v bližším okolí obou Lužic studovalo v pro nás
nejzajímavější době, tj. v letech 1499-1518, 15 Žitavanů. Dvanáct obyvatel tohoto města bylo tehdy
imatrikulováno ve Frankfurtu nad Odrou, jedenáct v Lipsku a tři ve Wittenberku. V Krakově rovněž roku 1518
vydal tiskem Žitavan Johannes Arbitrius (snad totožný s Johanem Szolczem) Marci Valerii Martialis Poetae
Epigrammatarii Xenia atque Apophoreta lectu utilissima, srov. SEELIGER, "Denkmale der Friihrenaissance",
S.2.
192 V tom nebyli výjimkou. Ke značné mobilitě absolventů univerzit srov.
KRAMM, "Oberschichten",
s. 322 ano
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školách. V Žitavě a poté v Budyšíně měl politické funkce, a nedá se tak doložit, že by zde
napsal

nějaké

dílo, a ani to, že by žitavský pobyt

nějak

činnost

jeho spisovatelskou

ovlivnil. 193 Přesto je asi příliš přehnané zdůrazňovat, že v Žitavě naprosto žádný vliv
nezanechal.
V Knihovně metropolitní kapituly v Praze se zachovala obsáhlá sbírka, která by snad
mohla mít nějakou souvislost s Niavovým pobytem v Žitavě. V tomto svazku se nacházejí
i

básně

a listy antických,

raněkřesťanských,

humanistických ale i scholastických

autorů

(Aristoteles, Cicero, Vergilius, Ovidius, Horatius, Seneca, Iuvenalis, Lactantius, Boethius,
sv. Bernard z Clairvaux, Alain z Lille, Galfred de Vino Salvo, kanonista Hugucius Pisanus,
Albert Veliký, dále italští humanisté Poggio Bracciolini, Eneáš Silvius, Iohannes Baptista
Mantuanus, Hieronimus Balbus 194, štrasbursko-basilejský humanista Sebastián Brant,
vratislavsko-krakovský humanista Laurentius Corvinus aj.). Tato sbírka, jež mi zatím
nebyla

přístupná

a která nemusí být v tomto ohledu jediná, byla

alespoň

z

části

sepsána

v Žitavě mezi lety 1499-1503. Editoři sice uvádějí jen u některých děl jména písařů, ale
v jednom

případě

opsal Horatia Mgr.

Gersen Aurimontensis (tj.

Johannes

Zlotoryje/Goldbergu ve Slezsku) Zittaviensis scole moderator a

minimálně

ze

sedm dalších

děl opsal pětkrát v Žitavě, jednou v Ostritz a jednou na Pražském hradě jakýsi Wolfgang

Duxau. 195 V obou případech jde o osoby, jež jsem nenašel v žádné práci o žitavských
dějinách.

Nebyl-li zde rektorem školy už onen Wolfgang Duxau, pak

Jana Gersena ze Zlotoryje není pochyb, že by se
před

antičtí autoři nečetli

reformací, a nijak nedoložené RlEBNERovy

domněnky

o

alespoň

u magistra

na žitavské škole už

údajně

špatné úrovni

žitavské školy pod správou johanitů před reformací je proto třeba brát velice opatrně.
Bylo by dobré celý kodex prohlédnout, aby se alespoň zjistilo, zda se tam k Žitavě
dochovaly i další údaje. Ve Zlotoryji, kde

počátkem

16. století vznikla díky pozornosti

humanisticky orientovaného vratislavského biskupa Jana V. Thurza jedna z nejlepších
středních

škol v korunních zemích, navíc v roce 1507

působil

Mikuláš Adeler (Edeler, Adler, Eldner) z Haynau ve Slezsku,

jako collaborator magistr
někdejší

student kolínské

univerzity (1498), jenž byl v letech 1511-1513 i mistrem školy v Žitavě. Zemřel zde roku

193 K Niavovi z mně zatím dostupné literatury srov. BÓMER A., "Paulus Niavis. Ein Vorktimpfer des deutschen
Humanismus", in: NASG 19 (1898), s. 51-94, i se soupisem Niavových edic a vlastních děl na s. 85-94; dále
RIEBNER, "Humanismus", s. 37-47, kde je na s. 46 ano snad i zbytečně podhocen vliv- nejen- Niava na počátky
humanismu v Žitavě.
194 Roku 1499 byl v Praze, srov. KUŤÁKOVÁ, Eva a kol. (edd.), Slovník latinských spisovatelů, Praha 1984,
s. 130.
195 Jde o cod. L. XCIII, i. č. 1347, srov. PATERAlPODLAHA, ,,soupis rukopisů II", s. 253-256.
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1513 na jakési horečnaté onemocnění hlavy, které tehdy zasáhlo městskou školu. l96 Ve
stejné době jako Niavis působil v Žitavě jako kantor i potomní zhořelecký protonotář,
purkmistr a kronikář magistr Johannes Hass (1475-1544) z Greizu ve Vogtlandu.
Humanismus si našel cestu

zřejmě

i na nedaleký Oj vín,

např.

v osobě

převora

Tomáše ze

Žar, jenž sám nějakou dobu kolem roku 1490 učil v Krakově, a dále Kristiána Pedecka
z České Kamenice, který byl ve styku např. s Bohuslavem Hasištejnským. 197
Il3.4. Doklady antiklerikalismu v Žitavě

Jedním z hlavních

znaků,

jenž ale jen

někde předznamenal

reformaci, byla existence

antiklerikalismu. V Žitavě došlo zřejmě naopak k vystupňování tradiční zbožnosti.
Nenávist cechů během povstání žitavských Wiesenherren,198 které začalo, nehledě na spory
z roku 1482, roku 1487, byla zaměřena, vedle obvyklých stížností na porušování obecného
dobrého

městskou

radou,

především vůči

že šlo o instituci jen pro plnoprávné

bratrstvu Panny Marie, zv. Constabuley, protože

měšťany.

Cechy ho zprvu

chtěly

zrušit, což ale rada

odmítla s tím, že by byla Žitava považována za bezbožné město. Poté požadovaly alespoň
změkčení

statut, a nakonec do

něj směli právě

jen

příslušníci čtyř

hlavních

cechů.

Řemeslníci jej nesnášeli prý o to více, že v jeho čele stál jimi obzvláště nenáviděný radní

Michael Jentzsch, jinak

přívrženec pročeské

Prechem a Hansem Bernhardem,

řeč.

a protisteinské strany v radě v čele s Petrem

Blauda. Toho využila pro uherská a prosteinská

Pabstova strana,199 které se s pomocí zemského fojta Jiřího ze Steinu200 podařilo starou
radu 3. května 1487 mocensky oslabit.
Jenztsch byl v květnu 1487 zajat,

obviněn

z urážky fojta a krále a vsazen spolu

s několika dalšími radními včetně purkmistra Blaudy do vězení ve věži České brány. 15.
července

1487 byl vydán

cechům

k veřejné

potupě,

ponižování a

mučenÍ.

Byl natažen na

196 Srov. SEELlGER, "Denkmale der Frilhrenaissance", s. 2; dále GARTNER, "Quellenbuch 1", s. 4, a zejména
"Quellenbuch ll", s. 338.
197 K humanismu na Oj víně srov. stručně RlEBNER, "Humanismus", s. 58-61, který však stejně vychází jen ze
SAUPPEho, "Diozese Zittau", s. 122 an., pozn. č. 4, a zejména z "Geschichte der Burg und des
Colestinerklosters Oybin", in: NLM 79 (1903), s. 230 ann. SAUPPE rovněž věnoval Pedeckovi zvláštní drobný

článek v ZG č. 5 (1910), který mi zatím nebyl k dispozici. Na univerzitě v Krakově tehdy působil Jiří Verdunk
ze Žitavy (1493-94), který tam spolu s Tomášem ze Žar vykládal Aristotela, srov. PARČEWSKI, ,,Lužičenjo a
Mišnjenjo ", s. 42.
198 Toto po dlouhou dobu nepříliš známé povstání popsal podrobně až MITTER, ,,Aufruhr". Vyšel zde z dosud
nevydané kroniky Wernerové (známé rovněž jako Kieslingova) z Altbestandu-CWB, Mscr. A 90b, jelikož
v pokračování Gubenovy kroniky, srov. SRL-NF I, s. 10 1-1 03, je celý spor líčen krátce a velmi nejasně. Stručný
popis této kroniky podal FRODE, "Bibliographie der Stadtchroniken", s. 18, Č. ll.
199 Pabst byl totiž někdy v letech 1485-1486 odstraněn i se svými stoupenci z vedení města, v němž býval
zastoupen už od roku 1469.
200 Již roku 1482 dosáhl Stein toho, že byl z města vypovězen radní Matyáš Pechstein, poté co jej obvinil z falše
během sporu o jakousi blíže neznámou, perlami a zlatem zdobenou korouhev od Václava II. či IV., kterou prý
jeden z těchto králů udělil městu a již nyní rada, alespoň podle vzbouřenců, městské obci upírala.
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skřipec,

pálen v bocích a byla mu rozseknuta pravá paže.

z rady, ale vše vydržel. Nakonec byl po

2ol

konečně

propuštěn

duchovenstva, s nímž

a odjel do Lobau

vyléčit

se

Z města utekla, at' už na revers, nebo bez něj,

většina nejdůležitějších přívrženců pro české

24. srpna 1487 byl Pabst

prozradil na své kolegy

zprostředkování městského

byl jakožto hlava bratrstva v dobrých vztazích,
k tamějšímu lazebníkovi mistru Filipovi.

Měl něco

strany.

zvolen purkmistrem, ale cechy ani nahrazení jedné

oligarchické strany druhou neuklidnilo. Politicky nestabilní, ale nikoliv násilná, vláda
cechů nad Žitavou, s níž musela koexistovat Pabstova strana i fojt Stein, který svou funkcí

chránil nové vládce v Žitavě před nevůlí krále Matyáše, trvala jen dva roky (1487-89).
Nakonec ale po

Korvínově

roku 1489 musely cechy

odstoupit. V radě se poté nacházely

opět

chtě nechtě

obě znepřátelené

od vlády nad

městem

strany. Po smrti Matyáše

Korvína ztratil Pabst odstraněním zemského fojta Steina mocenskou oporu. Snažil se ještě
někdy

v letech 1493/94 se Steinem

tajně

jednat, ale byl prozrazen, roku 1494 zajat a

následujícího roku o Vánocích byl bez soudu na
domu

sťat.

Poté byl však za procesí

u křtitelnice.

náměstí před

radnicí a naproti svému

žáků slavnostně pohřben

ve farním kostele

202

113.5. Stavební aktivita v Žitavě kolem roku 1500

Žitava byla kolem roku 1500 jedním velkým staveništěm. O některých světských
novostavbách jsme se již zmínili výše. Totéž ale platí i pro stavby církevní, zejména pro
farní kostel, jenž byl rozsáhle

přestavěn,

a

rovněž

i pro

nově zřízený

a dodnes

pěkně

dochovaný kostel sv. Trojice, známý spíše pod jménem Weberkirche.
Koncem 15. století již
raně gotická

byla na

farní bazilika

přelomu

zřejmě začala

stará trojlodní, snad ještě

kvůli

oltářních

zmnožení

15. a 16. století

přestavěna

fundací

pozdněrománská

prostorově

ve dvou fázích na

nebo

vyhovovat, a proto

pozdněgotický čtyřlodní

halový kostel. 203
První, hlavní fáze spadá do let 1485-1504?04 Nejprve byla stržena stará, ještě dřevěná
sakristie a uvolněné místo bylo zahrnuto
se

rozšířil hlavně

1491 byla

přímo

do nového prostoru vlastního kostela, který

na jih a východ. Rada zde prý postupovala ve

uzavřena

smlouva s kameníkem, jakýmsi mistrem

shodě

s komturem. Roku

Vavřincem

(t 1516), jenž za

Srov. MITTER, ,,Aufruhr", s. 29 ano
Ibid., S. 36.
203 K podobě kostela před a po přestavbě včetně plánů půdorysu srov. PROCHNO, ,,Die Johanniskirche",
S. 12-14.
204 Přestavbu podrobně popsal na základě dochovaných pramenů ještě CARPZOV, ,,Analecta /", zejména S. 47;
podle něj pak i PESCHECK, "Handbuch /", s. 49 an.; dále GURLITT, "Bau- und Kunstdenkmaler 30", s. 1-4.
201

202
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to získal právo být

pohřben

byla rozšířena ještě o další
přístavbou

v kostele. Poté byla stržena stará jižní

čtvrtou, nejjižnější loď,

nové sakristie a na

východě

jižní

Kostel tak získal pravoúhlý

závěr.

postaveny jen z dobrého pískovce.
zedníků.

Hlavní

pilířích,

zatímco

nepravidelně.

loď

nyní

předtím

2os

přičemž

stěně.

spočívala

byly v jedné

této

byla sama hlavní

přestavbě

loď

měl

nyní

byly na východě

o trochu prodloužena.

včetně pilířů.

Nové byly

řadách

o celkem dvanácti

(celkem jich bylo prý sedm)

piliře umístěny

Okna na zdech, které nebyly strženy, byla zazděna a nad nimi byla

postavena nová a

větší.

Až nyní byly vyvedeny klenby

bočních

lodí

stejně

vysoko jako

klenba hlavní lodi. Jakási Barbora Wiedemannová tehdy odkázala na stavbu 12
Vlastní hrubá stavba byla
oknem u

zřejmě

se zabil po pádu z lešení jeden ze

na dvou pravidelných
řadě

zkrácena

Kostel tak

lodě. Všechny boční lodě

Pak byla stržena stará klenba
Při

západě

Tato sakristie byla zaklenuta

roku 1494, jak to vyplývalo z nápisu, který se nacházel na její

prodlouženy až na délku hlavní lodi,

kostela a stavba

která byla ovšem na

věží.

vedle hlavní lodi, jednu severní a dvě jižní boční

stěna

křtitelnice,

dokončena

asi roku 1504. Tento

vyrytý na omítce

vnější stěny

letopočet

hřiven.

totiž nesl nápis nad

kostela. Roku 1505 byly

dostavěny

závěr půdorys

kamenné schody vedoucí na chór. Kostel tak získal až na pravoúhlý

velmi

podobný kapitulnímu kostelu v Budyšíně. Byl celkem 29,7 metru široký. Šířka
jednotlivých lodí

činila

6,8 : 7,3 : 5,9 : 6,1 m. Na délku měřil 41

metrů.

Délkajednotlivých

klenebních polí činila 5,3 : 4,5 : 5,5 : 4,0 : 4:0 : 4:7 : 5,7 m?06
Ačkoli

celá stavba

působila

navenek jako obdélník,

nepravidelná. Ve srovnání s podobně velkými
sv. Pertra ve

byla ve

pozdněgotickými

skutečnosti značně

halami,

např.

s kostelem

Zhořelci či kapitulním chrámem v Budyšíně, působila dosti masivně.

Roku 1508 byl kostel

zvnějšku

celý bíle omítnut, což bylo v raném

novověku

207

až do jeho

zkázy za sedmileté války zopakováno ještě v letech 1617, 1662 a 1703?08
Druhá fáze trvala snad do roku 1530/1531 a týkala se nové cihlové
štítu.

Dřevo

na krov bylo

přivezeno

střechy, krovů

a

roku 1528. Tyto práce je možno sledovat už i na

základě dochovaných účetních pramenů. 209 Zdá se však, že práce na kostele vlastně nikdy

I když ta nepravidelnost nijak z plánu staré baziliky nevyplývá.
Tento detailní propočet podal GURLITT, "Bau- und Kunstdenkmaler 30", s. 1 ano
207 Podobu žitavského farního kostela před i po bombardování roku 1757 zachytil profesor geometrie a kreslení
na žitavském gymnázi Montalegre, který své mědirytitiny nechal vytisknout už roku 1758. Před několika lety
byla jeho díla znovuvydána. Tato kniha mi bohužel nebyla dobře přístupná. Některé jeho výkresy a studie
jiných autorů s tématem žitavského farního kostela z doby před a po požáru otiskl částečně HÁNTSCHEL,
Walter, ,,Die Zerstorung der Johanniskirche", s. 22-30, zde s. 22 a 29. Čtvrtá loď byla tehdy přistavěna
i k farnímu kostelu v Kamenzi, srov. JÁKEL, ,,Lausitzer gotische Baukunsť', s. 69.
208 K těmto pracím srov. ,,Analecta 1", s. 57.
209 K druhé fázi srov. např. ,,Analecta f, s. 47; PESCHECK, ,,Handbuch 1", s. 50.
205
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nekončily,

protože výdaje na stavební položky, tj.

zřejmě

běžné

provozní opravy,

před přestavbou

kolem roku 1500

jen na

jsou doloženy i poté.
Poslední velké práce

proběhly

na obou

věžích.

Už

byla dokončena jen jižní věž, ale i ta byla nyní nižší než vlastní střecha. Proto byla v letech
1559/60 či spíše 1553-59210 za purkmistra Dornspacha zvýšena o jedno patro a dostala i
novou helmici. Druhá, severní
novověku

věž,

nikdy nedošlo, byla

k jejíž

téměř

věže jižní až v letech 1704-1706?1l
počátkem

Kvůli

18. století konečně
této veliké

středověku

od

výstavbě

základů

středověku

a i po

většinu

raného

postavena jako gotická napodobenina

Nikdy příliš pravidelně vypadající kostel tak získal

alespoň nějakou

symetrii.

přestavbě přestal zřejmě

nacházel už je

ve

fungovat na

čas hřbitov,

jenž se koncem

severně

od kostelní budovy, na rozdíl od 13. a 14. století, kdy
2I2 Tehdy na něm byla postavena kostnice a tzv.
ještě kostel víceméně obklopoval.
jeruzalémská kaple, kterou starší literatura pokládala

za

nějakou

kapli sv. Jana

Jeruzalémského?13 Už ale Ernst Alwin SEELIGER se zřejmě oprávněně domníval, že šlo o

koncem středověku velice oblíbenou napodobeninu Božího hrobU?I4 V Žitavě ale musel
být tento areál mnohem menší než ve

Zhořelci,

jelikož se zde nacházel samém

středu

města. 2I5 Zřejmě nešlo ani o nijak umělecky působivou stavbu. Již roku 1599 byla totiž

stržena a na jejím
dochovanou,
hřbitov,

např.

místě

si do roku 1605 postavil rodinnou hrobku, dodnes

žitavský purkmistr a humanista Procopius Naso

stavbou nejspíše znesvěcený,

biskup nikopolský

Jindřich,

vysvětil

který tehdy

částečně

(t 1608). Samotný

spolu s dalšími beneficii roku 1518 titulární

působil

v pražské diecézi

zřejmě

jako

světící

biskup. Tato vysvěcení byla prý poslední velkou katolickou církevní slavností ve městě. 2I6

210 První
letopočet uvádí CARPZOV, ,,Analecta f', s. 49; a rovněž PESCHECK, "Handbuch 1', s. 50.
GURLITT, ,,Bau- und Kunstdenkmaler 30", s. 4, ale uvádí roky 1553-1559; totéž i JÁKEL, ,,Lausitzer gotische
Baukunst', s. 155 an., a mají zřejmě pravdu, neboť tehdy zachované kostelní účty zde zachycují kameníky mistra
Tomáše (snad jménem Kolbel nebo Hewbel) a políra Matese Czymmerhanse, zv. Zimmermann, který později
stavbu převzal, protože mistr Tomáš odešel pracovat do některé z obou Boleslaví v Čechách.
211 K této tři sta let staré dostavbě, na níž se tehdy podílel i CARPZOV, srov. ,,Analecta I' s. 50-52.
212 K dějinám hřbitova u farního kostela a jeho postupnému zmenšování srov. MULLER, Reinhard,
,,Begrabnisse ", s. 31-52.
2I3 Srov. např. PESCHECK, "Handbuch 1', s. 60, pozn. 2.
214 Srov. SEELIGER, Ernst Alwin, ,,Neues uber Prokapius Nasa", in: ZG 8 (1931), s. 38. K svatému Hrobu ve
Zhořelci srov. ANDERS, Ines/WINZELER, Marius (hrsg.), Lausitzer Jerusalem. 500 Jahre Heiliges Grab zu
Gorlitz, GorlitzlZittau 2005.
215 To, že zřejmě šlo o jakousi menší obdobu zhořeleckého areálu, by dosvědčovala právě osoba mistra Vavřince,
který vedl přestavbu kostela. Tento kameník byl totiž asi žákem Blažeje Borera, stavitele zhořeleckého a snad i
ulmského sv. Hrobu, který Vavřince roku 1502 ve Zhořelci zplnomocnil ve věci jakéhosi požadavku, jenž měl
vůči Jiřímu z Kanitz, srov. JÁKEL, ,,Lausitzer gotische Baukunst", s. 127 a 155. GURLITT,
"Kunstdenkmaler 30", s. 2, dokonce předpokládá na základě jedné kamenické značky, že na žitavském kostele
mohl pracovat sám mistr Blažej.
216 K tomu srov. ,,Analecta 1', s. 124.
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straně

Na jižní

kostelní zdi byla roku 1500 postavena tzv. Getsemanská kaple neboli

Olberg. Tyto kaple, v nichž byl vytesán v životní velikosti modlící se Ježíš na hoře

Olivetské,

tvoří

dodnes, pokud se zachovaly, jeden z nejpůsobivějších

dokladů středověké

zbožnosti. Getsemanská kaple vydržela na zdi kostela až do požáru roku 1757
a i v protestantské

době

o ni bylo, na rozdíl od svatého Hrobu na opačné

straně

od kostela,

vzorně pečováno. 217

Dalším velkým stavebním podnikem, jehož dokončení zabralo ještě první

dvě

desetiletí

16. století, byla stavba posledního středověkého kostela v Žitavě, filiálního kostela, někdy
v pramenech

uváděného

jako kaple, sv. Trojice, nazývaného podle své polohy

Tkalcovskou branou (Webertor) na
dosti nejasné. Založen byl prý jako

(t

severozápadě města

dřevěná

Weberkirche. Jeho

počátky

před

jsou

kaple jinak neznámým Michaelem Langnerem

1464). Z kamene byl však postaven jako jednolodní stavba s třemi

věžemi

až v letech

1488-1500?18

Rada ale nebyla s to interiér kostela sama
jinými duchovními ozdobami a

zařídit

příslušenstvím,

k níž vydala 22. srpna 1490 tzv. Almosenbrief

kalichy, poháry, mešními rouchy a

a proto zorganizovala odpustkovou akci,
Kostelníci této kaple (Pjleger derselben

Capellen) byli radou s touto listinou rozesláni, aby sbírali pro kostel almužny. Každý, kdo

by něčím přispěl, a prokázal tak kostelu Gnaden und guten Werck, obdržel od Boha Lohne
undt Ablaj3.

Ačkoliv

CARPZOV neuvádí povolení od žádné duchovní autority, jež bylo pro

vydání odpustku nutné, není pochyb, že by k němu nedošlo. 7. února 1508 povolil
administrátor Ambrož z Plzně po prosbách
cappellae), aby byly už v dokončeném, ale
kteří

byl ale pouhým administrátorem,
i

řeholním kněžím

kostelníků

nevysvěceném,

kostely

Zároveň

kostele slouženy mše. Jelikož

světit nesměli,

katolického ritu, aby tam slavili mše

(super altari portabili).

této kaple (per vitricos dicte

souhlasil s tím, aby

alespoň
město

světským

povolil

nad

přenosným oltářem

nechalo kostel

vysvětit

jakýmkoliv katolickým biskupem. 219
Kostel byl
Jindřichem,

vysvěcen

ovšem až na sv. Víta, tj. 15.

biskupem nikopolským. Biskupova

velká slavnost, při níž bylo

biřmováno

června,

návštěva

roku 1518 již

tehdy prý

proběhla

zmíněným

jako

vůbec

mnoho osob. První mši a nešpory zde zpíval bakalář

K této kapli srov. ,,Analecta I, s. 57. Ke Getsemanským kaplím v německých středověkých kostelích obecně
srov. REINLE, Adolf, Die Ausstattung deutscher Kirchen Mittelalter. Eine Einfohrung, Darmstadt 1988,
s. 219-222. Podle autora šlo o motiv zastoupený v 15. století již na všech větších i středně velkých městských
a venkovských kostelech.
218 Nejpodrobněji k němu srov. ,,Analecta r, s. 123-127; PESCHECK, "Handbuch 1', s. 105-113; GURLITT,
"Kunstdenkmaler 30", s. 146-173.
219 K edicím obou listin srov. ,,Analecta 1', s. 123 ano
217
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Ještě předtím

Jan Rodochs, collaborator na žitavské škole.

byla v letech 1515-1517 stavba

obehnána zdí a sloužila od této doby jako další městský hřbitovní kostel.
V kostele bylo ale už

před

jeho

vysvěcením zřízeno několik oltářů.

Podle CARPZOV A

zde se zde nacházely čtyři oltáře. Hlavní oltář byl zasvěcen sv. Trojici, Panně Marii a všem
apoštolům;

druhý

Panně

Marii a

mučedníkům

Fabiánovi a Šebestiánovi a Všem svatým; třetí

Valentinovi, Kryštofovi,

Vavřincovi,

Panně Marii, sv. Heleně, Antonínu

Paduánskému a všem svatým pannám a vdovám. V kapli v kryptě pod hlavním
nacházel

ještě oltář

ke cti Panny Marie, sv. Michala a všech svatých

mučedníků Kryšpína, Kryšpiniána a Hadriána. 22o
oltář

jmenovaný

do sakristie. V kryptě se

podlě něj

andělů

oltářem
duchů

a

se
a

PESCHECK ale umist'uje posledně
prý nacházel další, pátý

oltář

Panny

Marie a sv. Anny a jejího rodU?21
V administrátorských aktech se nám dochoval opis
kostele, jenž si zaslouží podrobnější
se v něm obráží zhodnocení

zmínění

i pro

věčných platů

svůj

erekční

listiny jiného

oltáře

v tomto

zajímavý osud za reformace, jelikož

ke katolickým beneficiím evangelíky. Jde o

oltář sv. Trojice, Panny Marie, sv. Barbory, Markéty, Kateřiny, Šimona a Judy a našich

svatých patronů Víta a Václava?22 Fundátorem byl zhořeleký měšťan Jan Ortl z Českých
Budějovic (Johannis Ortils de Budweiss). Kapitál byl ve srovnání s jinými oltáři v Žitavě
značný. Šlo o plat 30 kop grošů ročně nebo 30 uherských zlatých z 1 000 uherských

zlatých. 223 Ve skutečnosti šlo zřejmě o fundaci zhořelecké rady z 3. srpna 1498, i když se
ve

zřizovacím

smrti,

tuto

protokolu z 15. prosince 1501 uvádí, že Ortl, který byl v tuto dobu již po
částku

fundoval ze svých

peněz

na pozemcích

z 24. ledna 1545 se totiž uvádí, že rada získala mezitím

města Zhořelce.

Ortlův

výkupu. Na fundaci se

asi podílela tak, že Ortlovi nejspíše
pozemky a za to si nechala právo zpětného výkupu. 224
Patronem

oltáře

byl

převor

procurator na žitavském
vysvětlit

tím, že

oltářník

povinnosti

spočívaly

oltářníkům

budoucí

a konvent na Oj víně.

Oltářníkem

hospodářském dvoře celestinů

musel 16 kop
čtyř

mší

žitavský

farář

ve sloužení

nadřízený,

ročně

plat právem

levně

prodala

V listině
zpětného
fundační

mohl být jen ojvínský

(Viiterhoj).

Vysoký kapitál lze

rozdat jako almužny chudým. Jeho duchovní
týdně.

Fundaci

samozřejmě

musel povolit

Jeremiáš se svými johanitskými spolubratry.

Ibid., s. 124.
PESCHECK, "Handbuchf', s. 106.
222 APH-AMK, cod. VI/8, fol. 49b-50b.
223 Těchto 1 000 uherských zlatých uvádí SAUPPE, "Geschichte der Burg und des Colestinerklosters Oybin",
in: NLM 79 (1903), s. 204. V AMKje uvedena jen výše ročního platu. Podle SAUPPEho poskytla zhořelecká
rada těchto 1 000 zlatých už 3. srpna 1498.
224 Edici této smlouvy vydal PESCHECK, "Handbuch 1", s. 653-655, č. 6.
220
221
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Oltářník

se musel chovat decenter charitatiue ... erga cruciferos. Dále

orery v penězích či naturáliích, jež by věřící kladli na jeho

oltář. Nesměl

a tricesimy, pokud by mu to ovšem nepovolil plebán nebo
oltářnící

mohl

číst

nesměl

sahat na

zpívat votivní mše

administrátoři. Stejně

jako jiní

jen tiché mše (sine cantu) o hlavní mši nebo v době, kdy by se mu to

více hodilo. Musel se zúčastňovat i procesí v superpelliciu.
Zajímavější
zmíněné

je však další osud

oltáře,

resp.

platů

na

něm

váznoucích. Podle již výše

listiny z roku 1545 totiž ojvínský klášter plnil až do nástupu reformace

všechna ustanovení Ortlova testamentu.

Zhořelecká

přesně

a žitavská rada, která už tehdy

měla

komendu v zástavě, se proto s Oj vínem dohodly, že fundaci využijí jinak. Se svolením
zemského fojta Zdislava Berky z Dubé

vytvořila obě města

pro jednoho studenta. Oba studenti

měli

pro chudé ve výši 16 kop si však

městské

univerzitní stipendium, každá

dostávat 20 uherských zlatých ročně. Na almužny
rady sáhnout nedovolily, a tak

měla

chudina

v Žitavě získávat nadále ročně deset uherských zlatých. Fojt by úplnou zrněnu účelu
testamentu zřejmě asi jinak nepovolil.
Je velmi
komunálním

pravděpodobné,
potřebám

Oněch

deset zlatých však platila jen zhořelecká rada.

že podobné využití dalších katolických beneficií ke

potkáme

při podrobnějším

studiu i v knihách obecní pokladny

(Gottes- či Gemeiner Kasten) v Žitavě.
113.6. Žitavští kostelníci a jejich účetní knihy

Tato rozsáhlá stavební činnost, jež probíhala v Žitavě, jak jsme již výše zmínili,
v

součinnosti města

a

johanitů,

si

samozřejmě

které na tyto stavby plynuly. Dohled nad
kostelní stavby a

městských

vyžádala kontrolu

těmito finančními

fundací v kostelích,

měli

toky, a

peněz

ze strany obce,

vůbec péči

o údržování

na starost kostelníci (vitrici,

procuratores, Vorsteher, Verweser),225 kteří kontrolovali přísun pravidelných platů zaduší

kostela a organizovali opravy kostela, jeho
zvoníky, hrobníky, kostelní
svícny,

lůj

uklízečky

přestavby,

platili kostelní služebníky

apod.) a obstarávali vybavení pro kostel

(např.

(např.

vosk,

apod.). Rada tak získala již před reformací vliv na hospodářský chod církevních

institucí ve svém městě. Na důkaz své činnosti museli před městskou radou nebo alespoň
radním výborem skládat v určitém termínu účty.226

Pod těmito výrazy se objevují v žitavských pramenech.
Knihy kostelníků zpracoval, zejména na příkladu těchto knih z dolnorýnského Weselu i s přihlédnutím
k jiným městům, REITEMEIER, Arnd, Pfarrkirchen in der Stadt des spiiten Mittelalters: Politik, Wirtschafl und
Verwaltung. Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte Nr. 177, Stuttgart 2005.
O REITEMEIERova zjištění se opírá většina mých závěrů k těmto pramenům v Žitavě.
225

226
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V Žitavě tak činili i před komturem a několika bratry, příp. i před kazatelem, zřejmě
z toho

důvodu,

že byl žitavský kostel inkorporován johanitům. Knihy kostelních

účtů

se

v Žitavě zachovaly od roku 1514/16 minimálně po dalších 50 let. 227 Spolu sjinými
prameny účetní povahy (knihy žitavské obecní pokladny) přežily požár z roku 1757, jelikož
nebyly uloženy v radním archivu, ale spolu s pozdněstředověkými liturgickými knihami
227 Je jen nutno upozornit, že řada jednotlivých účetních pramenů rozdílného charakteru byla občas neorganicky
svázána do společných sešitů, a tak mají často různé dokumenty stejnou signaturu. Tyto písemnosti se dnes
nacházejí v Altbestandu CWB nebo veforálním (farním) archivu v Žitavě. Stručně je popsal PROCHNO,
,,Archivwesen", s. 172-183. Původně byly součástí archivu roku 1728 zřízené deputace adpias causas, která
měla spravovat všechny náboženské fondy. Její archiv zůstal téměř intaktně zachován. Nejstarším dokumentem
je zde urbář špitálu svatého Jakuba z let 1391/1415 (Mscr. A 147 v Altbestandu CWB). Urbářů žitavských
kostelů a špitálů se dochovala celá řada. V případě komend v Žitavě a Hirschfelde jde o urbář asi z roku 1540,
který zmíním níže. Dále se se zachoval urbář kostela sv. Trojice z roku 1558 (Mscr. B 303 b v Altbestandu
CWB), urbář farního kostela z roku 1567, s pokračováním od roku 1578 (Mscr. A 266, B 300a a 300b
v Altbestandu CWB), urbář kostela sv. Kříže z roku 1606 (Mscr. A 304 a v Altbestandu CWB), urbář tzv.
Franzosenspitalu z roku 1569 (Mscr. A 264 v Altbestandu CWB) a urbář špitálu sv. Jakuba ( Mscr. A 170
v Altbestandu CWB). Účetní písemnosti farního kostela jsou ve zlomcích zachovány již z roku 1472 a 1490.
V textu mé práce vycházím zatím z tzv. Zinsregister der Johanniskirche z let 1516-1542 (Mscr. A 267
v Altbestandu CWB). Jedná se o rejstřík denních přijmů a výdajů farního kostela z let 1516-1539 a všech příjmů
a výdajů z let 1516-1537. V Altbestandu CWB jsou příjmy a výdaje farního kostela zachyceny ještě v
pramenech z let 1555-1559 (Mscr. A 269) a z let 1578-1584, 1586-1595 (Mscr. B 300b). Dále se zde nacházejí
uzávěrky účtů od roku 1541 (Mscr. B 299, B 300a), tzv. Administrationsrechnung der Johanniskirche z let
1541-1557 (Mscr. B 299 a), seznamy příjmů z kolekt neboli Register uber die Einnahmen von Tafel- und
Standegeld der Johanniskirche z let 1537-1563 (Mscr. B 293k), seznamy půjčených kapitálií od roku 1546 až
do 17. století (Mscr. A 233r, Mscr. A 268), rejstřík nezaplacených kapitálií farního kostela od roku 1567 (Mscr.
A 266, A 233b). Vedle těchto ryze účetních pramenů je nutno zmínit i rejstřík prodaných kostelních lavic
(Kirchenstande) z let 1598-1603 (Mscr. A 232a) a seznam lavic ve farním kostele z roku 1610 (Mscr. A 232).
Účetní prameny se v Altbestandu CWB zachovaly i pro filiální kostely. Jde o rejstříky příjmů a výdajů kostela
sv. Trojice od roku 1566, kostela sv. Kříže od roku 1606. Dále se zde nacházejí pohřební účty hr'bitova
u kostela sv. Trojice z roku 1583. V eforálnírn!farním archivu nejsou dokumenty nijak signovány. Z účetních
pramenů se tu nachází svazek s několika svázanými sešity, jenž obsahuje seznam platů z masných krámů
k farnímu kostelu z let 1514-1538. V témže konvolutu jsou k tomuto seznamu připojeny přijmy farního kostela
a filiálního kostela Panny Marie z let 1539-41 a výdaje z let 1541-1552. Stručně tento pramen popsal písař
kostelních knih v Žitavě na počátku 20. století HAENSCH, Louis, ,,Aus einer alten Kirchenrechnung" in: ZG
č. 35 z 10. května 1911; č. 36 z 24. května 1911. K tomuto svazkuje snad možno ještě přičíst i příjmy a výdaje
farního kostela z let 1540-1555 a 1533-1565 a vedle toho i rejstřík vypůjčených kapitálií tohoto kostela z roku
1544/45. Nesmírně cenným pramenem hlavně pro historickou demografii a regionální církevní dějiny jsou
matriky uložené v tomto archivu. Seznamy poplatků za pohřební zvonění, dochované od roku 1516, jsou podle
PROCHNA nejstarší nepřímou matrikou zemřelých v Německu. Vlastní matriky zemřelých byly vedeny spolu
s matrikami křtů od roku 1539 do roku 1719 a matriky svateb s menšími mezerami od roku 1549. Matriky křtů
byly pro nejstarší dobu již zpracovány, ale nevydány. Knihy hrobníků, dochované od roku 1553 včetně různých
svázaných sešitů se seznamy pohřbů a platy za ně, jež se dochovaly rovněž s mezerami od poloviny 16. století,
jsou zajímavým pramenem pro dobu morových epidemií. V případě morů z let 1555 a 1599se dochovaly, po
zběžném shlédnutí, seznamy stovek či snad i tisíců jmen zemřelých. Tyto kostelní knihy vedl v nejstarší době
Jan z Hobergu, šlechtic usazený ve městě, který byl i jedním prvních purkrnistrů po ponfallu. K němu srov.
HAENSCH, Louis, "Johann von Hoberg als KirchenbuclifUhrer", in: ZG č. 59 z 27. března 1912; č. 60
z 10. dubna 1912. Z určitého úhlu pohledu zpracoval některé z těchto matrik i PRÓWIG, Erich, ,,Auswartige in
den Zittauer Begrabnisbuchern 1553-1567 und 1586-1600, in: Mirteldeutsche Familienkunde 25 (1984),
s. 567-578, s pokračováním až do roku 1650 v témže časopise. V případě matrik svateb zpracoval PRÓWIG
cizince v nich se vyskytující v letech 1581-1633, a to rovněž v několika číslech Mirteldeutsche Familienkunde
z let 1971-1981. Tento článek se už ale našeho tématu týká jen okrajově. Seznam pramenů tohoto charakteru
z celého Žitavska podal BÓHMER, "Familiengeschichtliche Quellen". V obou těchto archivech je možno najít i
prameny k žitavské obecní pokladně, dochované od roku 1527, jež podrobněji zmíním níže, a prameny
k stipendijním fundacím, které v některých případech sahají až do 16. století. Tyto stipendijní záležitosti však
nebyly zatím vůbec zpracovány.
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zčásti např.

v sakristii jinak zcela

zničeného

farního kostela. V českých zemích se

podobných pramenů zachovalo, např. ve srovnání s Německem, velmi málo. Rozsahem
jde zřejmě o nejobsáhlejší pramen podobného druhu z pražské diecéze, i když ne
nej starší. 228
Jazykem skládání účtů (Rechnungslegung) byla v Žitavě v tuto dobu již neobvyklá latina,
což bylo asi

způsobeno

tím, že

příjemcem

byla i duchovenská instituce. Ani zastoupení

církevních osob v komisi, jež účty přijímala, nebylo zcela obvyklé. Johanité tak asi

měli

v

Žitavě silnější pozici vůči radě, než jak tomu bylo ve většině jiných měst. 229 Pro bezpečně
předreformační

dobu se dochovalo šest skládání

účtů

z let 1516-1522, s výjimkou roku

1521, kdy v Žitavě vládly snad kvůli moru chaotické poměry?30 Kostelníci byli v Žitavě
tři,231 bakalář Václav Lankisch st., Paul Heydenreich a Johannes Queisser.
Účty skládali more antiquo či solito232 před komturem, jímž byl roku 1516 Martin Pras,
v letech 1517-1520 bakalář dekretů Mikuláš Hertwik a roku 1522 Ambrož Spi1ler.233

228

Tyto prameny stručně charakterizovala ZlL YNSKÁ, Blanka, "Záduš[", in: Facta probant homines. Sborník

příspěvků k životnímu jubileu prof Dr. Zdeňky Hledíkové (edd. HLAVÁČEK, Ivan a kol.), Praha 1998, s. 535-

548. Nejstarším obdobným pramenem je kniha záduší jičínského kostela, ale to byl utrakvistický kostel, což se
zčásti týká i ostatních, několika málo dochovaných knih z jiných lokalit, k tomuto prameni srov. FRANCEK,
Jindřich, "Úřad kostelníků v Jičíně a jejich kniha záduší z let 1431-1508", in: SAP 31 (1981), s. 75-104, kde je
na s. 91 uveden seznam podobných pramenů z našich zemí (dvě knihy z Kaňku, jedna z Kaplice, sv. Mikuláš na
Starém Městě pražském, Uherské Hradiště a Ústí nad Labem), vycházející ze soupisu městských knih u
Rostislava Nového. Jičínská kniha je nejstarší, ale má jen 48 listů, kdežto jen dvě nejstarší žitavské knihy, které
zabírají časově mnohem kratší dobu, jich mají přes dvě stě. Ze Žitavska se dochoval podobný pramen i pro
vesnický farní kostel v Sieniawce/KleinschOnau, srov. MITTER, Friedrich, Wolfgang (hrsg.), ,,Die
Kleinsch6nauer Kirchrechnungen von 1512 bis 1576, in: ZG 6 (1929), s. 29-35. Některé části tohoto pramene
vydal i SAUPPE, ,,NSKG-Zittau", s. 47-50. Učty zde skládali roku 1520 dva kostelníci yn kegenwertikeyt dej3
pharres Wenczeslaw Maws unde vor der gantzen gemeyne, zastoupenou několika vyjmenovanými vesnickými
konšeli. Je s podivem, že jde v Německu o naprosto běžný pramen, a to i na vesnicích (KleinschOnau není
výjimkou), kdežto u nás se jedná o pramen poměrně vzácný, k němuž jsou občas počítány i stavební účty, jež se
dochovaly např. z počátku 16. století pro Most nebo svatovítskou katedrálu ze 70. let 14. století. Jen v Německu,
Rakousku a Švýcarsku zaznamenal REITEMEIER, Žitava mu samozřejmě unikla, na 113 městských kostelů,
kde byly tyto účty vedeny, v několika málo případech už od počátku 14. století. Jeho výčet však není úplný,
srov. "Pfarrkirchen", s. 697-705.
229 K tomu, že se právě duchovním osobám, patřily-li mezi příjemce, účty mnohem častěji skládaly v latině než
světským radám, srov. REITEMEIER, "Pfarrkirchen", s. 38.
230 Srov. Altbestand-CWB, Mscr. A 267:18. dubna 1516, pag. 3; 19. června 1517, pag. 29; 30. dubna 1518,
pag. 55; 29. dubna 1519, pag. 79; 14. dubna 1520, pag. 103; 13. června 1522, pag. 133. Z odstupů mezi
jednotlivýmí recesy si je možné udělat představu, kolik stran zabraly zápisy za jeden účetní rok.
231 Ve většině měst však byli jen dva, srov. REITEMEIER, "Pfarrkirchen", s. 54.
232 Pokud nejsou tato slova jen prázdnou formulí, tak pak mohly být podobné knihy vedeny už od počátku
přestavby kostela roku 1485, ne-li ještě dříve, jak to snad dokazují zlomky účtů z let 1472 a 1490, které jsem ale
zatím v žitavských archivech nenašel. Kostelníci jsou v Žitavě i v okolních vsích doloženi už ve 14. století.
233 Tato kniha obsahuje i jména dalších bratrů, kteří s komturem účty přijímaly
(cituji bez udání strany
pramene, což jsem učinil už výše). Roku 1516 byly tak účty přijaty in presencia ... Martini Pras,
commendatoris, Donati Sartoris, subcommendatori et H ermanni Rabs, fratris ordinis; roku 1517 Martini
Schonknecht, subcommendatoris loco domini Nicolai Hertwigs commendatoris .. protunc absentis, Joannis
Seidel ... magistri et predicatoris et H ermanni rabs, fratris ordinis; roku 1518 Nicolai H ertwigk, decretorum
baccalaurei et commendatoris et Michaelis Othmachaw, subcommendatoris et Michaelis Arnoldi, magistri et
predicatoris; roku 1519 Nicolai Hertwigk, decretorum baccalaurei et commendatoris, Nicolai Wolff, magistri et
predicatoris; roku 1520 Nicolai Hertwigs, decretorum baccalaurei et commendatoris, Joannis Hundertmargk,
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Z rady byli přítomni radní Filip Czan a Jeroným či Urban Jeger,

řeč.

i Seger, Jan Kleeberg,

vrchní písař magistr Melchior Hausen z Lehnice a podpísař Jan Krammer?34 Součástí
tohoto recesu, jenž

měl

hospodaření

vždy pevnou formu, je i saldo

kostela, jež bylo

v Žitavě, po zběžném přehlédnutí pramene, v předreformační době vždy aktivní. 235 Je
nutno

rovněž zdůraznit,

Bakalář

že kostelníci

patřili

mezi

Václav Lankisch st. byl po dobu svého

mětskou

časté

i jinde.

kostelničení zároveň městským rychtářem

a v následujících letech purkmistrem

(1516-17)

elitu, což bylo

(proconsul,

senior senatorum).

Paul Heydenreich, otec reformátora Lorenze, byl Lankischovým tchánem,

starším

soukenického cechu a správcem šosu v radě. Poslední kostelník Jan (Hans) Queisser byl
pekař.

Kostelníkem se stal až roku 1516 po radním Janu FuBovi.

Všechny tyto

tři

kostelníky potkáváme znovu ve třicátých letech. Další skládání

totiž dochovalo až z roku 1530, kdy jej
V důsledlu reformace tak byl tehdy

činili

zřejmě

výše jmenovaní mužové už jen

již

záležitostech kostela. K následujícímu skládání
starý Paul Heydenreich
recesů

se

učiněno

kostelníci

před

účtů

Skládání

účtů

za vedení

radou.

došlo až roku 1537, kdy už nebyl
Znění

obou

bylo jednak zapsáno v němčině, a jednak bylo

radou jako celkem, tedy už ne jen

rovněž dočkali díků

se

vliv komtura v hospodářských

(t 1531) mezi živými. Zastoupil jej Kaspar Schade.

poněkud změnilo.

jen

odstraněn

před

účtů

účtů

před

radním výborem. Až nyní se

a byli vyzváni, aby vzali na sebe

správy kostela i v příštím roce. Roku 1537 nebyla navíc
radou složili. 236

zmíněna

břemeno

ani suma, kterou

před

Nejsem zatím schopen říci, zda se kostelníci v Žitavě stali už před reformací skutečnými
pány kostela, kdy odkázali faráře či dokonce biskupa (Štrasburk) do role pouhého nájemce
kostelní budovy bez ohledu na to, jestli město vlastnilo patronátní právo. 237
113. 7. Zásahy rady do církevního života v předreformační Žitavě
licentiati ac concionatoris, frartris Michaelis Stanislai, fratris Petri Theoferi, vicecommendatoris; a roku 1522
Ambrosii Spiller, plebani et commendatoris, Laurentii Heydenreich, magistri et concionatoris, Michaelis de
Ottomachaw, Hermanni RabafJ, fratrum. Ukazuje se zde, že se na místech vicekomturů měnili bratři každý rok
a totéž by šlo snad říci i o kazateli (predicator, concionator) ve farním kostele.
234 Průběh skládání účtů popsal REITEMEIER, "Pfarrkirchen ", s. 63-66. Tento akt se ale mohl lišit město od
města.
235 K recesům ajejich paleografické a diplomatické formě srov. REITEMEIER, "Pfarrkirchen", s. 65-68. Vnější
podoba recesů se regionálně lišila. Co se výše salda týče, tak roku 1516 tak bylo nahospodařeno snad 98 kop
a 11 ~ groše; roku 1517 55 kop a 1 groš; roku 1518 11 Yz kopy a 13 Yz groše a ve zlatých 6 kop; roku 1519
58 kop a 46 Yz groše; roku 1520 34 kop a 22 Yz groše a roku 1522 77 kop a 20 grošů. Je však nutné
poznamenat, že je třeba brát všechna tato mnou sdělená čísla s opatrností, protože jsem opsal jen recesy. Zbytek
pramene, tj. jeho drtivou většinu, jsem jen zběžně prohlédl.
236 Srov. Altbestand-CWB, Mscr. A 267: 1. srpna 1530 předali 319 kop, pag. 181; 18. června 1537, pag.225.
237 K neobyčejně silnému postavení kostelníků v některých městech srov. BOOKMANN, "Biirgerkirchen",
s. 191.
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Péči

městě

rady o náboženský život ve

kostelních

účtů

i

několik

kolem roku 1517 zachycuje vedle knih

dochovaných listin. V jedné z nich je zapsáno urovnání sporu

mezi komturem a farářem Mikulášem Hertwikem a radou, který ukončil 29.

července

1517

za nepřítomného (in abewesen)238 Hertwika lwówecký komtur a místodržící řádu ve
Slezsku Wolfgang Sener. 239 Jádro sporu spočívalo v tom, že komtur neplatil služebníka

kostela neboli zvoníka u
generálního
konané

převora

předměstského

kostela Panny Marie. Rada komtura žalovala u

Jana z Rožmberka, který

nařídil

nápravu na provinciální kapitule,

25. ledna 1517 ve Strakonicích. Toto urovnání je zajímavé jednak tím, že rada

byla sama nucena jakožto sunderlicher forderer und stieffter der dienste gottes zasáhnout
do sporu mezi

komturem/farářem

proto, že jsou v něm

ajím

detailně vyčtena

znevýhodněným

služebným laikem, ale

práva, povinností, platy a majetek tohoto příslušníka

kostelního personálu. Tato listina tak ve zkratce shrnuje to, o
účtů

především

čem

vypovídá

značná část

žitavských kostelů, které se zachovaly i pro tento filiální kostel.

Spor se vedlo

nově zřízený

Panny Marie žák, ale ten na to

post zvoníka.

nestačil,

Původně měl

totiž pomáhat knězi u kostela

a proto muselo být zřízeno místo tohoto služebníka

kostela. Komtur ho měl platit v penězích i naturáliiích a o některých svátcích ho musel
hostit. 24o Povinnosti měl vůči němu i profesní nebo světský duchovní u kostela Panny
Marie a dále i věřící, kteří ke kostelu patřili?41 Zvoník směl rovněž užívat vybavení
kostela,242 v jehož blízkosti měl bydlet. Rada mu proto přidělila na věčnost dvě zahrady.
Jednu před branou (Engelthor) a druhou za ní,

přímo

ve městě. Zde mu

měli

kostelníci od

238 Jeden exemplář této listiny se až do požáru roku 1757 nacházel i v Žitavě.
Vydal ho PESCHECK,
"Handbuch 1", s. 675-678, Č. 20. Jenže v první třetině 19. století už byla tato listina samozřejmě zničená,
a tak PESCHECK čerpal aus einer Beilage zu einer Deduction des Bgmst. Hoffmann 1745, im Nachlasse des
Bgmst. Weise. PESCHECKova edice tak obsahuje řadu chyb a mezer, které listina z NA v Praze doplňuje, např.
to, že Wolfgang Sener učinil tuto dohodu in Anwesen Mikuláše Hertwika. Komtur ale tehdy v Žitavě nebyl. Již
při skládání účtů 19. června 1517 se nechal zastoupit vicekomturem Martinem Schčinknechtem, který se nachází
i ve svědečné řadě této listiny (her Mertin Schonknecht, des hawses zur Zittaw hauskomptor). Hertwik byl totiž
zřejmě na cestě na Rhodos, což zmíním níže. Rada nechala pražský exemplář listiny vyhotovit jako transsumpt,
protože original.... offm rathawse vorbleybeth.
239 NA-Praha, ŘM- Spisy a knihy, Jo LVIII Žit. 41, i. Č. 2299, kart. 806- nestránkováno.
240 Šlo ročně o tři šefly / ekvivalent korce/ žita (korn), dvě kopy slámy, čtyři kopy (schober) sena včetně jejich
odvozu do zvoníkova domu. Jedna nebo dvě zvoníkovy krávy se směly pást s komturovým dobytkem
na pastvině. Komtur musel zvoníka o obou kostelních posvíceních a o všech opfertagen (tj. obvykle- existují i
lokální výjimky- o Vánocích, Velikonocích, Letnicích a Nanebevzetí Panny Marie, srov. PETKE, Wolfgang,
"Oblationen und Stolgebiihren und Pfarreinkiinfte vom Mittelater bis ins Zeitalter der Reformation", in: "Kirche
und Gesellschaft", s. 48) pohostit i s jeho čeledí zřejmě na sousedním johanitském hospodářském dvoře,
tzv. Komturhofu. O suchých dnech v týdnu po svatém Michalu (itzliche weychfaste in der gemeyne Woche)
a o Dušičkách měl dostat od komtura po groši.
241 O všech suchých dnech a na Nový rok od něj dostával dva groše. Věřících mu platili dva feniky za zpívanou
votivní mši, za pohřeb u kostela groš a za cestu k nemocnému v noci s kaplanem dva feniky. Za křest měl dostat
tolikjako zvoník u farního kostela (in der stadt).
242 Pro svou potřebu směl používat a prodávat voskovou svíci (wachslichtleyn).
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Panny Marie (vil benanter Cappellen Kyrchenveter) postavit dům?43 Rada zvoníkovi
rovněž

slíbila, že přiměje i obyvatele z přifařených vesnic, jež náležely k tomuto filiálnímu

kostelu, aby mu

něčím

také pravidelně přispívali.

Za to musel zvoník

otvírat a zavírat bránu svého

příbytku, pilně

dohlížet v noci

na hřbitov ajohanitský hospodářský dvůr (forberg des Hern Comptors), pomáhat knězi
třech

pravidelných týdenních mších a

zúčastňovat

se s ním

pro animabus, které obstarával tento kostel. Musel být
všedních dnech za
zemřelých.

pohřbené

Tyto collecten pro všechny

i o zbylých dvou mších.
a každý

večer

beteglocke

patří

Měl

být

zemřelé

vůbec

přítomen

i

při

zádušních mších o

měl rovněž pořádat

na kostelním

sbírky za duše

hřbitově

i jinak nápomocen svému

procesí

musel

knězi.

konat

Každé ráno

musel otvírat a zavírat kostel, zvonit zvonem zvaným pro pace ader

během

mší, procesí a ve dne v noci i proti počasí. O slavnostních dnech

vyzdobit kostel a oltář,
co

u jeho kostela. V pondělí

pondělních městských

při

ke kostelu a

vyčistit

oltářům.

měl

nádoby a svícny a uchovávat ve velké pozornosti vůbec vše,
Za

svůj

plat

měl

pro komtura pracovat, kamkoli by ho jeho

pán poslal. Měl ho být vždy poslušen, jinak mu hrozilo sesazení z úřadu. 244
Druhá listina, která dokládá že rada zasahovala do
duchovenstva a kostelního personálu ve svém

městě,

neutěšených poměrů

pochází z 30.

u nižšího

května

1516. Vedení
města muselo zreorganizovat příjmy oltářníka v kostele špitálu sv. Jakuba. 245 To by měla

snad být teoreticky záležitost komturova, jemuž podléhala podle králova rozhodnutí z roku
1303 duchovní péče špitálu, ale
mělo

přesto

i zde musela v záležitosti

geringe vorsorgunge ... und kleynen eynkummen na žádost

oltářníkova
špitálníků

beneficia, jež

zasáhnout rada

jakožto oberschte patron und lehnhern solichs spitals. Rada pátrala po listinách s platy, ale
téměř nic nenašla. 246 Navíc si stěžovala, že pro samotný špitál keyne fundation gefinden
243 Rada mu k tomu přidělila ještě přidělila dva šefly žita. Kostelnící od Panny Marie mu slíbili přenechat trávu
na hr'bitově u jejich kostela, vyjma trávy hrobníka (todengrebers und setzers bey der taffeln) u tohoto kostela.
Hrobník zde musel mít také svůj příbytek, protože na prostranství před jeho domem se právě od roku 1517
vykonávaly popravy stětím, srov. PESCHECK, "Handbuch ll', s. 179.
244
K odměňování pomocných duchovních vydal zajímavou smlouvu z doby před rokem 1540
SAUPPE, ,,NSKG-Zittau", s. 41-44. Klerik se zavázal sloužit u komtura jeden rok. Požadoval za to však každý
pátek jednu kopu (což se mi zdá, jedná-Ii se o groše, příliš, protože plat oltářníka činil podle erekčních listin
většinou kolem 10 kop ročně), dřevo dle potřeby pro svůj dům, jednu polovinu šeflu soli (tj. asi 30 kg) na svátek
sv. Jana Křtitele nebo Navštívení Panny Marie a o posvícení deset zlatých nebo osm kop na ošacení nebo jinou
potřebu, dále jeden pivní máz (pirckanne) vína o všech již výše zmíněných čtyřech opffertage. Komtur mu dále
musel obstarat mimochodníka (klepper), aby mohl tento capelan den krancken auff dy dorffer czu reytten.
Městská rada dále měla klerikovi dodávat blíže neurčené množství zvěřiny a ryb. Klerik se zavázal, že přislíbí-li
mu komtur splnění těchto podmínek, wyl ich (tj. klerik) seinen Gnaden (D. komturovi) I jar dynst czusagen.
SAUPPE sice uvádí, že čerpá ex origine, ale bohužel v tomto případě zdroj opět necituje, jak je to u něj
ovšem obvyklé. Některé platy se mi navíc zdají být příliš vysoké.
245 Edici vydal SAUPPE, ,,»Urbarium« ", in: MGFZG 6 (1909), s. 9-11.
246 Žitava tak asi nebyla příkladem města, kde rada
život oltářníků přísně organizovala, včetně jejich
minimálního ročního platu, jak uvádí BOOKMANN, "Biirgerkirchen", s. 196-198.
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noch gehaben mochten. 247 Oltářníku, panu Mathesovi, který se auff so geringe czins nicht
wol magk enthalden, tak rada /znovu/sehnala, mj. 28
hospodářského

plat ve

dřevě,

byly

oltářníkovy

potvrzeny a inkorporovány.

aby si mohl nechat postavit

Marie. Musel ale dodržovat
sloužit týdně

i od komtura zjeho

dvora, Komturhofu.

příjmy

Staronové

grošů

čtyři

věčnou

mše, a to v neděli,

dům, např. stejně

rezidenci,
pondělí,

účastnit

Kněz

dostal i

čtvrtletní

jako zvoník u kostela Panny

se všech procesí farního kostela,

pátek a poslední dle svého uvážení a vybírat

de sancto Jacobo za všechny věřící duše. Totéž měl činit v pondělí, byl-li

jednu sbírku
všední den, za

věřící

Zajímavé ale je, že

duše, a byl-li svátek, tak za

kněz

zemřelé,

a v pátek za utrpení

musel každý pátek nebo o postu kázat

schwachen, krankem lewten so

půl

Páně.

hodiny den armen,

im spittal .... domit sie desto mehr zcu andacht gereisset

werden. To dokládá, že i v Žitavě si byla rada vědoma, že je nutné slyšet mluvené slovo
Boží. 4. června 1516 potvrdil toto opatření rady i administrátor Jan Žák. 248
113.8. Žitava a předreformační »odpustkové kampaně«

Posledním

relativně dobře

doloženým fenoménem, na kterém je možno ilustrovat

zbožnost v johanitské Žitavě počátkem 16. století, jsou odpustky, které tehdy zažívaly
v západním

křesťanstvu svůj

zenit. Prvním odpustkem tohoto druhu by byl již

zmíněný

Almosenbrief na vybavení novostavby kostela sv. Trojice, ale ten pochází ještě z konce

vybavení kostela sloužil i odpustek na 100 dnů, který vydalo v Římě

15. století. Pro

25. března 1509 pro tehdy právě přestavěný farní kostel v Žitavě kolegium kardinálů na

prosbu, mně zatím jinak neznámého, Blasia Glasera, kněze vratislavské diecéze?49 Tento
odpustek

měli

sv. Jana

Křtitele

získat

věřící

obojího pohlaví,

kteří

by devote navštívili žitavský kostel

a Evangelisty, ve dnech Narození a

Evangelistovi, v ochtábu Narození

Páně,

Stětí

Jana

Křtitele,

o sv. Janu

o sv. Janu (Evangelistovi) ante portam Latinam

a o kostelních posvíceních, a to od prvních nešpor těchto
ze svého tomuto kostelu na stavbu a na knihy, kalichy,

svátků

světla,

až po druhé, a přispěli by

kostelní výzdobu a jiné pro

bohoslužby nezbytné věci?50

247 Tato stížnost rady je zajímavá, neboťdokazuje, že už během středověku zaniklo mnoho listin, často pro město
i velmi důležitého obsahu. Listina Václava II. z roku 1303 byla tehdy radě zřejmě neznámá.
248 Administrátorovo svolení otiskl SAUPPE, ,,»Urbarium«", in: MGFZG 6 (1909), s. 8, a ll.
249 Tato listina se nachází v Altbestandu CWB, Mscr. D 41. Je to, mj. druhá nejstarší listina týkající se Žitavy,
která se v žitavských archivech v originálu dochovala. Vydal ji už PESCHECK, "Handbuch 1", s. 651-653, Č. 5.
250 K odpustkům kardinálů srov. PAULUS, "Geschichte des Ablasses III", s. 227 ano Kardinálové mohli udělovat
od 14. století 100 dní odpustků (biskup jen 40 dní) bez ohledu na souhlas příslušného diecezána.
K odpustkům udělovaným k zařízení a výzdobě kostelů, ibid., S. 433 ano
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Odpustky na stavbu a vybavení obou žitavských

kostelů rozhodně

nedosáhly

rozměrů

mostecké kampaně z let 1516-1519?51 Požár Mostu z března roku 1515 se stal záhy
událostí obecně známou nejen v českých zemích a tamější měšťané toho dovedli dobře
využít.

České země tak zasáhla kampaň srovnatelná s posledními velkými odpustkovými

akcemi v Říši. Kolektoři navštívili i tehdy ještě katolickou Žitavu a vybrali zde roku 1518
241 kop a 58 grošŮ?52 O rok později získali v Žitavě po Žarech (121 kop a 18gr.) druhou
nejvyšší sumu toho roku vůbec, 82 kop a 56 gr?53
Snad i proto se dostalo žitavskému komturu a
Hertwikovi zvláštní

odměny.

Magistr svobodných

faráři, bakaláři dekretů

umění

Mikuláši

a filozofie Mikuláš Buscher,

ředitel mostecké sbírky a tamější plebán ho totiž 12. ledna 1519 v Žitavě jakožto

palatin (sacri palatU Apostolici et Lateranensis aulae comes et miles

apoštolský

palatinusi ustanovil veřejným notářem a vicecomitem nostrum, což umožnilo Hertwikovi
54

jmenovat další

veřejné notáře způsobem,

jak to

směl činit

Buscher,

maximálně

ale

251 Ke stavbě kostela v Mostu a k odpustkové kampani s ní spojené (šlo samozřejmě na rozdíl od Žitavy o
odpustek plenární) existuje tak početná literatura, že ji zde nemohu ani celou zmínit. Byla to jedna z posledních
velkých odpustkových akcí, a proto vzbudila pozornost i zahraničmích badatelů, srov. především SCHULTE,
"Fugger in Rom f', zejména s. 167-170. SCHULTE vydal i několik listin z papežského archivu týkajících se
tohoto odpustku; dále MOELLER, ,,Ablaj3kampagnen", s. 557 a 562; WINTERHAGER, ,,Ablaj3kritik", s. 18,
23, 33 an., 54. Tito autoři spíše jen zařazují již známé poznatky do širšího celku. Z historiků z našich zemích,
kjejichž pracím jsem stačil přihlédnout, srov. např. SCHLESINGER, Ludwig (hrsg.), Stadtbuch von Briix bis
zum Jahre 1526, PraglLeipziglWien 1876; TÝŽ (hrsg.), "Zweiter Nachtrag zum Briixer Stadtbuch", in: MVGDB
20 (1882), s. 211- 228; TÝŽ (hrsg.), "Der Neubau der Briixer Pfarrkirche (1517-1519), in: MVGDB 29 (1890),
s. 17-55; NEUWIRTH, Joseph (hrsg.), "Der Bau der Stadtkirche in Briix von 1517 bis 1532", in: MVGDB 30
(1892), s. 309-388, tato edice je jinak důležitá i pro srovnání s účetními prameny ze Žitavy; TÝŽ (hrsg.), ,,Ein
Ablaj3brieffiir den Briixer Kirchenbau vom 1. Janner 1518", in: MVGDB 36 (1898), s. 361-368; nejnověji
MYŠIČKA, Martin, "Sbírka na obnovu farního kostela Panny Marie v Mostě", in: Gotické umění a jeho
historické souvislosti II. Ústecký sborník historický 2003/1 (edd. HOMOLKA, Jaromír a kol.), Ústí nad Labem
2003, s. 213-227.
252 Srov. SCHLESINGER, ,,Neubau", s. 46.
253 Třetí bylo Krosno s 80 kopami a 30 groši, čtvrtý Nowogrodziec se 79 kopami a 12 groši, pátá Chotěbuz
se 78 kopami a 24 groši, šestý Guben se 74 kopami a sedmá Olešnice s 71 kopami a 12 groši. Ve zbylých
městech se vybralo o mnoho méně, k tomu MYŠIČKA, "Sbírka" ,s. 224.
254 NA-Praha, RM-L, Jo LVIII Žit. 42, i. č. 2887; Buscher sice není na této listině uveden jako mostecký plebán,
ale právě on byl ředitelem odpustkové sbírky. Buscherovi byl jeho palatinát udělen v Římě 21. června 1517
Oktaviánem vicecomitem de Riario, dei et apostolice sedis gratia Viterbensis et Tuscanensis episcopum, Sacri
Lateranensi palatU prothocomitem. Toto Buscherovo jmenování je v listině pro Hertwika inserováno. Dále je
sem vložena ještě jedna listina, daná v Římě 5. dubna 1483, v níž Sixtus IV. uděluje tytéž hodnosti Jeronýmovi
z Riario, vicecomiti, in nostris lmole et Forlivii civitatibus earumque comitatitbus et districtibus pro nobis et
Romana ecclesia in temporalibus vicario et gentium armorum ad nostra et prefate ecclesie stipendia militantium
capitaneo generali, Oktaviánovu otci. Riariové byli významnou dvořanskou rodinou u kurie. Zatím nezjistil, že
by se někde zmiňovalo, že byl Mikuláš Buscher i papežským palatinem. Tato funkce mohla být díky svým
rozsáhlým pravomocím velice účinná pro úspěch sbírky, protože Buscher tak snad mohl z titulu své funkce
odměňovat
duchovní ve městech, které výběrčí navštívili, udělením hodností, na které by jinak jen těžko
dosáhli. Je to ale jen moje domněnka. V edicích, které byly k mostecké sbírce již vydány, se sice jméno faráře
Mikuláše Buschera objevuje, ale zatím jsem ho nikde nenašel uvedeného jako palatina, srov. např.
NEUWIRTH, ,,Ablaj3brief', s. 366, kde se Buscher sám uvádí 1. ledna 1518jako Nicolaus Buscherus, bonarum
artium et philosophie Magister, ac ecclesiae parrochialis in Brux Pragensis dioecesis Rector ad regnum et
prouintias Bohemie, Morauie, Slesie atque Lusatie, super excutione sacri Jubilei pro fabrica et restauratione
eiusdem ecclesie concessi Nuncius et Commissarius Apostolicus.
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50 osob a mohl

rovněž

legitimizovat stejný

počet

živých i mrtvých osob nemanželského

původu.

Hertwik získal ještě další odpustky. O rok později255 obdržel tzv. confessionale neboli

Beichtbrief či Ablaj3brief,256 tj. právo zvolit si vokamžiku smrti a jednou v životě
zpovědníka

a získat od

něj

úplný odpustek,

a být tak osvobozen od viny i trestu (a pena

et culpa)?57 Tento odpustek apoštolské špitálu Santo Spirito in Sassia v Řimě získal
22.

července

1520. Odpustková

současníky silně

kampaň řádu

kritizována, protože

i poměrně neúspěšná.

řád

řadu

neváhal zfalšovat

papežských bul. Byla prý

258

Toto Confessionale a

zároveň

konfraternitu špitálu svatého Ducha mu s podílem

na všech odpustcích, almužnách a privilegiích
preceptor

svatého Ducha z let 1514-1518 byla už

špitálů řádu

řádu

sv. Ducha v dolnoslezské

udělil

Stěnavě

uveden jen jako johanitský bratr, bez jakéhokoliv místa

a

ve Svídnici Johannes Aba1th,
Lubíně.

působení

Hertwik je zde sice

(deuotum et catholicum

fratrem Nicolaum Hertwig, ordinis diui Joannis Jerosolimitani ... in con.fraternitatem dicti
Hospitalis et ... .in libro fraternitatis eiusdem descripsit), ale je možné, že ještě v
v Žitavě alespoň jako komtur působil. Už 14., resp. 17. března

259

létě

1520

1520 ho sice již zmíněný

lwówecký komtur a místodržící převora ve Slezku Wolfgang Sener prezentoval na faru ve
slezském

Dzierzonówě/Reichenbachu

nedaleko Svídnice, ale žitavským komturem

Hertwik zůstal zcela jistě ještě 14. dubna 1520, kdy přijímal v Žitavě účty od kostelníků ve
farním kostele?60

24. dubna 1520 přijal rovněž jako žitavský komtur, téměř již jako

sběratel podobných poct a milostí, od převora Tomáše ze Žar a celého ojvínského konventu
konfraternitu tohoto kláštera. 261 Vzhledem k tomu, že šlo o osobu v rámci řádu zcela jistě
poměrně

vlivnou, bylo by dobré

alespoň

trochu nastínit jeho život.

IJ3.9. Osobnost komtura Mikuláše Hertwika
Mikuláš Hertwik byl Slezan pocházející zřejmě ze Zlotoryje/Goldbergu. Tak se alespoň
sám uvádí v matrice

vídeňské

univerzity z letního semestru (14. dubna) roku 1514. Platil

NA-Praha, ŘM-L, Jo XXVIII ČV-PB 97, i. č. 1196.
Ke confessionale srov. PAULUS, "Geschichte des Ablasses III", s. 303-329.
257 K odpustkům a pena et culpa, ibid., s. 330-351; dále MOELLER, ,,AblafJkampagnen", s. 549.
258 K obecné kritice, která povstala vůči této kampani a zfalšovaným privilegiím řádu, jejichž výčet obsahuje
i první část Hertwikovy listiny, srov. WINTERHAGER, ,,AblafJkriti/ť', s. 49; obecně k této kampani pak
PAULUS, "Geschichte des Ablasses lIr', s. 238-247. Tuto kampaň inicioval řádový generál Alexander de
Neronibus (1514-1526), který byl před rokem 1514 papežovým hofmistrem. Confessionale byla vytištěna celá
řada. V případě Hertwikova exempláře se ale jedná o ručně psanou listinu.
259NA Praha, ŘM-L, Jo II Dz. 52, i. č. 141; Jo II Dz. 53, i. č. 142.
260 Citaci z pramene srov. výše.
261 NA Praha, ŘM-L, Jo LVIII Žit. 43, i. č. 2888.
255

256
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tehdy poměrně vysoké zápisné 53

denárů.

který ovšem platil jen obvyklé čtyři
denáry. Oba patřili do uherského univerzitního národa. 262 Mikuláš Hertwik byl už tehdy

Hertwigkh de Goldperg, snad bratr

či

Týž den se s ním na univerzitu zapsal i Johannes

jiný

příbuzný,

johanitou. V letech 1508-1511 působil jako pitanciář ve slezské Střihomi. 263 Na vídeňské
univerzitě,

a možná ještě i někde předtím, studoval právo. Ve Vídni si totiž jakožto

religiosus dominus Nicolaus Hertwickhus, clericus Bradislauiensis, ordinis diui Johannis
Jerosolimitani, protunc in studio constitutus Viennense nechal dvakrát v tamějším

klášteře

Skotů264 a jednou vaugustiniánské kanonii u sv. Dorotť65 opsat veřejnými notáři a pak

i vidimovat tamějšími opaty a převory některá papežská privilegia pro johanitský řád. Snad
i proto se o čtyři roky později stal veřejným notářem.
Do Žitavy přišel někdy v roce 1516 a zůstal tu do roku 1520. Právě za jeho působení
došlo k již zmíněnému sporu se zvoníkem od Panny Marie. V Žitavě ale při vyhotovení oné
listiny

nebyl

totiž tehdy

a toho roku nebyl ani osobně přítomen při skládání účtŮ. 266 Nacházel se

zřejmě

na

cestě

na Rhodos, kde je roku 1517 doložen spolu s Mikulášem

Seidlitzem, komturem ve slezském Týnci, jako prokurátor
23.

září

převora

Jana z Rožmberka.

1517 totiž Ivel/mistr Fabrizio del Carretto na Rhodu kvitoval, že

převzal

a religiosis in Christo nobis charissimis fratribus Nicolao Zeidlicz, preceptore in Tinez et
Nicolao Herttbig, preceptore in Zattawie (1), prioratus nostri Boemie procuratoribus
reverendi ac religiosi ... fratris Joannis de Rosemberg ... prioris 900 uherských zlatých,
Jez prevor

dlužil za šest let (1512-1517)

na povinných odvodech (pensio ordinaria,

arrengaria).267 Vedle převodu peněz měli oba komtuři zřejmě Ivel/mistrovi přednést i spor
Jana z Rožmberka s Kryštofem z Waldener,
převorství,

v českém
z 26.

září

komturem v Torleesen,

z německého

který se zmocnil komend ve Fiirstenfeldu, Vídni a nyní slovinském Mellingu

převorství.

Nel/mistr totiž Waldenera citoval ve dvou identických listinách

1517, aby se do devíti

měsíců

dostavil na Rhodos. Osoby, které podaly tuto

stížnost, byli právě Hertwik s Seidlitzem. 268

262 SZAIVERT, Willy/GALL, Franz (hrsg.), Die Matrikel der Universitat Wien, II. Band, 1451-151811: Text,
Quellen zur Geschichte der Universitat Wien, GrazlWienIKoln 1967, s. 409.
263 V případě osudů Hertwika ve Svídnici a Opavě nevycházím z vlastních pramenů, ale jen z regest v inventáři
fondu ŘM-L. Z jeho prvního pobytu ve Střihomi se dochovaly listiny v ŘM-L, Jo I Strzeg. 57, 59, 60, 67, 69,
i. č. 58, 60, 61, 69 a 71.
264 Obě listiny pocházejí z 16. dubna 1515. Jsou uloženy v NA Praha, ŘM- L, Jo XXVI ČV-PB 19c, i. č. 1084;
Jo XXVII ČV PB 65 b, i. č. 1147.
265 Listinu z 19. dubna 1515, srov. v NA Praha, ŘM-L, Jo XXVI ČV-PB 19d, i. č. lO85.
266 Srov. výše.
267 NA Praha, ŘM-L, Jo LVII Receptorát 5, i. č. 2781.
268 NA Praha, ŘM-L, Jo XXXV Víd. 122c/a, i. č. 1681; Jo XXXV Víd. 122c/~, i. č. 1682. Celá záležitost byla
však mnohem komplikovanější, než jak to vyplývá z listin. Kryštof z Waldener nebyl jen nějaký obyčejný
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Vedle vysoké politiky a sbírání
i přízemnější věci. 20.

března

odpustků

a konfraternit musel komtur Hertwik

řešit

1518 ho totiž napomenula zhořelecká rada, aby přiměl svého

poddaného z Wittgendorfu, Jokofa Waltersteyna, aby vrátil nebo zaplatil
zahradníkovi Jorgemu Fischerovi krávu, kterou od

něj

Waltersteyn

získal, aniž by mu ji zaplatil a nedal mu náhradou ani jinou krávu.
komtura, aby jeho sedlák zaplatil devět šilinků.

před

zhořeleckému

dvanácti lety

Zhořelečtí

tedy prosili

269

Někdy během roku 1520 Hertwik Žitavu opustil. V dalším skládání účtů z roku 1522 již

uveden není. 270 Roku 1520 byl určitě farářem ve slezském Dzierzonówě/Reichenbachu.
V letech

1527-39

z doby jeho

působil

jako komtur v Opavě. Vzhledem k tomu, že se zde dochovaly

působení české

písemnosti,

uměl zřejmě

i druhý hlavní jazyk v zemích

Koruny české. 271 Do řádového centra, už na Maltu, se podíval zcela určitě ještě roku
1535.

Tehdy

z Vartemberka.

vyřizoval

nástup nového, Ferdinandem 1. jmenovaného

Velmistrem ustanovený

převor

převora

Jáchym Minstrberský, syn

hornolužického fojta Karla, nebyl totiž po smrti Jana z Rožmberka

(t 1532)

Jana

někdejší
českými

johanity přijat, protože byl cizinec?72 Svůj život Hertwik zakončil zřejmě v místě, kde
jeho kariéra v řádu

začala.

Od roku 1539

připomíná ještě o dva roky později.

působil opět

ve

Střihomi,

kde se jako komtur

273

Il3.10. Poslední zbožné fundace v Žitavě kolem roku 1517

komtur (Torleesen jsem ostatně nenašel, písař dokumentu, podle způsobu latinského pravopisu, zřejmě Román,
napsal jméno oné německé komendy nejspíše chybně). Waldener byl od roku 1510 na Rhodu místodržícím
velkého bailliho Johanna Hattsteina (1505-1512), který odjel roku 1510 zpět do Evropy, srov. SARNOWSKY,
,,Macht", s. 155, a 657. Úlohou tohoto velkého bailIiho, ustanoveného roku 1428, a rytířů německého jazyka
bylo udržovat hrad sv. Petra (Bodrum). Za prostředky, jež mu byly na plnění povinností ponechány, ručil svou
osobou a celým svým majetkem. Snad zde tedy vznikly jeho pozdější problémy. Waldener přesto roku 1521
získal od velmistra expektanci (ancianitas) na komendu v rakouském Mailbergu, srov. SARNOWSKY,
"Macht", s. 165, pom. 100. Další zajímavou skutečností je to, že převor Jan z Rožmberka byl ve své funkci na
Rhodu potvrzen až 26. září 1517, ačkoliv byl pře vorem už od roku 1511. Byl tedy potvrzen až po výše uvedené
kvintaci z 23. září 1517, zachované v NA v Praze, k tomu srov. SARNOWSKY, "Macht", s. 96, pom. 33.
Tuto záležitost za něj museli vyřešit právě Hertwik a Seidlitz. Nel/mistr a konvent spolu s bratry lingua
Alamanie, Boemie et Dacie tehdy ještě schválili (8. září 1517), že po Rožmberkově smrti připadne jeho úřad na
základě expektance (ancianitas) do řádu ještě nevstoupivšímu vysokému šlechtici jménem Heinrich von Popel
(tj. snad nějaký Lobkovic, cituji dle SARNOWSKého), jak to už dříve rozhodla provinciální kapitula, ale
zároveň povolili Rožmberkovi a provinciální kapitule, že mohou toto rozhodnutí ještě změnit, k tomu
SARNOWSKY, "Mach!", s. 145. Hertwik snad mohl být tehdy na Rhodu i u tohoto rozhodnutí.
269 RATSARCHIV GÓRLITZ, lib. missiv. 1517-1520, Nr. 98. Jak spor dopadl, mi není mámo.
270 Přesné citace srov. výše.
271 Kjeho opavskému působení srov. POŘÍZKA, "Počátky", s. 17-19, ale rozhodně v Opavě v úřadu komtura
nezemřel, jak zde autor tvrdí.
272 Jde o listinu z 20. září 1535, danou na Maltě, v NA Praha, ŘM-L, Jo LI Velkopř. 38a, i. č. 2575, cituji opět
jen podle inventáře.
273 Srov. listiny v NA Praha, ŘM-L, Jo I Strzeg. 70, 72, 74, 81, i. Č. 72, 74, 76, 84.
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Na závěr této kapitoly bych chtěl ještě zmínit další zbožná nadání fundace, jež uvádí jen
CARPZOV. 20.

května

s povolením komtura
hodině

a

1519 fundoval žitavský
městské

ReijJigmiihle. Z platů

měl

grošů.

Dvanáct

celek, stejně vysokou sumu i zvoník a 24

grošů

grošů,

grošů

předměstskými

Počátek 16. století

bratrstvu Panny Marie,
němž

zpěvu,

denně

o 17.

mlýny Neue- a

konvent johanitů 24, mistr školy

dohromady

měli

získávat žáci jako

farní kostel, tj. jeho záduší,

a svícím. 18. dubna 1520 tuto listinu potvrdili administrátoři.
fundaci jiného chórového

a radní Paul Hoffmann

Salve regina, a to

a louku mezi

komtur získavat dvanáct

dvanáct a jeho collaboratores 14

zpěv

rady liturgický

odpolední. Odkázal na to 100 kop

měšťan

274

kvůli zvonění

Tato fundace tak doplnila

Teneber, z let 1476/77 a 1479.

byl v Žitavě zřejmě zlatým časem bratrstev. Kjiž existujícímu
řeč.

Constabuley,

přibylo

v rychlém sledu roku 1517 bratrstvo

se zatím ví jen to, že toho roku obrželo

čtyři

starší, ale již roku 1525
zaniklo,275 a těsně před reformací vznikla i bratrstva sv. Jana a sv. Antonína. 276 Vedle toho
sv. Jakuba, o

je doloženo v Žitavě i bratrstvo kněží, jež CARPZOV nezmiňuje. 277 Zdá se ale, že v Lužici
bylo, např. ve srovnání s dolním Německem, poměrně málo bratrstev?78
Žitavu již zřejmě brzy po objevení Ameriky zasáhla epidemie syfilidy, pocházela-li
ovšem tato francouzská nemoc opravdu až z Nového

světa.

Již na

počátku

16. století je

totiž v Žitavě doložen třetí špitál, tzv. Franzosenhaus?79 Nejsem však zatím s to řící, kdy
byl založen a ani, kdy se poprvé

připomíná.

Existoval

rozhodně

ještě

hluboko v první

polovině 16. století, možná ještě v katolické době. 28o

Srov. ,,Analecta III", s. 10. Zpívat Salve reginu každý den o postu před soumrakem a vybírat při tom sbírku
pro města, kde se nachází dost žáků a kleriků k tomu nezbytných, již synodální statuta z roku 1353,
srov. POLC, Jaroslav V./HLEDÍKOV Á, Zdeňka (edd.), Pražské synody a koncily předhusitské doby,
Praha 2002, s. 169, č. XIVa. Dle statut ze 17. června 1392 měl každý, kdo uslyší zpívat Salve reginu , vstoupí
do kostela a poklekne před tělem Kristovým, získat 40 dní odpustků, ibid., s. 260, č. XLIII, 2.
Salve Regina byla možná nadána v Žitavě už roku 1360.
275 Bratrstva s tímto patrociniem bývají někdy dokladem poutí do Compostely, srov. PÁ TKOV Á, ,,Bratrstvie",
s.31-35.
276 Všechna tato čtyři bratrstva jsou uvedena v testamentu panny Uršuly Ludwigsdorfové (Luj3dorffin)
z 18. června 1521 pro žitavské františkánské terciářky, který CARPZOV ale nijak podrobněji nerozvádí,
srov. ,,Analecta III ", s. 10 a 13.
277 Toto bratrstvo je uvedeno v testamentu oltářníků Lorenze Neumanna a Michalela Krolauffta z 23. prosince
1542. Tehdy bylo ovšem už zaniklé. Závěť vydal MITTER, Friedrich Wolfgang, "Die Griindung des Zittauer
Gotteskastens", s. 249.
278 Počet bratrstev v Horní Lužici odhadl např. PESCHECK, "Geschichtliche Entwickelung 11", s. 72-77, který
ale uvádí zcela jistě již zastaralé informace. Počet bratrstev se v těchto městech příliš nelišil od Žitavy. Obdobně
tomu bylo i ve srovnatelně velkých českých katolických městech (Kadaň, Plzeň, České Budějovice apod.),
srov. PÁTKOVÁ, "Bratrstvie", s. 111-120. V dolnoněmeckém Uibecku jich ale tehdy bylo na 70 a v
Hamburku, tehdy asi jen dvakrát větším než Žitava, dokonce 99, k tomu ISENMANN, "Deutsche Stadt', s. 223.
279 Je ale možné, že se jedná o starý špitál-Ieprosárium sv. Ducha, tzv. Siechenhaus.
280 Srov. četné odkazy tomuto špitálu v knihách žitavské obecní pokladny, vedených od roku 1527, které
částečně otiskl MITTER, "Die Griindung des Zittauer Gotteskastens", in: OHZ 5 (1924), s. 229-233, 248-252
274

nařizují
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Stručné, často

jen jednověté zprávy, nám

staří dějepisci

zanechali i o dalších fundacích

z doby kolem roku 1517, které však vzhledem kjejich skrovnému obsahu nemohu zatím
28
verifikovat. ! Podle CARPZOVa, PESCHECKa aj. autorů se tak prý na počátku reformace
nacházelo v žitavském
zčásti

ve zvláštním oltářnickém domě

Angel)

sv.

farním kostele 22

severně

sv. Ducha jeden

klášteře

zčásti

měšťanských

tři

a v špitálu

v kostele sv. Trojice CARPZOV neudává, ale lze jej

počtu oltářů.

se nacházely

v komendě,

domech. U kostela

u Panny Marie dva, ve špitálu sv. Jakuba

kněz. Počet kněží

snad odvodit z výše uvedeného

bydleli

domech v dnešní PfarrstraBe (aul dem Anger nebo

od komendy. Zbytek kleriků žil v běžných

Kříže působili čtyři kněží,

ve vlastním

či

oltářů. Oltářní ci

ještě

Ve františkánském kostele sv. Petra a Pavla a

další

tři

kaple Panny Marie, sv. Mikuláše a

sv. Barbory. Kaple se nacházela snad i na ojvínském hospodářském

dvoře

u komendy, tzv.

Vaterholu, a i přímo v samotné v komendě. Dále je nutno zmínit minimálně jeden řeholní
dům

františkánských

terciářek

popravišti, kostnice sv.

Jiří

a

několik

dalších

kaplí

(např.

kaple sv. Gertrudy na

u kostela Panny Marie aj.), o nichž mám zatím velmi málo

přímých zpráv?82 CARPZOVův současník

Gottlob Pitschmann, autor mnoha,

mně

a učitel na žitavském gymnasiu Christian

zatím nedostupných, prací k žitavským církevním

dějinám, odhadl výdaje Žitavanů na předreformační církev na 13 000 tolarů ročně. 283
113.11. Náboženský ŽÍvot v Žitavě počátkem 16. století- závěrečné zhodnocení

V Žitavě se můžeme setkat se všemi typickými doklady zbožnosti končícího středověku
(oltářními

a mešními fundacemi, odpustkovými

kampaněmi,

bratrstvy, velkou stavební

aktivitou). Zda byla i v Žitavě zbožnost opravdu tak vybičovaná, jak to tvrdí o německých
městech někteří autoři

(MOELLER), se nedá s jistotou

říci, neboť

totéž by bylo možno

v tomto městě konstatovat i pro dobu zhruba o sto let starší, kdy v Žitavě sídlili
administrátoři,

v jejichž aktech

aktivitu jako na

počátku

můžeme

sledovat na

příkladě oltářů

stejnou

16. století. K něčemu podobnému snad došlo i v

Matyáše Korvína a druhé vlny husitských válek. Pro lepší

představu

fundační

době

vlády

o náboženském

životě

a 262-264. V Altbestandu CWB se dochoval i velice rozsáhlý urbář tohoto špitálu z počátku druhé polovny
16. století. K němu srov. výše.
281 Na počátku 16. století byly prý ještě zřízeny ve farním kostele oltáře Nanebevzetí Panny Marie roku 1509,
roku 1516 oltář sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Zikmunda a roku 1519 oltář sv. Pankráce, srov. ,,Analecta III",
S.7.
282 Srov. ,,Analecta III ", s. 7; dále PESCHECK, "Geschichtliche Entwickelung F', s. 343 an., kde se nachází
odhad počtu kleriků ve všech městech Šestiměstí, jenž by se dal ale zajisté dnes již v mnohém opravit. Jen pro
srovnání, ve Zhořelci prý žilo 42 oltářníků, ale zase se tam na druhou stranu nacházel jen jediný klášter.
Seznam oltářů ajejich patrociníí v těchto městech sepsal TÝŽ, "Geschichtliche Entwickelung IF', s. 184 ano
283 Citováno podle PESCHECKa, "Geschichtliche Entwickelung IF', S. 240, ať už si o Pitschmannově propočtu a
postupu, jak k němu došel, myslíme cokoli.
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v Žitavě na prahu reformace tak bude nutné podrobně rozebrat účetní knihy farního kostela.
Teprve poté získáme plastičtější obraz o

intenzitě

zbožnosti v tomto městě.
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III. ODDÍL- REFORMACE V ŽITAVĚ A SEKVESTRACE A SEKULARIZACE OBOU
KOMEND (1521-1570/71)

lILI. POČÁTKY REFORMACE VE MĚSTĚ AŽ DOPĎNFALLU (1521-1546/47)

1111.1. »Relormátor« Žitavy Lorenz Heydenreich a jeho rodina
Pro reformaci klíčová 20. léta jsou dodnes líčena zejména na základě Carpzova. 284
Novým pramenem by zde mohly být již
na teologické spory ve

městě,

zmíněné

ale umožní snad

kostelní

účty,

které sice nedají

ozřejmit průběh

reformace

odpověď

nepřímo, např.

tím, jak postupně ustávaly povinné platy beneficiím.
Zdá se, že poprvé postavením katolické církve v Žitavě vážně otřásla až morová
epidemie roku 1521. Mor, jenž zasáhl už o rok dříve Čechy, vypukl v Žitavě nenápadně
kolem letnic (19.

května),

kdy umíraly jen

dvě, tři

osoby

denně.

S plnou silou propukl až

po Božím Těle (30. května), kdy prý bylo každý den zaznamenáno 30 i více úmrtí. 285
Rada proto

nařídila

duchovním konat za odvrácení moru ve

městě páteční křížová

procesí.

Jenže tato opatření nepomáhala, a tak se prý lidé v Žitavě začali pomalu odvracet od
římské

církve a

přiklánět

k nové

víře.

Na mor

zemřel

i licenciát Johannes Hundertmark,

kazatel v žitavském farním kostele. Tehdy povolal komtur Ambrož Spi1l/n/er,286 prý aul ...

Raths Vermittlung und der Biirgerschafi instdndiges Anhalten, na

uprázdněné

místo

kazatele ve farním kostele o svátku Všech svatých (1. listopadu 1521) magistra Lorenze
Heydenreicha (asi 1484/85- 21. listopadu 1557), jenž se stal reformátorem Žitavy. Toto
datum dodnes v literatuře platí jako počátek luterské reformace v Žitavě a částečně i
v Horní Lužici. 287

284 Zejména Analecta lIL s. 17- 31.
Tento text často až doslovně převzali CARPZOV, "Memoria
Heidenreichiand'; a HAUBDORFF, ,,Historia ecclesiasticd', zejména v případě životopisů Heydenreicha
a Tektandera na s. 1-164; velmi obdobně popsal reformaci i PESCHECK, "Handbuch 1", zejména s. 389-403,
ačkoli použil ijiné prameny.
285 ,,Analecta TI", s. 306.
286 Pravděpodobně jde o příslušníka nižšího šlechtického rodu Spi1lerů (Spi1ler dnes Pasiecznik) ze SchoBdorfu
(dnes Ubocze). Obě vsi ležely za městem Lauban už ve Slezsku jižně a západně od Lwówku. Tento rod držel
krátkodobě už od počátku 14. století i některé drobné statky ve východní Horní Lužici, srov. KNOTHE,
Hermann, Geschichte des oberlausitzer Adels und seiner Giiter vom 13. bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts,
Leipzig 1879, s. 506.
287 K těmto opatřením rady a povolání Heydenreicha srov. zejména ,,Analecta III, s. 23; CARPZOV, "Memoria
Heidenreichiana", s. 23; HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 23 ano
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Kdo byl Lorenz Heydenreich?288 Pocházel ze žitavské soukenické rodiny doložitelné ve
městě už dvě generace. 289 Nejstarším známým předkem Lorenze Heydenreicha byl jeho
stejnojmenný

děd

Lorenz, který musel

dcera byla manželkou již
Jana Bernhardta,

řeč.

zmíněného

určitě patřit

měšťany, neboť

mezi zámožné

jeho

purkmistra z doby povstání žitavských Wiesenherren

(t

Blauda. Jeho dva synové se jmenovali Jan/Hans
zmiňuje

Paul (asi 1441- 1531). Paul se poprvé

29.

října

1477 ve

zřejmě

1522) a

zhořeleckých městských

knihách. V letech 1514 až 1530 byl kostelníkem v žitavském farním kostele spolu se svým
zeťem bakalářem

Václavem Lankischem st. Paul byl jakožto starší soukenického cechu

jeho zástupcem v radě, kde
správců

seděl

roku 1518, 1520, 1522 (tehdy byl

šosu), 1524 a 1526. Zemřel roku 1531 ve

farním kostele, nebo na
grošů)

a 23
Marta. 290

grošů

Dospělosti

hřbitově

u

něj,

jako poplatek za

se dožily jeho tři

děti,

věku

90 let a

i jedním ze dvou

pohřben

byl

buď přímo

za což se musela zaplatit jedna žitavská

zvonění

hřivna

ve

(56

velkého zvonu. Jeho žena se snad jmenovala

dva synové (Lorenz a Jan/Hans) a jedna dcera jménem

Anna (t před 13. srpnem 1520), která byla provdána právě za Václava Lankische st.. Po její
vyřešila dědickou

smrti se 13. srpna 1520 sešla celá širší rodina, aby
jejích

pěti dětí,

přítomnosti
oltářníka

které s Václavem Lankischem

jejich

děda

v kostele sv.

Paula, soukeníka a

Kříže,

odkázal

třetí

měla.

strýců

Její

pozůstalý

záležitost týkající se
manžel jim tehdy v

Jana, soukeníka a magistra Lorenze,

díl majetku jejich matky, tj. majetek, jenž by

připadl jeho zemřelé manželce, pokud by ho přežila?91 Lorenzův bratr Johann (t 1544) byl

roku 1514 imatrikulován v Lipsku.

Zřejmě převzal

i v radě, kterou Paul roku 1527 snad pro

stáří

otcovu živnost a roku 1528 jej

vystřídal

opustil. V radě je doložen ještě roku 1530

a 1532. Slovo soukeník se však u Heydenreichovy rodiny nesmí chápat jako
prostého řemeslníka. Heydenreichové, starší soukenického cechu, jež

stejně jako

označení

kostelníky

288 K Heydenreichovi a jeho rodině srov. zejmena
CARPZOV, "Memoria Heidenreichiana", s.I-63;
HAUBDORFF, ,,Historia ecclesiastica", s. 1-116; nověji SEELIGER, Ernst Alwin, "Lorenz Heydenreich und
seine Familie", in: ZG 10 (1933), s. 37-40 a 41-43. Ze SEELIGERa čerpám také většinu biografických údajů
zejména kjeho předkům, kterým autoři z 18. století věnují jen malou pozornost.
289 Nebyl tedy původem ze slezského Lwówku, jak se často tvrdilo, přestože již CARPZOV dokázal, že byl
Žitavanem. Heydenreich se rovněž nenarodil roku 1480 (tento letopočet byl odvozen na základě chybného údaje
o Heydenreichově věku- 77 let- najeho náhrobku, který byl ale dokončen až 10. února 1565, tj. více než 7 let po
Heydenreichově smrti, jeho edici srov. "Memoria Heidenreichiana", s. 42 an.), ale asi až o pět let později. To,
že byl Heydenreich původem ze Žitavy a asi o pět let mladší, než se soudilo, dokazuje CARPZOVem vydaná
dedikace spisu Oeconomia Christiana de parentum et liberorum ojjicio tractans Lorenzova syna Esaiase z roku
1551, který byl vydán následujícího roku ve Frankfurtu nad Odrou. Esaias ze píše, že amem patriam meam (tj.
město Žitavu, jejíž radě je spis věnován), in qua avi, atavi, parentesque longe suavissimi, nati et educati sunt.
Zároveň píše, že je nyní (1551/1552) jeho otci 67 let, srov. "Memoria Heidenreichiana", s. 45-47.
290 Tak se jmenovala i jedna zjeho vnuček (1550-1599), dcerajeho syna Lorenze, srov. CARPZOV, "Memoria
Heidenreichiana", s. 61 ano
291 Tento zápis z městské knihy je vydán ibid., S. 21.
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ustavovala rada a ne samy cechy, byli již spíše soukenickými podnikately, i když se
řemeslu vyučili,
prostředí

což je

později

doloženo i u

kněze

pocházeli tehdy i další radní a purkmistři,

Lorenze.

např.

v letech 1502-1537), Johannes Scherffing (1543-47)

Z tohoto soukenického

Georg Rodochs (ve
či

správě města

Paul Fritzsche z Cvikova

v Čechách (1551-1570).292
Lorenz se narodil

zřejmě

roku 1484/85. Na žitavské škole snad zastihl ještě magistra

Johannese Hasse, který v letech 1495-98 působil v Žitavě jako kantor a poté v letech
1499-1503 jako rektor na slavné radní škole v saském Zwickau. Zde je doložen jako žák
i Heydenreich, který se roku 1507 zapsal na lipskou univerzitu a již roku 1508 se stal
bakalářem. Vysvěcen

na kněze byl snad už roku 1509. Magistrem se stal někdy před rokem

1516. V letech 1516-1519 působil a žil v Žitavě, protože osobně přebíral
oltářnický

každého půl roku, a to za působení
u již
293
zmíněného ojvínského oltáře v kostele sv. Trojice.
Již 13. srpna 1520 byl ale jedním ze
plat

čtyř oltářníků

tři

a

půl

od kostelníků

v kostele sv.

žitavské

Kříže,

hřivny

kde

působila

v letech 1510/11 až 1520 i další významná

postava z počátků reformace v Lužici, magistr Michael Arnold. 294 Otec mu tehdy daroval
292 K sociálnímu postavení Heydenreichů a dalších obdobných soukenických rodin srov. SEELIGER, ,,Lorenz
Heydenreich", s. 38. Sám Lorenz Heydenreich byl zámožným člověkem, což vzhledem kjeho rodinnému
původu nepřekvapuje. Roku 1547 si koupil právovárečný dům č. 421 na náměstí s právem na osm várek ročně
a s mázhauzem. Vlastnil i dům v Hintergasse, zahradu před Mandaupforte, stodolu a pole za budyšínskou
branou, ibid., s. 40.
293 Oltářníkem tam tak již tehdy nebyl správce ojvínských statků v Žitavě. Heydenreich je spolu s magistrem
Michaelem Arnoldem, bakalářem Ondřejem Saydelerem a jakýmsi magistrem Erhardem Kochem, knězem
naumburské diecéze, svědkem již zmíněné listiny, kterou byl v Žitavě 12. ledna 1519 komturovi Mikuláši
Hertwikovi udělen úřad veřejného notáře.
294 K Michaelu Arnoldovi (t před 21. prosincem 1537), reformátoru Žitavy i Budyšína srov. SEELIGER, Ernst
Alwin, "Michael Arnold, ein Zeit- und Gesinnungsgenosse Lorenz Heydenreichs", in: ZG 9 (1932), s. 45-47. Což
je nejpodrobnější práce o tomto pozapomenutém reformátoru. Většina následujícího textu vychází právě z tohoto
článku. Arnold pocházel zřejmě ze Žitavy. Roku 1499 se jako Michael Michaelis zapsal na krakovskou
univerzitu, kde se stal roku 1501 bakalářem. Už roku 1503 ale odešel na univerzitu do Wittenberku, kde dosáhl
2. února 1504 magisterského titulu. V letech 1504-1511 byl rektorem školy v Žitavě, přičemž se vedle toho roku
1506 opět imatrikuloval ve Frankfurtu nad Odrou. Poté působil jako oltářník u hlavního oltáře v kostele sv. Kříže
a byl i oltářníkem u sv. Apolónie ve farním kostele. Mezi 25. květnem 1516 a 12. dubnem 1520 je jedenáctkrát
zmiňován jako oltářník v kostele sv. Kříže v účetní knize farního kostela (Altbestand CWB, Mscr. A 270).
Kostelnící jemu nebo jeho střídníkovi platili roční plat ve výši pěti kop z vypůjčených 100 kop váznoucích na
Arnoldově oltáři. Důležitější ale je, že Arnold byl i kazatelem ve všech třech větších hornolužických městech.
Ve Zhořelci je doložen na tomto místě od 15.ledna 1515 a připomíná se tam ještě následujícího roku. Jako
kazatel si musel Arnold ve Zhořelci získat velikou vážnost, neboť byl kmotrem jednoho z dětí Johannese Hasse
a ještě 30. srpna 1530 se na tehdy již známého evangelíka Arnolda obrátil jménem zhořelecké rady pravověrný
katolík Hass, který Arnolda považoval za achtbar wirdig herr gevattir, besundir gunstig guetir freundt, aby
poradil zhořelecké radě s obsazením místa faráře, poté co musel porušitel celibátu, zhořelecký farář Franz
Rotbart opustit město. Edici Hassova dopisu vydal PESCHECK, "Handbuch ll", s. 724 an., č. 52; rovněž i
ZOBEL, Alfred, "Untersuchungen", in: NLM 102 (1926), s. 222 an., č. 18. Vzhledem k Hassově nenávisti
k evangelíkům je toto vysvětlitelné zřejmě jen přátelským vztahem mezi oběma muži. Arnold byl ale kazatelem i
v Žitavě. V již zmíněné listině o urovnání sporu mezim zvoníkem a komturem/farářem ve Frauenkirche z 29.
července 1517 je ve svědečné řadě uveden i Mihael Arnoldi, magister, unsyr alder prediger a s ním i her
Joannes / Seidell .. ytziger prediger zur Zittaw. Arnold se však kazatelem v Žitavě stal ještě jednou roku 1518.
Nejdůležitější bylo ovšem jeho působení v Budyšíně ve 20. a 30. letech 16. století. Doložen je zde od roku
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se svolením rady plat ve výši dvou žitavských
Rada si ponechala právo zpětného výkupu.

hřiven

295

z 24 kop

grošů

základního kapitálu.

Pak bylI. listopadu 1521

povolán

komturem na místo kazatele296 ve farním chrámu a ještě 13. června 1522 byl spolu s ním
přítomen skládání účtů kostelníky farního kostela. 297

1111.2. Aféry žitavských františkánů a

terciářek

(1521/1522)

Reformace v Žitavě začala dvěma až téměř anekdotickými aférami v klášteře žitavských
františkánů konventuálů,

jež se odehrály na

Heydenreich. Františkáni a jejich
které

navštěvovali

terciářky

přelomu

roku 1521/1522. U obou stál i Lorenz

prý zneužívali v době moru strachu nemocných,

v jejich domech. Nemocní jim totiž odkazovali velké donace. To je ale

vzhledem ke strachu o vlastní spásu

těsně před

smrtí pochopitelné a ani

návštěvy

v domech

nemocných nesvědčí o ničem negativním, právě naopak. 298
Již na

počátku

prosince roku 1521 tak prý došlo k prvnímu sporu mezi radou a

dvěma duchovními institucemi.

kvardián Paul Korb

přemluvil

299

Tehdy

začala kolovat po městě pověst, že žitavský

mnoho lidí na smrtelné posteli

při zpovědi,

aby všechen

majetek odevzdali do domu terciářek, že se jim tak za to dostane života věčného.
zdatně

sekundovala

terciářka

těmito

Uršula, a oba tak prý získali

značné

sumy

Při

svůj

tom mu

peněz, ačkoli

to

odporovalo jejich řeholi. Na tyto podvody začal nyní Heydenreich ve svých kázáních důrazně
1523, v letech 1525-26 přímo jako kazatel v dómu. Byl i budyšínským kanovníkem a významně přispěl
k pronikání luteránství do města. Zřejmě z jeho podnětu odstranila budyšínská rada o adventu roku 1525
z kapitulního kostela sv. Petra a z kostela sv. Mikuláše 15 loktů vysoké velikonoční svíce. Zlom však přišel už
v únoru 1526, kdy došlo v tehdy opravovaném kapitulním kostele během Arnoldova kázání k nehodě. Na věřící
se tehdy začaly řítit trámy z krovu. V kostele vznikla panika a všichni se snažili dostat ven. O přednostní
záchranu života tehdy prosil zrovna Arnold, ačkoli ve svých kázáních zdůrazňoval, že se ani v nebezpečí života
nemá ustupovat. Tento tlustý muž se chtěl zachránit proto, že měl bOse Schenkel a byl ubel zu FuJ3e. Katolíci
v Budyšíně v tom viděli Boží trest za to, že Arnold ve svých kázáních napadal papežství a hlavně mnišský život.
Kapitula mu proto zakázala kázat v kostele. Mohl tak ale činit ještě před vraty na hr'bitově, ale koncem roku
1526 musel Budyšín definitivně opustit a uchýlil se zřejmě do rodné Žitavy. Kjeho budyšínské epizodě srov.
BAUMGARTEL, "Zustande", s. 12-15. K Arnoldově působení"v Budyšíně a Žitavě ve 30. letech srov.
podrobně níže.
295 Edici vydal CARPZOV, "Memoria Heidenreichiana", s. 19-21. Ve stejný den byl učiněn do městských knih
i už zmíněný zápis týkající se pozůstalosti Heydenreichovy zemřelé sestry Anny Lankischové.
296 Seznam kazatelů v žitavském farním kostele, kteří se zřejmě po roce střídali, vydal SEELIGER, "Michael
Arnolď', s. 46. Šlo o magistra Michaela Arnolda (před 19. červencem 1517 a pak znovu 27. dubna 1518),
magistra Johanna Seidela ze Sommerfeldu (19. a 29. července 1517), magistra Mikuláše Wolffa
(29. dubna 1519), licenciáta Johanna Hundertmarka z Frankfurtu nad Odrou (14. dubna 1520). 1. listopadu 1521
se stal kazatelem na celých devět let magistr Lorenz Heydenreich. Heydenrech byl prý povolán proto,
že kostelníkem byl jeho švagr bakalář Václav Lankisch a tehdy zrovna vládnoucí purkmistr Urban Jeger (Seger)
byl údajně navíc ještě přítelem komtura Ambrože Spill/n/era. K tomu PESCHECK, "Handbuch f', s. 391.
297 S
,.
rov. vyse.
298 Ve Zhořelci je doloženo, že vedení města během epidemie uteklo z města, což pomohlo tehdy zřejmě již
zřejmě evangelicky smýšlejícímu faráři Franzi Rotbartovi, který ve městě statečně zůstal, a získal si tak
sympatie většiny obce, srov. ZOBEL, Alfred "Untersuchungen", in: NLM 102 (1926), s. 145-147
299 K této aféře srov. ,,Analecta llf', s. 24; CARPZOV, "Memoria Heidenreichiana", s. 23-26; HAUBDORFF,
"Historia ecclesiastica", s. 24-30.
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upozorňovat,

a to již

údajně

na

základě

1520. Kázal prý, že člověk dojde

své

četby nejdůležitějších

ospravedlnění

spisů

Lutherových

z roku

pouhou vírou a o nicotnosti skutků.

Rada reagovala na nespokojenost obce tak, že poslala své zástupce jak do kláštera, tak do
sousedního domu
nic nevěděl, a tak

chtěli

přišel

po

mnichů

Radní se

Vyšetřovatelé

nic neprozradili.

V tuto dobu

terciářek.

se proto náhle odebrali do domu

sestře

do domu

psychicky neunesla, k němu

ptali na to, kde jsou peníze uloženy, ale mniši
terciářek,

rovněž

kde

nikdo

Uršule, aby jim otevřela svoji celu, kde našli 60 kop peněz.

terciářek

přiběhla.

zřejmě

situaci

neopatrně

zeptal:

i kvardián Korb a Uršula, která

Kvardián se jí

před

radní deputací

Haben die Herren alles weggenommen, auch die 60 Schock der Schwester Reichthalen und
die 30 Schock so jemanden anders gehoren?300 Sestra Uršula odpověděla, že ano, i když radní

tyto peníze

ještě

Velké množství

nenašli.

peněz

Terciářka

byla radou dlouho vyslýchána, a nakonec

schovala u ševce Kleinhanse ve

Spťirgasse.

přiznala

Komise tak

vše.

přinesla

na

radnici 100 kop v uherských i rýnských zlatých.
Rada na to
kvardiána,

doporučila františkánům,

chtějí-li zůstat

aby

dům terciářek

ve městě bez posměchu.

60 a 30 kop. Rada proto dala

rozpustili a aby odstranili i svého

Nejdříve

františkánům lhůtu čtyři

však musel kvardián vydat oněch

týdny.

Počátkem

roku

terciářky svůj

dům opustily a vrátily se nejspíše do svých domovů v Žitavě. 30l Rada jejich dům zabrala,

uvalila na
1522

něj

měšťanu

obvyklé

městské

dávky a

břemena

a souhlasem kláštera ho prodala 9. dubna

Paulu Hoffmannovi, mj. fundátoru Salve Reginy z roku 1519, za 100

žitavských grošů,

přičemž

ovšem peníze darovala zpět klášteru. Prodej

zdůvodnila

hřiven

tak, že wir

(tj. rada), in Verhiitung weiters und kiinjtiges Schadens auch MijJbrauchs, so zuvor ergangen,
viel lieber einen Wirthe und Biirger allda und darinne, denn Versammlunge der Schwester
haben wollen. 302 Tento zásah rady je sice možno vykládat vlivem nastupující reformace,

ale

přesto

by tento postup, tedy donace

mohl být stále chápán ve smyslu

peněz

získaných z koupě domu

středověkého

terciářek

klášteru,

antiklerikalismu. Rada sice majetek

sekvestrovala, ale církev odškodnila.

HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 28.
Je otázkou, zda se vlastnictví peněz skutečně protivilo statutům těchto sester, protože terciářky často
spravovaly peněžní donace františkánům, kteří teoreticky majetek vlatnit nesměli. Minoritské konventy navíc
sloužily od středověku jako místa, kde se deponovaly městské peníze nebo listiny. K těmto skutečnostem srov.
ISENMANN, "Deutsche Stadť, s. 220-224.
302 Tento vklad v městské knize je vydán v ,,Analecta II!', s. 24. Je důležité ještě zmínit, že rada získala vliv na
františkánský klášter i tím, že od roku 1511 sama ustanovovala jeho správce (Vorsteher, procurator), který se
tohoto prodeje také zůčastnil, a to přes protesty kvardiána Georga Albrechta, který tvrdil, že si správce mohou
volit zpapežské milosti jen sami bratři. Radní prokurátor Martin Kottwitz je ovšem zmiňován již roku 1476,
srov. PESCHECK, "Handbuch 1", s. 375. Správce františkánských klášterů byl tehdy radami běžně ustanovován
i v jiných německých městech, srov. ISENMANN, "Deutsche Stadt', s. 220.
300

301
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Ve stejné době se odehrála druhá aféra, která prý františkánům definitivně zlomila vaz?03
Šlo o smilstvo, jehož se dopustil bratr Melchior Hoffmann ze slezské Zlotoryje s vdovou304 po
jednom

měšťanu

Wťintschena,

řemenáři,

a

která se znovu vdala za ševcovského tovaryše Hanse

svatbě začala

ale hned po

neúspěšně

pokusila svého muže

zabít, za což se dostala do

potrestána. Rada ji však dále nechala
milence v ženině
oblékla do

domě

světského

udržovat poměr s mnichen Hoffmannem. Dokonce se
tajně

vězení,

ale nebyla nijak

tvrdě

sledovat, a tak jeden radní sluha nachytal oba

au!frischer That. Rada okamžitě mnicha zatkla, svlékla ho z kutny,

šatu a vsadila do

vězení.

Mnich Melchior byl

františkánů zjeho domovské Zlotoryje, kam se také

osud vdovy CARPZOV neuvádí. Konvent

propuštěn

až po prosbách

po odchodu ze Žitavy uchýlil. Další

františkánů

se poté prý ocitl ve velkém opovržení

začali

opouštět.

a mniši, mezi nimiž prý vznikly velké spory,

pomalu konvent

K

aféře

došlo

v pátek o sv. Apolónii, tj. 15. února 1522.
Zdá se však, že CARPZOV
příliš

či

HAUBDORFF nechali konvent upadnout

brzy a totéž platí i pro první

kláštera, jenž byl

útěky mnichů.

Je totiž jen

těžko

v opovržení

možné, že by byla do

předmětem

obecného opovržení, svolána provinciální kapitula zlotoryjské
kustodie. K ní se františkáni-konventuálové sešli v Žitavě až v září roku 1522.305 Ke krizi a
postupnému rozpadu konventu tak zřejmě počátkem roku 1522 ještě nedošlo. 306
Konvent

františkánů

se

samozřejmě

pomaleji, než se soudilo. V klášteře se prý nenacházeli žádní
mnichům

strany

neumožňovalo

města

začal

vlivem reformace

vzdorovat novému

učení.

rozkládat, ale

vzdělaní bratři,

Navíc klášteru ustal

a to žitavským

příliv

údajně

a ani almužnami se už více uživit nemohli. Konvent sice

určitě

fundací ze

prosil svého

provinciálního kustoda, aby poslal do Žitavy učené bratry, ale k tomuto posílení konventu
nikdy nedošlo. Kvardián a

bratři

proto museli

začít

rozprodávat klášterní poklad, aby se

uživili, ale takto se dlouho přežívat nedalo. Část bratří, hlavně ti přestárlí, kteří by se ve světě
jen

těžko

uživili, sice

zůstala,

ale

větší část mnichů zběhla

a

někteří

z nich s sebou vzali

dokonce i klenoty.307 Dva žitavští františkáni se stali dokonce evangelickými duchovními.
Jakýsi Franciscus Behnes byl od roku 1527

farářem

v Ludwigsdorfu u

Zhořelce,

kde se i

oženil. Bratr Valten Hackenborn se rovněž oženil, ale zůstal v Žitavě a žil jako měšťan.
303 K této druhé, časově bezprostředně navazující aféře srov. HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 35 an.;
CARPZOV, ,,Memoria Heidenreichiana", s. 26-28.
304 Tato měšťanka nestála autorům z první poloviny 18. století ani za to, aby uvedli její jméno.
305 Edici dopisu zhořelecké rady an vetern und bruder des ordens sancti Francisci itzund zur Sittau vorsamelt
z 5. září 1522 vydal ZOBEL, Alfred, "Untersuchungen", in: NLM 102 (1926), s. 240, Č. 6.
306 Došlo k tomu spíše až roku 1527, srov. níže.
307 K postupnému rozkladu konventu srov. ,,Analecta III", s. 25; CARPZOV, "Memoria Heidenreichiana", s. 28;
HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 36 ano Průběh rozpadu kláštera, jak jej popsal sám poslední mnich,
zmíním níže.
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Nejdůležitějším

v náboženských dějinách

mnichem

města

byl ale bratr Mikuláš Lybeck ze

Žitavy, který zůstal mnichem rovněž až do roku 1527. Poté se stal snad roku roku 1532 nebo
1546 farářem v Kopaczówě/Ullersdorfu u Žitavy. Odsud byl roku 1550 povolán do Žitavy,
kde byl jmenován diakonem, tj.

třetím

luteránským duchovním po hlavním pastoru (pastor

primarius) a polednímu kazateli-archidiakonu (Mittagsprediger).
1552. 308

V případě

proměny

nazírání na mniššství za reformace

útěky řeholníků,

hromadné

do reformace chápan jako

je nutno zejména

nejjistější

obecně,

zdůraznit,

Zemřel

ale již prý roku

jež velmi rychle vyústila v

že

mnišský život byl až

cesta ke spáse, a mniši tak byli v jistém slova smyslu

lepšími křesťany.309 Zásada obecné kněžství všech věřících, kterou s sebou přinesla
reformace, ale zrovnoprávnila laiky s klerikem, resp.
pozitivnější

chápání práce

zároveň

odsoudilo žebrání, které

povolání. MnišstvÍ také porušovalo Boží
mendikantských
včetně

řádů

tak byla reformací

Luthera k početně největší

kněžský

příkaz,

stav

úplně

středověk

odstranila. Nové

chápal jako ctnostné

aby se lidé množili. Zejména existence

zpochybněna.

skupině reformátorů.

Jejich bývalí

příslušníci

proto

patřili

Kláštery měly být přeměněny na školy

nebo špitály. Útěky mnichů z klášterů byly v době, kdy k nim došlo v Žitavě, již běžné.
K prvním

zběhnutím mnichů

a jeptišek z klášterů docházelo v německy mluvících oblastech

už od roku 1520. Masovou záležitostí se však útěky staly až od roku 1522,310 a to zejména

na základě Lutherova spisu z listopadu roku 1521 De votis monasticis iudicium,311 v němž

308 K osudům těchto tří bývalých mnichů srov.
HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 38, kde je
na s. 115 an., uvedeno, že se farářem v Kopaczówě/Oberullersdorfu stal už roku 1532 a že se oženil;
k Lybeckovi dále srov. např. PESCHECK, "Handbuch 1", s. 400. Lybeck ale zemřel nejspíše až roku 1556,
protože toho roku zapsal Johannes z Hobergu jeho úmrtí do rejstříku zvonění: Der wirdig Her Nicolaus Luebig
langk zceith ein gethrewer Kirchdiener gewesen hot auch der Vater aller barmherczigkeit von seiner
langwierigen Krangkheit erloseth (a to 24. listopadu 1556; tento letopočet uvádí i HAUBDORFF, l.c.). Lybeck
byl immunis a re pecuniaria de pulsatione maioris campane, ale jeho přátelé poplatek přesto zaplatili. Zápis
vydal HAENSCH, ,,Johann von Hoberg", in: ZG č. 60 z 10. dubna 1912.
309 Zásadní knihu k osudům mnichů za reformace sepsal SCHILLING, Johannes, Kloster und Monche in der
hessischen Reformation. Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, Bd. 67, GUtersloh 1997,
k obecnému postoji reformátorů k mnišství srov. zejména s. 120-145. Tato monografie je autorovou habilitací,
kterou
kielský profesor SCHILLING už částečně
předtím zveřejnil v knize Gewesene Monche.
Lebensgeschichten in der Reformation, MUnchen 1990, jež mi ale nebyla k dispozici. Z obecného hlediska je
nemémě důležitý i již citovaný MOELLER, "Die fruhe Reformation in Deutschland als neues Monchtum"; pro
území wettinského Saska a Durynska srov. OEHMIG, ,,Monchtum", a stručněji BUNZ, Enno, "Das Ende der
Kloster in Sachsen. Vom »Auslaufen« der Monche bis zur Sakularisation (J 521-1543)", in: Glaube & Macht.
Sachsen im Europa der Reformationszeit. 2. Sachsische Landesaustellung Torgau, Schloss Harterifels 2004.
Bd.- Aufsatze (hrsg. von MARX, Harald/HOLLBERG, Cecilie), Dresden 2004, s. 80-90.
310 K útěkům a jejich následkům na demografickou strukturu klášterů a měst srov. OEHMIG, "Monchtum",
S.224-237.
311 Toto Lutherovo dílo mělo zřejmě největší přímý vliv na změnu stylu života tehdejší společnosti, což
zdůrazňuje MOELLER, ,,Diefriihe Reformation in Deutschland als neues Monchtum", s. 80-82 a 85 ano
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odmítl mnišství jako Písmem nedoložený lidský výmys1.312 Luther, jenž se sám s etapou
svého života, kterou strávil jako augunistinián poustevník,

definitivně rozloučil

roku 1524, kdy odložil kutnu, vyzýval krátce po vydání tohoto spisu
a ve svém

domě,

řeholníky

klášteře

k útěkům

ve Wittenberku jim poskytoval
a doporučoval je poté do duchovních služeb na různá místa. 313
Přesto
Neboť

je ale

augustiniánském

až na podzim

třeba

postupovat u každého jednotlivého

tím, že se rozhodli vrátit do

když se rozhodli ze

světa, učinili

ve svém

řeholníka

a

přístřeší

řeholnice jednotlivě.

životě stejně

zásadní obrat, jako

světa

odejít za zdi kláštera. Nešlo zde tedy jen o teologickou,
ale i o individuální psychologickou záležitost. 314 Hlavně přestárlí řeholníci tak v klášterech
zůstávali?lS Žitava v tomto ohledu nebyla se svým nakonec jediným, ale za to extrémně
starým františkánským mnichem výjimkou. 316

Mnozí bývalí mniši (gewesene Manche) cítili potřebu ospravedlnit svůj útěk. Bylo mezi
nimi i několik žen. 317 Z Žitavy mi však není podobný případ zatím znám. Zběhlí klerici se
uplatňovali hlavně

i jako

důlní

jako

evangeličtí

duchovní,

podnikatelé, i když na to

učitelé,

ale mnozí i jako

zpočátku neměli

kvalifikaci.

řemeslníci

Městské

a dokonce

rady jim proto

často poskytovaly startovní peníze do života, aby si mohli zařídit živnost. 318 Někteří z nich

však neodolali nástrahám
upírali a

skončili

světa, před

nimiž byli ukryti za klášterními zdmi a které si dlouho

jako permanentní zákazníci

veřejných domů

nebo jako

zločinci

na

popravištích. 319 K těmto špatným koncům došlo i v Žitavě. Rada se prý odvážila roku 1526

312 Detailně pojednal všechny Lutherovy spisy proti mnišství počínaje spisem Křesťanské šlechtě německého
národa vedle podobných spisů Karlstadtových a dalších reformátorů, a to včetně katolických reakcí na ně
SCHILLING, "Klaster und Manche", s. 124-143.
313 K Lutherovu dlouhému a těžkému
loučení se s mništsvím, ačkoliv k tomu jiné vyzýval, srov. stručně
MOELLER, "Diefruhe Reformation in Deutschland als neues Monchtum", s. 80. Kutnu odložil až 9. října 1524,
a byl tak paradoxně vůbec posledním mnichem kláštera augustiniánů-eremitů, jehož budovu dostal darem jako
obytný dům pro svou rodinu.
314 Tuto zásadní skutečnost zdůrazňuje MOELLER, "Die fruhe Reformation in Deutschland als neues
Manchtum", s. 86 ano
315 Zajímavé svědectví z kláštera míšeňských františkánů z roku 1540 přináší OEHMIG, "Monchtum", S. 239,
kde staří mniši požádali při rušení tamějšího kláštera vévodu Jindřicha Zbožného, aby je živil a ponechal na
dožití v klášteře, kde byli od mládí a kde stářím zešedivěli, protože věkem des weltlichen brauchs und der arbeit
entwohnet, und nhun ufo neue hantwerger zu lernen fast ungeschickt. K problému přestárlých konventů ibid.,
S.235.
316 K tomuto mnichovi Michaelovi Reinsteinovi srov. podrobněji níže.
317 Nejznámější ženskou spisovatelkou byla kněžna Uršula Minstrberská, která utekla roku 1528 z kláštera
magdalenitek ve Freibergu do Lutherova domu ve Wittenberku, kde jí tento reformátor dokonce pomohl sepsat
její ospravedlňující spis. K tomu srov. stručně OEHMIG, ,,Monchtum", S. 234 an., kde je uvedena i speciální
literatura k tomuto případu. Obecně tato sebeospravedlňující díla zhodnotil SCHILLING, "KlOster und
Manche", S. 143-145, kde na S. 145-158 detailně rozebral podobné spisy od dvou zběhlých hesenských

řeholníků.

K tomu srov. BUNZ, "Ende", S. 83; a zejména OEHMIG, "Manchtum", S. 240-249.
V lednu 1523 si tak stěžuje rada města Lipska na jakéhosi zběhlého kněze Jošta z Kamenze, který ve
světských šatech strávil ve dne v noci 14 dní im freien unzuchtigen haus a dopustil se ve městě mnoha krádeží.

318
319
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oběsit jakéhosi zločinného mnicha

320

a roku 1527 každopádně nechala setnout Jeronýma

Lusdorfffa, jenž byl ein Priester etwan, který zabil jakéhosi mladého tovaryše
Engelmanna. 321

1111.3.

Zřízení městské

obecní pokladny roku 1527 (1525-1527)

Zdá se, že zlom ve prospěch evangelíků v Žitavě přišel na počátku druhé poloviny 20. let
16. století. Ještě počátkem 20. let totiž k reformaci náležela asi jen třetina obyvatel města. 322
30. dubna 1525 se ale

při pohřbu někdejšího

purkmistra a

rychtáře

zpívaly ve farním kostele poslední zádušní mše a roku 1526 byla
bratrstva.

323

Michaela Krolauffta

rozpuštěna

náboženská

27. června toho roku se konalo poslední pravidelné čtvrteční procesí s Božím

tělem a upustilo se i od vigiW a nošení kříže. 324

Postupný zánik

(Gemeiner-

či

těchto

fundací snad umožnil jejich

převedení

do tzv. obecní pokladny

Gotteskasten), jež byla založena 6. dubna 1527 z podnětu Lorenze

Heydenreicha v době, kdy byl

purkmistrem Jan Kleeberg (Anfang des Gotteskastens Anno

Domini 1527. Dominica Palmarum ist der Gotteskasten auff vleyssige anhaldung des
achtbaren unnd wolgelartten Herrn M Laurentii Heydenreichs unsers Predigers mít
vorwilligung und zulassung eines Erbarn Radtes auffgerichtett worden, unter dem
Biirgermeister Joannis Klebergs).325 Vedle přijetí městského obecního zřízení, tzv.
Kirchenordnung, k čemuž ovšem došlo v Žitavě až téměř o čtyřicet let později (1564),326 je
ustanovení obecní pokladny

ve

městě

jedním z nejnázornějších

příznaků

již

úspěšně

se

prosadivšíreformace.

Téhož roku nechala městská rada v Mťihlhausenu oběsit františkánského mnicha-zloděje, k tomu OEHMIG,
"Monchtum", s. 238.
320 PESCHECK, "Handbuch r, s. 400.
321 SEELlGER, ,,Lorenz Heydenreich", s. 43. Jde o zprávu z Lankischovy kroniky.
322 Tento počet udává alespoň HAUBDORFF, ,,Historia ecclesiasticd', S.33.
323 Přesto ještě stačilo 8. března 1526 zanikající bratrstvo sv. Jakuba koupit jeden masný krám, jehož platy měl
dostat Franzosenspital a po jeho zániku městská rada. Regest dobového opisu ztracené listiny vydal PROCHNO,
,,Archivwesen", s. 174. Jde o Mscr. D 47 v Altbestandu CWB.
324 K tomuto rychlému odstraňování katolických liturgických zvyklostí srov. Analecta III, s. 25. Roku 1528 prý
ustaly průvody v kostele, kdy nesl kněz monstranci a cechy svíce. Rovněž se už nedržely postní dny, k tomu
srov. PESCHECK, "Handbuch r, s. 393.
325 Edici tohoto úvodního zápisu v nejstarších dvou knihách Gotteskasten vydal MITTER, "Die Griindung des
Zittauer Gotteskastens", s.229. Jde o rejstřík příjmů z testamentámích fundací (Altbestand CWB, Mscr. A 250)
a o rejstřík vypůjčených kapitáliíí (A1tbestand CWB, Mscr. A 251, cca 300 folíí). K tomu srov. PROCHNO,
,,Archivwesen", s. 177; a MITTER, "Die Griindung des Zittauer Gotteskastens", s. 264. MITTER svým článkem
antikvo val obdobný starší článek, který sepsal ENGELMANN, Fritz, "Die Gotteskasten-Stiflung, die Versorgten
im ehemaligen Kloster und das fruhere Siechenhaus in Zittau", in: MGFZG 2 (1901), s. 15-29. Prameny k této
instituci se zachovaly od roku 1527 po celý raný novověk.
326 K tomu srov. níže.
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Tyto pokladny byly
roku 1522

zřizovány

(předcházelo

podle vzoru tzv. Wittenberger Kirchenordnung

z ledna

mu ale už tzv. Beutelordnung z přelomu roku 1520/21)

a tzv. Ordnung des Leisniger Gemeiner Kastens z roku 1523, na jehož vypracování se
podílelzejména Luther. Hlavním cílem tohoto vynálezu reformace bylo odstranit, resp.
zakázat žebrání a zhodnotit majetek, z něhož byla financována katolická beneficia, pro lepší
organizaci chudinské a nemocenské péče. 327 Dále byla cílem obecních pokladen i podpora
místních řemeslníků poskytováním bezúročných či nízkoúročených půjček328 a zřízení
obecních sýpek, aby se v době nouze zabránilo přílišným spekulacím s cenami obi1í. 329
Z poklady se rovněž financovalo městské školství, církevní instituce, pohřby pro chudé330
apod. Proto již měšťané neposkytovali své donace církvi, ale ve svých testamentech převáděli
svůj

majetek právě do této pokladny.

V městských kostelech, špitálech ale i hostincích331 byly zřizovány pokladničky, kam
mohli měšťané vhodit peníze. Pořádali se i pravidelné veřejné sbírky.332 Počáteční startovní
kapitál tyto pokladny získávaly ze sekvestrovaného církevního majetku a jeho prodeje

(hlavně

327 K tématu obecních poklden jsou zásadní zejména články k této instituci ve Wittenberku, jejichž autorem je
OEHMIG, Stefan, "Der Wittenberger Gemeine Kasten in den ersten zweieinhalb Jahrzehnten seines Bestehens
(1522/23 bis 1547): seine Einnahmen und seine finanzielle Leistungsfiihigkeit im Vergleich zur
vorreformatorischen Armenpraxis", in: JbGF 12 (1988), s. 229-269; TÝŽ, "Der Wittenberger Gemeine Kasten
in den ersten zweieinhalb Jahrzehnten seines Bestehens (J 522/23 bis 1547): Seine Ausgaben und seine sozialen
Nutzniej3er, in: JbGF 13 (1989), s. 133-179; Wittenberk bylo tehdy město velikostně srovnatelné se Žitavou, a to
i v počtu duchovních institucí. Pro případné srovnání je však třeba myslet na to, že to bylo rezidenční a
univerzitní město; obecně k počátku těchto institucí v ernestinském Sasku srov. BAUER, Joachim, "Gemeine
Kiisten in Kursachsen 1525 bis 1531", in: JbGF 12 (1988), s. 207-227.
328 Toto je doložitelné i v Žitavě. Pokladna například pomáhala i samostatně nevýdělečným osobám, které se
dostaly do finanční nouze. Proto bylo roku 1538 zapůjčeno pět žitavských hřiven Margreten Croschin uff deme
Steinwege vorm frauenthor wonhafftig, dormit sie sampt iren kindern nicht aus iren garten gestossen wurde,
srov. MITTER, "Die Grundung des Zittauer Gotteskastens", s. 263.
329 Obchodování s obilím byloujednou z nejdůležitějších funkcí těchto pokladen. Proto im /15142 iore haben wir
Itj. správci obecní pokladnyl an eynem hohen boden uff der grosen pastey zwischen dem Frauenthor und
behmischen thor 12 % schilling vorbawth der uns vom erbaren rathe eingereumet den armen kom einzukauffen
unnd daruff zu halten. Téhož roku proto správci pokladny nakoupili po sv. Michalu jedenáct šeflů žita (kom)
v hodnotě jedenácti a půl groše za šefl, protože wan wider eine theurung einfiele, welche der liebe gott
gnediglich lange fristen wollte, das man den armen dormit zu hulffe kohmen mochte, srov. MITTER, "Die
Grundung des Zittauer Gotteskastens", s. 231. Je ale třeba zmínit, že obilní politika těchto institucí nebyla
určena, alespoň ve Wittenberku, v první řadě pro chudinu přijatou k obecní pokladně, ale pro střední a vyšší
městské vrstvy, srov. OEHMIG, "Der Wittenberger Gemeine Kasten" , in: JbGF 13 (1989), s. 173.
330 To i v Žitavě, srov. MITTER, "Die Grundung des Zittauer Gotteskastens", s. 262.
331 V Žitavě byly v krčmách zřízeny tyto pokladničky ve srovnání s Wittenberkem velice pozdě, až roku 1568.
Navíc byly výnosy z těchto kasiček velice nízké, cca dvě až tři kopy, srov. MITTER, "Die Grundung des
Zittauer Gotteskastens", s. 251. Ve Wittenberku byly výnosy ještě nižší, srov. OEHMIG, "Der Wittenberger
Gemeine Kasten" , in: JbGF 12 (1988), s. 255.
332 Pokladny byly zprvu u všech čtyř dveří farního kostela. Roku 1542 a 1551 byly vykradeny. Každý pátek
v devět hodin ráno byly vybrané peníze behěm tzv. zvonění o tenebrách rozdělovány osobám, jež byly
k pokladně přijaty. Vedle toho dostávaly i sukno, dřevo, obuv nebo obilí, srov. MITTER, "Die Grundung des
Zittauer Gotteskastens", s. 231. Žitavská obecní pokladna měla jakési skladiště ve špitálu sv. Ducha
(Siechhaus). Příjmy z testamentů a jiných fundací a samostané podnikání této instituce však brzy předčily
příjmy z pokladniček.
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kostelních pokladů). Toto reformatorische Neuschopfunl 33 byla ekonomicky aktivně
jednající komunální instituce pod patronací rady, která disponovala
penězi v hotovosti. 334

značným

kapitálem i

V čele těchto pokladen stály správci (Vorsteher, Kastenherren). V Žitavě byli ustanoveni
čtyři,

a to tak, že zu yeder Idrch thiir (tj. farniho kostela) eyner verordnet werden, nemlich

Valentinus Miiller Senator zur grossen thiir, Urbanus Geyselbricht zur Herrn thiir, Joannis
von Hoberg Bace. zur Weberthiir unnd Frantz Stolle zur Schul thiir. A žitavská rada k tornu
dodala, že solche verordnung eines erbarn Radtes ist geschehn vor die ein heymischen alden,
vorermetten, krancken unnd schwachen menschen .... unnd ist hiemit aujJgehoben das

betteln und sitzen bey den kirch thiiren unnd das laujJen der Bettler von hause zu hause. 335
Až do roku 1527 by tak zřejmě bylo dobré posunout rozpad konventu žitavských
protože, vedle tohoto zákazu žebrání, i nečetné zmínky o jeho
že byli mnichy v Žitavě až do roku 1527. 336

1I11.4. Reakce
Nejdůležitější

katolíků

františkánů,

příslušnících dosvědčují,

na pronikání reformace (1529/1530)

na založení žitavské obecní pokladny bylo její

zřízení

tedy prvním jistým rokem, kdy reformace zasáhla z většiny i vedení

radou. Rok 1527 je

města. Přesto

katolíci

v Žitavě ještě nevymřeli. Komtur, tedy snad ještě Ambrož Spi11/nler, údajně Heydenreichovi
zpočátku

leccos toleroval a

část johanitů

prý odložila kutnu. Jistý podíl na tom mohl snad mít

zemský fojt Karel Minstrberský, proto se podle HAUBDORFFa choval komtur

vůči

luteránům theils hojlich, theils furchtsam. 337

Situace se však změnila, poté co se stal komturem opět Martin Pras,338 jenž byl komturem
podle kostelních

účtů

už roku 1516, a snad i s nástupem nového fojta Zdislava Berky, resp.

krále Ferdinanda. 339 Město se prý tehdy už ani neobracelo v církevních záležitostech na

Tak OEHMIG, "Der Wittenberger Gemeine Kasten" ,in: JbGF 13 (1989), s. 133.
MITTER bohužel svůj článek koncipoval tak, že za sebe často nechal hovořit prameny, a vydal proto řadu
vkladů do těchto knih. Kvantitativně tyto knihy ale nijak nevytěžil. To učinil v případě Wittenberku až
OEHMIG, který ještě navíc shrnul příjmy a výdaje, které se shodují i s položkami v Žitavě, do přehledných
tabulek, srov. OEHMIG, "Der Wittenberger Gemeine Kasten", in: JbGF 12 (1988), s. 263-269 [příjmy];
JbGF 13 (1989), s. 174-179 [výdaje]. V počátcích žitavské obecní pokladny podle MITTERa až do roku 1529
neplynuly pokladně žádné dary od soukromníků. Peníze čerpala hlavně z příjmů z kasiček. První velký
testament pro pokladnu pochází z roku 1531. Jedna měšťanka odkázala pokladně polovinu kukusu
v krušnohorském Marienbergu na dole (zceche) jménem auffm Rosenkrancze, ibid., s. 231 ano
335 Tento vydal MITTER, ,,Die Grundung des Zittauer Gotteskastens", S. 229.
336 Srov. výše.
337 HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", S. 48-50.
338 Dle PESCHECKa, "Handbuch 1', s. 392, se stal opět komturem roku 1524. Předtím byl léta vicekomturem,
ti. hospodářským správcem komendy. Prasovo příjmení se píše různě, II PESCHECKa např. jako Pro).
339 Ačkoliv prý jeho mandáty nebyly v Žitavě brány v potaz. Seznam mandátů proti luteránství v Lužici sestavil
např. PESCHECK, "Geschichtliche Entwickelung II", s. 312-314.
333

334
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administrátory, ale nejvyšší instancí zde byl údajně komtur. 34o Komtur každopádně po
Heydenreichových reformách z počátku druhé poloviny 20. let
farním kostele vládlo ve 20. letech 16. století
Heydenreich mohl kázat jen v neděli v poledne
bohoslužby

výhodnější

se štekajícími psy po

či

něco

Heydenreich ani rada proti

během

aby Heydenreicha rušil a

do protiútoku. Ve

způsob směnného

odpoledne, kdežto

ranní termín. Komtur navíc chodil
hřbitově,

na

přešel

římské straně

provozu.
zbyl pro

Heydenreichových kázání

někdy

je vpustil i do kostela.

němu

prý nic nezmohli, což ovšem znamená, že komtur musel mít
ve městě oporu ze strany části obyvatelstva nebo ho snad podporoval fojt. 341
O Heydenreichových názorech toho mnoho nevíme.
CARPZOV bohužel

života prvních dvou hlavních

historici jako

pastorů

např.

Heydenreicha a

a stávají protestanstskými hagiografy. Přesto se
od Heydenreicha dochoval jeden list,342 jenž sám napsal. 343 Tento dopis je možno alespoň

Tektandera

opuštějí

při líčení

Raněosvícenští

všechnu svoji

kritičnost

trochu srovnat s oněmi listy-letáky vyhnaných luteránských

kazatelů,

jež vyhodnotil

MOELLER. 344 Je neobyčejně cenný nejen tím, že zde církevní poměry v Žitavě líčí sám
hlavní aktér zdejší reformace, ale i tím, že obsahuje zmínky o jeho teologických názorech a
dokonce rodinných poměrech, a proto si zaslouží podrobnější zmínku.
Heydenreich tento list z 24. listopadu 1529 napsal rok
čehož

by

před

svým

vypovězením

z

města,

se sám obával. Rada města Budyšína se tehdy obrátila na Heydenreicha s prosbou, zda

nepřevzal

místo kazatele v Budyšíně, kde tehdy evangelický duchovní

chyběl.

Heydenreicha k tomu dokonce vyzýval fojt Berka (es ist an mich gesonnen ... die bitt und

befell ... unsers Landvoits, das ich eyne zeytlang bey euch ewer gemeyn das Evangelium
Christi fordern solde), což ale s omluvou odmítl. Nechtěl totiž opustit Žitavany, kteří

340 HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 50, ačkoliv tomu sama Heydenreichova slova odporují, k tomu
srov. níže. Byl-li opravdu komtur nejvyšší instancí v duchovních věcech na Žitavsku, tak pak šlo asi o nějakou,
dnes neznámou komisi od administrátorů.
341 Tato koexistence obou vyznání v jednom kostele připomíná pozdější budyšínskou simultánii z roku 1543.
Tam však katolíci na rozdíl od Žitavy své posty neopustili. K těmto událostem srov. ,,Analecta fff', s. 23;
CARPZOV, "Memoria Heidenreichiana", s. 30 an.; HAUJ3DORFF, "Historia ecclesiastica", s. 54.
342 Tento dopis byl už dvakrát vydán. Poprvé ho editoval BAUMGÁRTEL, Friedrich Hermann, "Beitrage zur
Reformationsgeschichte Bautzens", in: NLM 66 (1890), s. 200-208, zde s. 201-203; podruhé SAUPPE, ,,Diozese
Zittau", s. 131 an., pozn. 15. Cituji podle SAUPPEho, protože někde doplnil edici i o interpunkci, a text je tak
srozumitelnější. Obsah převyprávěl i SEELIGER, ,,Lorenz Heydenreich", s. 39; TÝŽ, ,,Michael Arnolď',
s. 46, pozn. 1, se ale kriticky vyjadřuje k bezchybnosti obou edic, aniž by ale uvedl, kde se ony stOrende
Lesefehler nacházejí.
343 Nízký počet dochovaných písemných zpráv z pera tohoto reformátora zřejmě nebude v hornolužických
poměrech nijak výjimečný, protože i od zhořeleckého reformátora Franze Rotbarta se dochoval překvapivě, už
jen vzhledem k bohatství dochovaných zhořeleckých pramenů, jen jeden list ze 7. července 1539. Na rozdíl od
Heydenreicha není ani tak cenný. Je jednak mnohem kratší, a navíc zde Rotbart ze slezské Boleslavi vyřizuje jen
světské záležitosti týkající se vdovy po faráři v Lichtenbergu u Zhořelce. Dopis vydal ZOBEL, Alfred,
"Untersuchungen", in: NLM 102 (1926), s. 232 an., č. 27.
344 MOELLERlSTACKMANN, "Stadtische Predigt'.
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potřebovali

jeho duchovní služby (aber mich krencket und held ab von solchem meynem

gutten willen das volek bey uns ym gottlichen Wort frydesam versammelt solche czeyt zu
verlassen, do es ym allermeyst fost uber das gancze Jar langk durch fleyssige stete predigt sal
ermanet werden zw der bujJ besserung yhres lebens und bereytung zw genyssen das
hochwirdige Sacrament leybes und blutes Jhesu Christi). Hledal sice

někoho

unter unser

priesterschaft v Žitavě, ale nenašel nikoho, kdo by za něj chtěl v Žitavě převzít jeho břímě.

Uvažovalo svém příteli a bratru v Kristu magistru Michaelu Arnoldovi ze Žitavy, který už
byl z Budyšína

jednou

vypovězen.

Heydenreicha nemohli

(unser religiosi, welche wyr monniche nennen) , tj.

určitě

nahradit ani žitavští mniši

františkáni, protože byli v

umění

kázat nešikovní (zw predigen gantz ungeschickt und beschwert ) a když byl Heydenreich
naposledy mimo Žitavu, tak jeden z nich kázal v jeho zastoupení tak nešikovně, až si vážně
poškodil zdraví Gátra) a dodnes se z toho pořádně nevzpamatoval.
Kázání mnichů ve farním kostele

neviděla

ráda i pražská kapitula a administrátor (nemlich

daz es unbillich sey den monichen yn pffarhen kirchen zw predigen, syndtmol sie doch eygene
stellen und kloster dortzw verordent haben). Proto nechali krátce

před

tímto dopisem

Heydenreicha prověřit žitavským děkanem. 345 Děkan to poté komturovi v době, kdy
Heydenreich nebyl v Žitavě, zakázal (mit ernst verboten unserm Commendatori, der anstadt
des Pfarrers bey uns, solchs nicht zu gestaten).346 Zdá se tedy, že útoky komtura Prase na

Heydenreicha a evangelíky spadají až do konce roku 1529. 347
Předtím rozhodně

musel evangelíky

Heydenreich budyšínským

vyhovět,

alespoň

tolerovat. Dalším

důvodem, proč

nemohl

byl jeho otec Paul, protože byl jeho gelibter herr vater,

aujJ Gottes gnad eyn man von 88 jar bealdert, schwach und krangk. Navíc

vůči němu

cítil

dluh, protože Lorenze mit grojJer sorg und miihe und kost von kyndheyt aufferzogen, a proto
mu to nyní musel vrátit. Jeho otec již očekával každou hodinou svou smrt.
Heydenreich se vymlouval

i na svoji údajnou

neučeno st

(was solt ich armer siinder

ungelert unter solchen hochgelerten eyne solche kurtze zeyt .... bey euch guttes aujJrichten?).

Ale pak hned
kanovníky,

přešel

zvláště jejich

na pole teologie a kritizoval z evangelických pozic
abgotterische Messen, jež byly ve

skutečnosti

budyšínské

eyn gedechtnys ... des

345 Snad Michaelem Krolaufftem ml. (t 1553), synem roku 1525 zemřelého purkmistra Michaela Krolauffta
staršího, oltářníkem v Žitavě a farářem ve Wittgendorfu. Také on později konvertoval, srov. níže.
346 Toto tedy vyvrací již výše uvedenou HAUBDORFFovu domněnku v "Historia ecclesiastica", s. 50, že se
Žitavané už ve dvacátých letech neobraceli na administrátory a že zde nejvyšší duchovní pravomoci vykonával
žitavský komtur.
347 Někdy na přelomu roku 1529/30 navíc in negocio Sittauiensium zavítal do Budyšína ke kanovníkovi
Jeronýmovi Ruprechtovi administrátor Arnošt ze Šlejnic. O čem však spolu jednali, Ruprecht v tomto dopise
děkanovi Paulu Kuchlerovi z 18. ledna 1530 nesděluje, srov. CLEMEN, Otto (hrsg.), "Zur Geschichte dreier
Dekane des Kollegiatsti.fis St. Petri zu Bautzen im 16. Jahrhundert", in: ARG 33 (1936), s. 259-284, zde s.277.
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eynigen oppferj3 und todes Chrístj/48 a vyzvihoval ospravedlnění pouhou vírou, což ale

kanovníci

nechtěli

slyšet, a vyhnali proto magistra Arnolda,

čehož

se

obával i sám

Heydenreich (Ja ich besorge sie mochten durch yhr falsch angeben mích aus dem gantzen
konígreích yagen).349 Nebezpečí čelil nyní už i v Žitavě, ale byl ochoten pro pravdu Boží
i

trpět.

1111.5. Heydenreíchovo

vypovězení z města

Heydenreichovy obavy z toho, že bude

(1530)

vypovězen,

se vyplnily o rok

k tomu ale dal on sám. Oženil se totiž s pozůstalou dcerou po starším
Valentinu Englerovi

Alžbětou,

a komtur tak

Ferdinandova mandátu proti ženatým

kněžím,

konečně

později. Důvod

krejčovského

docílil na

základě

který Habsburk vydal z moci

cechu

jakéhosi

českého

krále,

jeho vypovězení z města.
Tento akt ale vůbec neznamená rekatolizaci. Řada evangelíků ještě dlouho po vypuknutí
reformace trvala na celibátu. Svatba

kněze

znamenala

se starou církví. Stejný případ se v tutéž dobu udál i ve
farář

Franz Rotbart. Rotbart ale musel

předtím

slíbit

nejviditelnější způsob

Zhořelci,

kde se

městské radě,

tajně

rozchodu

oženil tamější

že se neožení, jinak že

bude muset odejít z města. 350 Je velice pravděpodobné, že něco podobného musel podepsat
i Heydenreich. Navíc je možné, že oba duchovní postupovali ve shodě. 35I Oba také nakonec
skončili

ve Slezsku, Rotbart ale napořád.

Heydenreich odešel do Lwówku, kde žila tehdy velká komunita Žitavanů, hlavně
soukeníků, a živil se zde snad zpočátku tím, čím se vyučil, tedy jako soukeník. 352 Styky se

Tato teze zní zwingliánsky.
Zdá se, že tito predikanti nebyli vůbec tak hloupí a neučení, jak to sarkasticky tvrdí katolík Johannes Hass
o Heydenreichově současníku magistru Franzi Rotbartovi, který byl podle zhořeleckého protonotáře a purkmistra
ein gut simpel man und zu der zeit ungelert, u nějž ein rathe nicht vormarckt sein gros studirn a který bisher
etzliche schkarten gelesen, srov. SRL-NF IV, s. 5 a 15.
350 K tomuto Rotbartovu reverzu, tajné svatbě na staré zhořelecké faře 29. srpna 1530 a Rotbartovu odchodu
města následujícího dne srov. SRL-NF IV, s. 94 an.; dále i ZOBEL, Alfred, "Untersuchungen", in: NLM 102
(1926), s. 165 ano Oním královým mandátem se alespoň ve zhořeleckém případě snad myslí rozkaz
Ferdinanda I. z 6. ledna 1528 nařizující propustit kazatele u zhořeleckého farního kostela.
351 Toto zřejmě správně předpokládá SEELlGER, ,,Lorenz Heydenreich", s. 39. Již roku 1528 nechal fojt vyhnat
oženivšího se faráře v Lobau Nikolause Staupitze. Vůbec prvním klerikem, který se v Německu oficiálně oženil,
byl v květnu roku 1521 probošt z Kembergu u Wittenbergu a Lutherův kolega z univerzity Bartoloměj Bernhardi
z Feldkirchu (1487-1551). Brzy následovali další, k tomu srov. SCHILLING, "Klaster und Manche", s. 131;
a OEHMIG, ,,Manchtum", s. 229-23l. Luther se sám oženil poměrně pozdě, až 13. června 1525 s Kateřinou
z Borny, jeptiškou unesenou roku 1523 z kláštera v Nimbschen. Jiní saští reformátoři (Karlstadt, Bugenhagen,
Miintzer) v tu dobu již ženatí byli, srov. MOELLER, "Die fruhe Reformation als neues Manchtum", s. 80;
OEHMIG, "Manchtum", s. 23l.
352 K Heydenreichovi ve Lwówku srov. SUTORlUS, Benjamin Gottlieb,
"Geschichte von Lawenberg lf',
s. 117-123, který uvádí, že se Heydenreich sice nechal zapsat roku 1535 do Iwóweckého seznamu soukeníků
mezi členy, kteří byli toho roku mistry, ale vzhledem k tomu, že je u jeho jména uvedeno ještě označení pastor,
tak byl zřejmě jen do cechu formálně zapsán, aniž by skutečně vykonával řemeslo. Tento postup byl tehdy
348

349
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svým rodným městem však rozhodně nepřerušil. Již roku 1533 uzavřel v Žitavě dohodu o
prodeji platu ve výši dvou žitavských hřiven, snad onoho, který mu kdysi daroval otec,
se svými švagry

rychtářem

Václavem Lankischem st. a syndikem Oswaldem Pergenerem a

jakýmsi Feld-Frantzem. V zápise v žitavské městské knize

znělo

jeho jméno: M Laurentius

Heidenreich, jetzund zu Lemberg concionator, und ein Tuchmacher, des alten Paul
Heydenreichs Sohn. 353 Před rokem 1543 se stal farářem v nedalekém Gryfówě/Greiffenbergu.
Je jen s podivem, že od přelomu 30. a 40. let 16. století měly komendy v Žitavě, Hirschfelde
a Lwówku stejného komtura. Heydenreich tak odešel ze Lwówku snad ještě před touto unií. 354
lIL 1. 6. Duchovenstvo v Žitavě ve 3 O. a na počátku 40. let 16. století

Podle CARPZOVa, jehož výkladu se poté držela

většina historiků

v 18. až 20. století, se

30. léta prý odehrávala následovně. 355 Po odchodu Heydenreicha do Lwówku se v Žitavě
na

místě

kazatele

vystřídalo několik

dalších duchovních. Jako prvního povolal komtur

Kaspara StOlzleina, jehož ale zase brzy propustil, jelikož komtura napadal v kázáních.
StOlzlein pak odešel do Oderwitz, kam ho povolali šlechtičtí patroni, tedy asi Šlejnicové. 356
Komtur ho nahradil kazatelem s humorným

příjmením

Jeronýmem lmmerliebem,

řečeným

Sturzkannlein, který byl ale už 26. listopadu 1536 vykázán z města pro homosexuální styky
s dospívajícími chlapci. 357 Třetím byl Georg Wa1tersdorff, jenž přišel do Žitavy v lednu 1537
z Wittenberku, ale johanité ho prý po sporech za rok propustili. Wa1tersdorff odešel do
Reichenbachu u Zhořelce, kde se vrátil zpět ke staré víře. 358 Roku 1538 tak byl povolán jako
čtvrtý

kazatel po odchodu Heydenreicha magistr Kaspar Wirthwein, jenž byl

propuštěn

roku

1541. Z Žitavy odešel do Zaháně, poté do Zhořelce a nakonec skončil ve Frankfurtu nad
u duchovních nebo vzdělanců obvyklý, protože jen členové cechu či jejich synové mohli užívat zbožné fundace
a studijní stipendia zřízená lwóweckými cechy. Vedle toho mohli získávat podíly na slevách, např. ve
mlýnech apod. Na druhou stranu se vyhnaní duchovní, a nejen oni, často vraceli ke svému řemeslu. Z řad
textilního řemesla, zvláště soukeníků,
pocházela celá ředa reformátorů (např. v Míšni, Eislebenu), srov.
KRAMM, "Oberschichten", s. 380 a 386.
353 Edici tohoto vkladu do shořelé žitavské městské knihy vydal alepoň částečně CARPZOV, "Memoria
Heidenreichiana", s. 34 ano
354 K mnohaletému spojení těchto tří komend v rukou příslušníka českého panského stavu srov. níže. Je
zajímavé že v Gryfówě vystřídal roku 1545 Heydenreicha právě lwówecký pastor, první reformátor a zběhlý
františkán Jakub Fuhrer, s nímž musel být Heydenreich v letech 1530-1543 ve Lwówku v každodenním styku.
Fuhrer měl koncem první poloviny 40. let ve Lwówku rozsáhlé spory s žitavským, hirschfelsdským
a lwóweckým
komturem
Kryštofem z Vartemberka. K Fuhrerovi srov. SUTORlUS, "Geschichte
von Lowenberg Ir', s. 103-108 a 112.
355 ,,Ana/ecta III", s. 26; HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 68-78.
356 Krátké životopisy všech Heydenreichových následovníků uvádí nejpřehledněji HAUBDORFF, "Historia
ecclesiastica", ke Stolzleinovi srov. s. 74 ano
357 Ibid., s. 75. Je zajímavé, že je všemi lužickými historiky, počínaje CARPZOVem, pokládán jako jediný
z Heydenreichových přímých nástupců za katolíka. Vzhledem k tehdejšímu přístupu k sodomii bylo vypovězení
velice mírným trestem.
358 Ibid., s. 75-77.
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Odrou, kde roku 1583 zemře1. 359 10. března 1538 zemřel také poslední kněžský komtur
s neněmeckým jménem Jan Nareska (Narschka)360 a komenda v Žitavě ale i ve Lwówku
připadla nepříliš

známému

příslušníku

rodu

pánů Berků

z Dubé Haymanovi, který

část

komendy roku 1540 radě zastavil,361 a ta tak již sama mohla povolat pátého kazatele po
Heydenreichově vypovězení,

Kaspara Heublina, jenž se ale prý roku 1542 pokusil

částečně

znovu zavést katolickou mši, což mu vyneslo o tři roky později jeho sesazení, ale jen na

nově

zřízené místo tzv. poledního kazatele neboli archidiakona (Mittagsprediger).362 Do Žitavy se

totiž po patnáctiletém exilu vrátil s rodinou Lorenz Heydenreich. 363
Ve 30. letech také prý v Žitavě vymřela většina katolíků. 19. července 1530 byl pohřben
purkmistr a kostelník Jan Kleeberg, jeden ze

zakladatelů

žitavské obecní pokladny. Jeho

pohřeb

byl prý posledním, který se konal na katolický i evangelický způsob. Někteří duchovní
tehdy ještě byli oblečeni jako katoličtí kněží, jiní ale už ne. 364 Vymřela i většina oltářníků.
Mezi poslední

patřili

O tři roky později

roku 1534

zemřel

zemřelý oltářník

Simon Jungenickel,

ve špitálu sv. Ducha Jan

farář

v Bertsdorfu

Schťitzenmeister.

Oz. od Žitavy)

a oltářník v Žitavě. 365 Dva oltářníci přestoupili k luteránství. Prvním byl bakalář Lorenz
1559), prezentovaný radou v říjnu roku 1521 k oltáři sv. Kryštofa ve

Neumann ze Žitavy

(t

farním kostele,366

který se roku 1542 oženil a

o osm let později se stal farářem

v Oberseifersdorfu (sv. od Žitavy) a nakonec těsně před svou smrtí roku 1558 i archidiakonem
u farního kostela v Žitavě. 367 Druhým oltářníkem v Žitavě, jenž konvertoval,

byl syn

purkmistra Michaela Krolauffta (t 1525) Michael mladší (t 1553).368 Byl rovněž farářem ve

Ibid., s. 77 ano
K němu např. PESCHECK, "Handbuch 1", S. 395.
36\ K této a další zástavám srov. níže.
362 Heublin zemřel 24. prosince 1549. Jeho testament žitavské Gemeiner Kasten z 29. července 1549, v němž
nadal chudým 21 seelbade a tři sukna, vydal částečně MITTER, ,,Die Grilndung des Zittauer Gotteskastens",
S. 251 ano I on se oženil sjakousi Dorotou. Jejich stejnojmenná dcera byla pokřtěna 1. května 1549, srov.
HAUf3DORFF, "Historia ecclesiastica", S. 114 ano
363 Podrobněji k návratu z exilu a k opatření, jež Heydenreich v náboženském životě v Žitavě provedl, srov.
níže.
364 Analecta III, S. 26; HAUf3DORFF, "Historia ecclesiastica", S. 73 ano
365 HAUf3DORFF, ibid.; SAUPPE, "Diozese Zittau", S. 138, se domnívá, že komtur musel jako oltářníky povolat
faráře z okolních vsí, tj. nejen níže uvedené oltářníky Krolauffta a Neumanna, ale i faráře
v KleinschOnau!Sieniawce Václava Mause Ct 1530) k oltáři sv. Barbory a Valentina Degena
z Friedersdorfu/Gómych Biedrzychowic kjednomu oltáři v kostele sv. Kříže.
366 Tuto prezentaci a konfirmaci administrátora Jana Žáka vydal HAUf3DORFF, "Historia ecclesiastica", S. 7-9.
367 Jeho stučný stučný životopis je popsán v ,,Analecta 111", S. 86.
368 O jeho smrti napsal tehdejší purkmistr a mnohaletý kostelník Jan z Hobergu do rejstříku zvoníků, jenž sloužil
i jako matrika pohřbů, že 10. ledna 1553 zemřel der achtbar wirdige Herr Michel Krolaft, mein Johann von
Huberg gethrauer lieber Schulgesell zu leipczig nach der er czu Witgendorff lang zceyth seinem von Gote
vorthrauetem Volcke das Heilige Euangelium geprediget mit allem vleise. Zápis vydal HAENSCH, ,Johann von
Hoberg", in: ZG č. 59 z 27. března 1912.
359

360
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Wittgendorfu a žitavským děkanem. 369 Oba ve společném testamentu z 23. prosince 1542
učinili

žitavské obecní

pokladně

odkaz ve výši deseti zlatých, z nichž plynul

roční

plat 36

grošů. Tento plat vázl na jednom pozemku v Eckartsbergu u Žitavy. Je důležité připomenout,

že původně těchto deset zlatých patřilo tehdy již zaniklému bratrstvu oltářníků. 37o V tuto
dobu

postupně

zanikaly i katolické ceremonie, které se

zřejmě

ve filiálních

předměstských

kostelech udržely déle. Až roku se 1535 tak v kostele Panny Marie sloužila poslední katolická
mše.

37I

Roku 1538 ustaly prý ve městě vůbec všechny mše slavené o všedních dnech a rok na

to i v neděli. 372

III I. 7. Oswald Pergener a styky Žitavy s jednotou bratrskou a curyšskými
zwingliány
Vypovězení

Heydenreicha a problémy s jeho

často

se

střídajícími

nástupci snad

přiměly

alespoň část Žitavanů, aby se snažili hledat čisté evangelium jinde než ve Wittenberku, a to u
zwingliánů,

jednoty bratrské,

popř.

i

novoutrakvistů.

Z 30. a 40. let 16. století se totiž

dochovala korespondence některých osob z čela městské samosprávy v Žitavě s nástupcem
Ulricha Zwingliho v Curychu Heinrichem Bullingerem. Autorem

těchto dopisů

byl magistr

Oswald Pergener (t 3. dubna 1546), jenž byl tehdy v Žitavě zřejmě nejvzdělanější osobností.
Byl vrchním

písařem

(1532-1546) a krátce i syndikem a vedle toho i švagrem Lorenze

Heydenreicha. Za manželku

měl

sestru Heydenreichovy ženy

Alžběty

(t

Annu Englerovou

1581). Byl i varhaníkem ve farním kostele, později i jeho synové. 373 Stejně jako většina jeho
kolegů

v úřadě nebyl ani on místní. Pocházel z městečka Lonnerstadt

Erlangenu v horních Francích. Absolvoval pro

protonotáře

roku 1513 studoval v Lipsku, kde se stal roku 1515
magistrem. Poté

působil

severozápadně

od

a syndika typickou kariéru. Od

bakalářem

a o dva roky

později

i

v letech 1518-1521 jako rektor školy v Lauban. Od roku 1524

působil už v Žitavě na místě podpísaře. Roku 1528 se stal po smrti Johanna Kramera

(t 19.

Snad to byl on, kdo roku 1529 vyslýchal z příkazu administrátorů Heydenreicha a přikázal komturovi, aby
nepovoloval kázání zběhlých žitavských františkánů v městských kostelech.
370 MITTER, "Die Griindung des Zittauer Gotteskastens", s. 249 ano
371 To ale asi proto, že kostel toho roku vyhořel.
372 Tyto letopočty uvádějí např. Analecta III, s. 26; dále HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 43. Je však
nutno říci, že jsou tyto informace možná poněkud zmatené, protože titíž autoři na jiných místech uvádějí, že
Žitava se stala zcela evangelickou (až na komtura a jeho služebníky samozřejmě) teprve během pastorátu
Martina Tectandera (1557-1579), k tomu srov. níže. Ve Lwówku byl prý posledním oltářníkem ve farním kostele
johanita Valentin R1iuftel, farář v Gorischseiffen, který 28. ledna 1556 odkázal farnímu kostelu všechen svůj
majetek. Nakonec ovšem připadl jako odúmrť johanitskému řádu, srov. SUTORlUS, "Geschichte von
Lůwenberg lf', s. 156. Je však třeba poznamenat, že se po zběžném přehlédnutí mně zatím dostupných účetních
knih žitavských kostelů oltáře v kostelech nacházely i v druhé polovině 16. století.
373 Srov. k tomu např. zápis z rejsříků zvonění: Thomas Pergamer noch tode seines Vatern, des wirdigen Hern
369

napříště

Magistri OjJwaldes Notarii, gemeiner Stad gewesener Organist Montag noch Pauli bekehrung galautet,
tj. 1. února 1558. Zápis vydal HAENSCH, "Johann von Hoberg", in: ZG č. 60 z 10. dubna 1912.
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prosince 1527)

(t 22.

městským písařem

neboli

notářem

a po smrti

protonotáře

Me1chiora Hausena

března 1532) i vrchním písařem. Roku 1533 byl i syndikem. 374 Funkce syndika nebo

městského písaře

vyžadovala od svého nositele vedle patříčného univerzitního vzdělání i

časté

cestovaní hlavně za politickými účely a tomu odpovídající jazykové znalosti. 375
V letech

1532-1534

pobýval

Pergener

často

v Praze

během

tehdejších

sporů

hornolužických královských měst s místní šlechtou. 376 Nacházel se v úzkých stycích
s protektorem jednoty Konrádem Krajířem z Krajku a jeho synem Arnoštem. Často se za ním
stavěl

v jeho městech (Mladá Boleslav, Brandýs a nejspíše i Turnov), která ležela většinou na

cestě z Prahy do Žitavy. Johannes Hass, který rovněž roku 1534 Krajíře navštívil, a to

dokonce v okamžiku, když se Konrád modlil v bratrském škole v Mladé Boleslavi, proto
označuje Pergenera za ein halbir pickart, jenž měl s panem Krajířem gut kunthschafft.377 Jen

na

počátku

jara roku 1533

navštívil

Krajíře několikrát,

jak to vyplývá zjeho relací do

Budyšína. Sešel se tehdy i s dalším bratrským šlechticem z Pojizeří

Bedřichem

z Donína a na

Benátkách a ve stycích snad mohl být i s dalším mocným ochráncem jednoty v tomto regionu
Janem z Bibrštejna a na Kosti. 378
Se svými sympatiemi kjednotě tehdy nebyl v Žitavě rozhodně sám. Roku 1542 totiž
zemřel

jakýsi Bartel Christel organista, des magistri Oswaldi Pergamer unnd Joannis
Zachariae discipulus ... czu Behmen zum Brand eysen. 379 Onen magister Johannes Zacharias
byl snad krátce roku 1539 kazatelem v Žitavě. Je tak to alespoň označován v matrikách křtů,
374 K Pergenerovi sepsal důležitý článek zejména SEELlGER, Ernst Alwin (hrsg.), "Zittauer Freunde der
Ziiricher Reformatoren und der Bohmischen Briider", in: ZG 9 (1932), s. 37-44.
375 K funkcím protonotáře syndika ve středoněmeckých městech obecně srov. KRAMM, "Oberschichten",
s.415-440.
376 K tomuto období nejnověji FICKENSCHER, Daniel, "Die Beziehungen der oberlausitzer Stan de zu Prag,
dem politischen Zentrum der Bohmischen Krone 1526-1618", in: Korunní země v dějinách českého státu II.
Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.- 16. století. Sešity Ústavu českých
dějin FF UK řada A, sv. 3 (edd. BOBKOVÁ, Lenka/KONVIČNÁ, Jana), Praha 2005, s. 223-250. Právě v době
obou pražských smluv (1530 a 1534) provádělo Šestiměstí aktivní zahraniční politiku a vydržovalo si v hlavním
městě agenty, ibid., s. 231-237. Pergener snad mohl patřit mezi ně vzhledem ke svým dobrým vztahům k členům
českého panského stavu z oblasti Pojizeří.
377 SRL-NF IV, s. 192 ano
378 Edici těchto dvou zpráv ze 14. března 1533 a 2. dubna 1533, jež zasílal Pergener do Budyšína, vydal
SEELlGER, "Zittauer Freunde", s. 41 ano Regestovou formou pak ARRAS Paul (hrsg.), "Regestenbeitrage zur
Geschichte des Bundes der Sachsstadte der Ober-Lausitz von 1531-1540, zusammengestellt auf Grund der
Urkunden, welche sich im Bautzner Ratsarchive (Fund Ermisch) vorfinden, in: NLM 77 (1901), s. 26-66, zde s.
38-40. Pro naše téma je zajímavé i to, že se v Praze sešel 9. března 1533 po jídle mit der Herr Prior auf der
Kleinenseiten, což může být zřejmě jen johanita, jenž dal Pergenerovi k dispozici svého posla, kterého Pergener
poslal se zapečetěným listem do Lince, kam Ferdinand svolal českou zemskou vládu včetně fojta Zdislava
Berky a asi i Konráda Krajíře, které Pergener původně hledal. O čem Pergener s johanitou jednal (může jít o
velkopřevora, ale spíše jen o pouhého představeného malostranského domu) není známo. K mladoboleslavským
Krajířům, benáteckým Donínům a jiným ochráncům jednoty bratrské srov. EBERHARD, Winfried, Monarchie
und Widerstand. Zur stiindischen Oppositionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinads I. in Bohmen.
VerOffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 54, Munchen 1985, zejména s. 100 ann.
379 MITTER, "Griindung", s. 248; dále SEELlGER, "Zittauer Freunde", s. 43.
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kde vystupoval jako svědek.

380

Ve stycích s jednotou snad byl i další Žitavan, který skončil ve

středních Čechách, Vít ze Žitavy (1501-1551), kantor a učitele na škole v Českém Brodě. Ve
své

době

byl prý uznávaným hudebníkem. V bratrském

německém zpěvníku

z roku 1566 se

nacházejí dvě písně od Martina Cornelia ze Žitavy a jedna od Lukáše Libania z L6bau, jenž
zemřel

roku 1577 jako starší v německé bratrské obci v

Lanškrouně.

Jiná jeho

píseň

byla

zapsána do ochranovského zpěvníku z roku 1735. Oba platí za nejstarší autory duchovních
písní z Horní Lužice vůbec. Ve stycích s jednotou v Lanškrouně, tehdy pod vedením slavného
kazatel a a skladatele duchovních písní Michaela Weiseho, snad mohl být v mládí i Mikuláš
Dornspach (1516-1580), původem z nedaleké Moravské Třebové. 381
Byli to

právě

Konrád a Arnošt

Krajířové, kteří

Pergenerovi, již tehdy podle jeho vlastních slov

darovali v květnu roku 1532 v Praze

přívrženci

Zwingliho v otázce pojetí svátosti

oltářní, knihy od Bullingera382 a jiných zwingliánů, a inspirovali tak dlouholetou Pergenerovu
korespondenci s Curychem. 383 Pergener si sice Bullingerovi už v prvním dopise z 13. října
1533, v

němž

lituje smrti Zwingliho,

stěžuje,

že osamocen, ale na druhou stranu zde

SEELlGER, ibid.
Ibid.
382 K Bullingerrovi (1504-1576) existuje rozsáhlá literatura a nyní již i edice části jeho děl a korespondence, jež
přesahuje rámec této práce. V případě Bullingera jsem vycházel alespoň ze stručných ale hutných údajů
z Theologische Realenzyklopadie, Bd. 7, Berlin/New York 1981, s. 375-387. Do budoucna by bylo alespoň
dobré zjistit, o čem všem pojednávájí četná díla od Bullingera a jiných zwingliánů, která se v Žitavě četla.
383 Abych nemusel citovat bibliografický údaj v poznámkách u každého jednotlivého dopisu, uvedu všechny
bibliografické záležitosti na počátku tohoto oddílu. Bullingerova korespondence je už více než třicet let kriticky
vydávána, nyní projekt dospěl až do roku 1541, srov. GÁBLER,UlrichJZSINDELY, Endre et aI. (hrsg.),
Heinrich Bumnger Briefivechsel, Bd. I-ll, Erganzungsband A. Addenda und Gesamtregister zu Band 1-10,
Henrich BuIIinger Werke. Zweite Abteilung. Briefwechsel, Zurich 1973-2005. Pergenerovy listy vydali
ZSINDEL Y, Endrel SENN, Matthias (hrsg.), Bd 3, Zťirich 1983, s. 204-206, č.272 [= list z 13. řijna 1533 ];
BÁCHTOLD, Hans Ulrich/HENRICH, Rainer (hrsg.), Bd 7, Zurich 1998, s. 63-65, Č. 949 [= list z 15. února
1537] a s. 75-76, Č. 955 [= list z 20. února 1537]; TÍŽ (hrsg.). Bd 8, Zťirich 2000, s. 105-107, Č. 1111 [= list
z 12. března 1538]; TÍŽ (hrsg.), Bd 9, Zurich 2002, s. 63-64, č. 1229 [= list z 21. února 1539] , s. 66-67,
Č. 1231 [= list z28. února 1539- od Celestina Henniga], s. 186-187, Č. 1293 [= list z5. srpna 1539] a s. 224,
č. 1312 [= Bullingerova relace Vadianovi, mj. o informacích od Pergenera z 3. října 1539]; TÍŽ (hrsg.), Bd 10,
Zťirich 2003, s. 54-56, č. 1362 [= list z 25. února 1540]; TÍŽ (hrsg.), Erganzungsband A. Addenda und
Gesamtregister zu Bd 1-10, Zurich 2004, s. 71 [= zprávy o dosud nevydaných dopisech BuIIingerovi od
žitavského městského lékaře Jana Becherera z roku 1558 a 1560]; HENRICH, Rainer/KESS,
Alexandra/MOSER, Christian (hrsg), Bd. ll, Zťirich 2005, s. 86-87, Č. 1470 [= list z 1. března 1541]. Zbylé
dva dopisy z doby, jež tato moderní edice ještě nekryje, vydali HERGANG, Kari TheodorIPESCHECK,
Christian Adolph (hrsg.), "Briefivechsel Zittauer Ratsherren mit Hauptern der reformierten Kirche zu Ziirich im
Zeitalter 1541", in: NLM 36 (1860), s. 145-155. Jde o dopis z 20. února 1542 a 3. března 1544. HERGANG
s PESCHECKem však vydali jen šest dopisů z 12. března 1538,21. února 1539,28. února 1539,4. srpna 1539 a
pak jen poslední dva výše jmenované z roku 1542 a 1544. O listu z 13. října 1533 se jen zmiňují. Tento list, ale
jen v moderním německém překladu, vydal až SEELlGER, "Zittauer Freunde", s. 37-39, kde je přeloženo i
43-44 je i zdrojem pro většinu životopisných údajů
zbylých šest dopisů. SEELlGER, s. 40-41 a
v mých poznámkách k jednotlivým přátelům curyššské reformace a českých bratří. Dopisy z 15. a 20. února
1537, BuIIingerova relace Vadianovi z 3. října 1539 a další dopisy z 25. února 1540 a 1. března 1541 jsou
dosud v Žitavě neznámy. Nezná je ani DUDECK, Volker, "Zittau, Bohmen und das Haus Habsburg.
Stadtgeschichte und personelle Kontakte in Spatmittelalter und Friihneuzeiť', in: "Welt-Macht-Geist", s. 177188, který doslovně vychází jen z překladů u SEELlGERA. Je tak velice pravděpodobné, že se z let 1542-1546,
kdy Pergener zemřel, dochovalo více, zatím ještě neznámých dopisů, než kolik jich pro ona čtyři léta uvádí
HERGANGova a PESCHECKova edice.
380
381
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Bullingera zdraví už městský rychtář Václav Lankisch St. 384, radní a pozdější několikanásobný
purkmistr Fridrich

Weigand

(1482-1559),

natione

Helveticus 385 ,

Onofrius Herzog

(t

1555)386, Celestin Henni/nlg (1512 - 10. dubna 1567)387 a Kaspar GUttel (Gettelus)388
a plurimes allii. 389 Takže zde jde spíše jen o topos. Je zajímavé, že Pergener byl hlavou širší
sítě zwingliánů

i

městský písař

v korunních zemích. V dopise z 15. února 1537 tak Bullingera zdraví
v Nymburce Jakub

Mráček, městský písař

Bitensis a radní z Lauban, kde Pergener
Franciscus Boarius (Bayer)

a

působil

tamější měšťan

v krajířovském

Tumově

Mikuláš

kolem roku 1520 jako rektor školy,

Ludovicus Flosselius (FlOssel). Pergener

Bullingerovi oznamoval, že jeho díla mají ohlas zejména v Čechách, odkud jej téměř vždy
přes Pergenera zdravili jeho přívrženci (fratres, ex Bohemia presertim),390 které bohužel

Pergener uvedl jmenovitě jen jednou.
Témat korespondence je

několik.

Zejména se

zmiňovalo

zasílání Bullingerových

spisů

i listů do střední Evropy a organizace pošty vůbec, dále situace na turecké frontě 391 , mory392,

384 Bakalář Václav Lankisch st. (1473- 28. července 1538)
byl dlouholetým kostelníkem (1514-1538),
mnohonásobným purkmistrem a rychtářem. Stejně jako Pergener byl i on švagrem Lorenze Heydenreicha.
V letech 1492-1497 studoval v Lipsku. V druhém manželství žil s Kristinou Justovou, s níž měl roku 1521 syna
Václava mladšího. Po jeho smrti si vzal jeho vdovu Mikuláš Dornspach. Genealogickou studii k rodině
Lankischů (od roku 1561/1580 ve šlechtickém stavu, od roku 1576 sezením na NeuhOrnitz u Žitavy) v Žitavě,
od první zmíky o jejich rodu roku 1391 (resp. jistě až roku 1443) po jejich vymření po meči roku 1758, sepsal
HAENSCH, Louis, "Die Familie von Lankisch", in: MGFZG 8 (1912), s. 17-30; TÝŽ, "Die Famile Just",
in: MGFZG 7 (1911), s. 42-56. Tato rodina, doložená v Žitavě už roku 1408, zde žila ještě v autorově
současnosti jako poslední středověká radní rodina.
385 Rodina Weigandů pocházela snad z oblasti Toggenburg u Sankt Gallenu, kde je doložena už v 15. století,
srov. "Heinrich Bullinger Briefwechsel", Bd. 3, s. 205, pozn. ll. Sám Fridrich (1482-1559) nebyl v žádném
případě iniciátorem korespondence s Curychem. Hlavou žitavských zwingliánů byl Pergener, autor a zřejmě
i adresát drtivé většiny dopisů. Weigand, resp. až jeho ovdovělá manželka Uršula též odkázali v letech 1546/49
velikou donaci ve výši 300 kop grošů žitavské obecí pokladbě. Vydal ji MITTER, "Die Grundung des Zittauer
Gotteskastens", s. 249. Zprávu o Weigandově smrti nám zanechal v rejstříku zvonění Jan z Hobergu: der
ersame wolweyse Her Friderich Weygandt alter gewesener Burgermeister ist in Got verschieden 3. ledna 1559 a
an der Heilign drei Konig tag zur eden bestatteth yn der Pfarkirchn unnd gelauteth worden wie gewonlich ...
von drei pulsen I schock 9 gr. Zápis vydal HAENSCH, "Johann von Hoberg", in: ZG č. 60 z 10. dubna 1912.
386 Byl horním písaře žitavských kverků, právovárečným měšťanem a kantorem.
387 Byl autorem zatím dosud jediného vydaného dopisu Bullingerovi z 28. února 1539, který nenapsal Pergener.
Tento dopis je jako jediný psán německy. Hennig se zde vyznával z obdivu k Bulligerovi. Chtěl Curych
navštívit, aby mohl reformátory slyšet osobně. Hennig studoval ve Frankfurtu nad Odrou (1530). V Žitavě
působil rovněž jako kantor, později byl purkmistrem a mětským kronikářem. Sepsal dnes ztracené Ephemerides
Zittavienses, jednu z dodnes nenalezených knih (20. svazek) Carpzovových Collectaneí, jež vyplňovaly mezeru
mezi Gubenem a jeho pokračovateli a četnými žitavskými pozdě humanistickými a barokními kronikami, srov.
FRODE, "Collectanea Lusatica", s. 102.
388 Byl rovněž kantorem.
389 V dopise z 20.7. 1537 zdraví Bullingera titíž Žitavané a ještě navíc i Jan Bechecher, městský fyzikus
(cirurgus), jenž byl s Bullingerem v písemném kontaktu ještě v letech 1558 a 1560. Pocházel z Norimberka a
sám doručil přes své domovské město do Frankfurtu dopis z 12. března 1538. V dopise z 30. dubna 1544 zdraví
Bullingera vedle Pergenera opět Onofrius Herzog a Celestin Hennig.
390 Např. dopisy z 15. a 20. února 1537 a z 25. února 1540.
391 To např. v dopisech z 5. srpna 1539 nebo 20. února 1542. V dopise z 3. března 1544 se Pergener dokonce
omlouvá, že dlouho nenapsal, neboť, vedle permanentních problémů s doručením pošty do vzdáleného
Frankfurtu, působil v polovině minulého roku (1543) jako výběrčí turecké daně a navíc se připravuje další výběr.
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ale i informace o jednotě bratrské393 a novoutrakvistech. 394 Zdá se, že Pergener fungoval
jako Bullingerův zpravodaj pro východ střední Evropy.395 Z korespondence vysvítá, že
Pergener byl v kontaktu byl z širšího německojazyčné okolí s Wittenberkem, Vratislaví 396 ale
i se vzdáleným Štrasburkem. 397 Pergener se Bullingerovi pravidelně chlubil tím, že od něj
přečetl téměř vše a rozhodně nezaostával ani v četbě děl dalších švýcarských reformátorů. 398

Byl-li Pergener dlouho bez jeho nových prací a listů, cítil se hloupý jako obr Filonidés. 399
Tato díla se samozřejmě v Žitavě četla ve čtenářských kroužcích, jak to dosvědčují jména
měšťanů, kteří
Doručování

posílali na konci Pergenerových dopisů pozdravy do Curychu.
vzájemné korespondence bylo na tak velkou vzdálenost velice obtížné. Dopisy

mezi Lužicí a Curychem se

vyměňovaly

i s knihami

homoněmeckých reformátorů

na

veletrzích ve Frankfurtu nad Mohanem, jež se konaly dvakrát do roka, v předjaří a koncem

v témže listu dokonce Pergener Curyšské prosí, aby mu zaslali překlad koránu z latiny

do němčiny, který právě
vydali.
392 O tom dopis z 1. března 1541 nebo list z 20. února 1542.
393 Bratři byli obzvláště nadšeni podle Pergenerova dopisu z 20. února 1537, poté co se od Pergenera dozvěděli,
že má Bullinger stejný názor na pojetí svátosti oltářní jako oni.
394 V dopise z 3. března 1544 oznamuje Pergener Bullingerovi zatčení doktora Václava Mitmánka a sděluje mu,
že Mitmánek kdysi navštívil i Curych a Basilej. Nikdy neviděl ani neslyšel doctiorem hominem in Bohemia, než
je Mitmánek. I on studoval spisy z Curychu a často Pergenera navštěvoval, aby se bavili o věcech křesťanských
(Est et ipse studiosissimus vestrarum editionum mihique familiarissimus, qui saepius in his meis aediculis
mecum contulit de rebus Christianis). Pergener zde asi popisuje Mitmánkovo druhé zajetí poté, co se vrátil
koncem roku 1543 tajně do Prahy, z níž byl už králem stejně jako ze všech zemí Koruny české vypovězen.
Po tomto porušení králova rozkazu následovalo delší vězení na Křivoklátě a doživotní vypovězení ze všech
korunních zemí, srov. EBERHARD, "Monarchie und Widerstanď', s. 379. Autorovi této knihy nebyly po
osobním rozhovoru doposud styky Pergenera s Mitmánkem, Krajíři a zwingliány známy. Pergenera neuvádí ve
svých manifestech bohužel ani sám Mitmánek, srov. KROFTA, Kamil (ed.), Doktor Václav Mitmánek panu
tatíkovi milému. Listy z let 1533-1553. Edice Blahoslavovy společnosti, č. 3, Praha 1931
395 Tak to jasně vyplývá z Bullingerovy relace sanktgallenskému reformátorovi Joachimu Vadianovi, kde jej
Bulliger zpravovalo situaci v Anglii, Hesensku a východním Frísku. Od Pergenera ze slezské (1) Žitavy obdržel
Bullinger informace o úspěších reformace v Čechách, Polsku a Prusku. Pergener informoval Bullingera i o
aktuálních politických událostech: např. v dopise z 5. srpna 1539 o smrti Jiřího Saského, které velmi litovali
papeženci, nebo v dopise z 25. února 1540 o nezdařeném nástupu Jáchyma Minstrberského - ztroskotal užjako
velkopřevor počátkem 30. let- na vratislavský biskupský stolec po smrti Jakuba ze Salzy, jehož výslovně
Bullingerovi představil jako pravnuka Jiřího z Poděbrad.
396 V listu z 5. srpna 1539 oznamuje Pergener Bullingerovi, že vyřídil jeho pozdrav refomátoru Vratislavi
Johannu Hessovi.
397 Pergener byl
v písemném styku s tamějším slavným reformátorem Martinem Bucerem. Bucera zmiňuje
v dopisech z 20. února 1537 a 12. března 1538, kdy dokonce lituje, že se nepovedlo přeposlat přes Štrasburk
jeho dopis do Curychu. Edice Bucerovy korespondence bohužel uvízla v září roku 1530, a tak se asi ještě dlouho
nebudeme moci dozvědět, zda se nějaké listy dochovaly. Dosud vyšly v letech 1979- 2000 jen čtyři díly, srov.
ROTT, Jean a kol (edd.), Correspondance de Martin BucerlMartin Bucer Briefwechsel. Studies on Medieval and
Reformation Thought, Tom. I-IV, Leiden etc. 1979-2000. K Žitavě se zde zatím nic nenachází.
398Zejména Huldrycha Zwingliho a basilejského reformátora Jana Oekolampada, zjehož děl si mohl téměř
sestavit knihovnu, dále Konráda Pellikana z Curychu, s nímž si rovněž dopisoval. Korespondoval si
i s Theodorem Biblianderem, zdravil i Kaspara Megandera a Leo Juda, kteří všichni působili
v Curychu, passim.
399 Takto se označuje v dopise z 1. března 1541. V dopise z 20. února 1542 si stěžuje, že v Žitavě neviděli už dva
roky žádné nové Bullingerovo dílo.
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léta.

4oo

Z curyšské strany je tam doručoval známý tiskař a nakladatel Bullingerových spisů

Christoph Froschauer. Z lužické pak zhořelečtí a budyšínští kupci, zejména ale jakýsi Jan
Hensenstein z Frankfurtu nad Mohanem, jenž se koncem 30. let přiženil do Kutné Hory.401
Tento Hensenstein byl ale podle Pergenera

obzvláště

nespolehlivý, protože po

svatbě přestal

téměř své domovské město navštěvovat. 402 Některé dopisy byly do Frankfurtu posílány přes

Wittenberk, tj.

přes

centrum

největších odpůrců

curyšských

zwingliánů,

a to

buď

Pergenerovým švagrem Tobiasem Englerem403 , nebo wittenberským rychtářem,404 a dokonce
profesorem hebrejštiny

na

tamější

univerzitě

Matyášem Aurogallem (Goldhahn)
z Chomutova, jenž mj. pomáhal Lutherovi s překladem bible. 405 Žitava dostávala spisy

z Wittenberku, ale ty zde nikdy tolik očekávání nebudily. Byly navíc zásadně v němčině. 406
Závěrem zbývá dodat, že se přesně neví, kdy se celá Žitava stala luteránskou. Byl to
zřejmě paradoxně

jeden z Bullingerových

příznivců

Celestin Hennig, který jako purkmistr

zlomil odpor jakýchsi kacířů před vydáním žitavského luteránského církevního zřízení407
radou roku 1564. 408 Bullinger si však psal s žitavským lékařem Bechererem ještě roku 1560.
Styky se švýcarskými a homoněmeckýmá reformátory byly
častější, přihlédneme-li

tedy švýcarská a

zřejmě před

polovinou 16. století

k množství zachované korespondence, než s bližším Saskem. Snad

homoněmecká

reformace, jež byla

přitažlivá hlavně

pro

městské prostředí,

získala po určitou dobu sympatie i v Žitavě. 409 Nelze podle mě ale ani tvrdit, že Žitava byla
411
před polovinou 16. století z většiny zwingliánská. 41O Skutečnost byla zřejmě pestřejší.

III 1.8. Konrád Nesen, Mikuláš Dornspach a wittenberská reformace
Již Pergenerovi korespondence vyplývá, že Žitava byla i v kontaktu s Wittenberkem.
Hlavními exponenty Wittenberku v Žitavě byli zřejmě licenciát Konrád Nesen,412 Ondřej

400

Většina Pergenerových dopisů byla psána tak, aby se s nimi ještě stihlo na veletrh dorazit, jak to sám

výslovně

uvádí např. v dopise z 5. srpna 1539.
Tento mladý kupec je zmiňován v dopise z 20. února 1537, a to už jako působící v Kutné Hoře. V dopise
z 5. srpna 1539 se uvádí jako manžel nějaké kutnohorské měšťanky.
402 V tomto ohledu si na tohotojuvenis ille Francofordianus Pergener stěžuje v dopise z 20. února 1542.
403 Dopis z 12. dubna 1538.
404 Dopis z 5. srpna 1539.
405 Tentýž dopis z 5. srpna 1539 a dále dopis z 25. února 1540.
406 Dopis z 20. února 1542.
407 K němu níže.
408 K tomu SEELlGER, "Zittauer Freunde", s. 44.
409 Srov. výše obecné úvodní kapituly k prvnímu dílu mé práce.
410 "Heinrich Bullinger Briefwechsel", Bd. 3, s. 204, pozn. č. 1.
411 PROCHNO, Joachim "Die Reformationszeit", in: "Johanniskirche", s. 16-21, zdůrazňuje, že v Žitavě žili
vedle sebe velmi dlouho příznivci různých refomačních směrů.
412
bratrech Nesenech, Mikuláši Dornspachovi (1516-1580) a Prokopiu Nasonovi (1548-1608) sepsal knihu
HAUPT, Ernst Friedrich, Wilhelm und Konrad Bruder Nesen, Nikolaus von Dornspach und M Procopius Naso,
Zittau 1843, k Nesenům zejména s. 1-88. Následující biografické údaje k Vilémovi Nesenovi se opírají hlavně o
401

°
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Maskus a snad i Mikuláš Dornspach. Ani jeden z této trojice

mužů

nebyl místní. Dva z nich

pocházeli stejně jako zwingliáni Weigand a Pergener dokonce z velké dálky. Konrád Nesen
(asi 1495- 25. června 1560) pocházel z města Nastatten, ležícího zhruba na půl cesty mezi
Koblencí a Mohučí na území tehdejšího Hesenska v trevírské diecézi. Jeho starší bratr Vilém
(asi 1493 - 5. či 6. července 1524) se mohl stát významným wittenberským profesorem a
reformátorem, ale utopil se krátce po svém povolání do Lutherova města, když při jeho
oblíbených projížďkách po Labi narazil do jeho
Viléma snad pro jeho
k obecným církevním

časnou

dějinám.

smrt

Když už se

loďky

kmen stromu.

nezmiňují

někde

žádné encyklopedické

tento Nesen

zmiňuje,

tak

právě

příručky

pro svoji

neobvyklou smrt, která tehdy otřásla reformátory všech směrů, a inspirovala je pro celou řadu
dopisů a truchlivých i oslavných básní. Šlo ale každopádně ve své době o poměrně důležitou

osobnost. Ačkoliv nikdy s Žitavou nepřišel do styku, je dobré, už jen kvůli jeho bratrovi
Konrádovi, alespoň nastínit jeho životopis. Bude si tak možno

představit, koho Žitava

voso bě jeho bratra Konráda roku 1533 získala.
Vilém studoval a působil v Basileji4I3 , Paříži (v letech 1517-1518 např. u Viléma
Budaea414 a působil zde i jako preceptor dvou patricijských synků z Frankfurtu nad Mohanem
a jednoho z Lucernu415 ), Leidenu416 a Lovani. V tomto městě i jako učitel na univerzitě
v letech 1518-1520. 417 Korespondoval si a osobně se stýkal s Erasmem, který ho doporučoval
na

řadu

míst. Basilejský humanista sepsal na jeho

počest

dokonce

báseň,

v níž

opěvoval

Vilémovo psací pero, které mu daroval humanista a Melanchtonův příbuzný Jan Reuchlin,418
ale po

Nesenově příklonu

k reformaci došlo k ochlazení vzájemných sympatií. V písemném

tuto knihu. K Vilémovi se zachovalo mnohem více pramenů než kjeho bratru Konrádovi, protože archiv rodiny
Nesenů podlehl požáru města Žitavy už roku 1608, a tak toho ke Konrádovi v Žitavě nepřinesl mnoho ani

CARPZOV. HAUPTova kniha je cenná tím, že autor v poznámkách vydal značnou část Vilémovy
korespondence. Totéž platí i pro písemnosti, jež po sobě zanechal Konrád. Zejména v případě Vilémovy
korespondence s Erasmem či Zwinglim by bylo možno vycházet již snad i z moderních edic. To by ale
překročilo časový rámec této práce.
413 V Basileji se vůbec poprvé roku 1514 zmiňuje. Pobýval zde až do roku 1516 u Erasma, srov. HAUPT,
"Wilhelm und Konraď', s. 8. Znovu se sem vrátil v letech 1520-1521, ibid., s. 14.
414 Erasmus doporučoval ve svém dopise z 1. února 1518 doktorovi svobodných věd Nesenovi navštěvovat
hlavně přednášky profesora řečtiny Cypriána Talea. Dále mu radil, aby se choval jako Germán a oloupil Galii
o její bonis literis, ibid., s. 9 a 61, pozn. Č. 8.
415 Ibid., S. 10.
416 Zde pobýval, podle svědectví Erasma, roku 1519, ibid., s. 5.
41? To uvádí Erasmus ve svém dopise právě Budaeovi, ibid., s. 8. Jako učitel působil na collegiu trilinguu,
řečeném Buslidiovo. Již z názvu je patrné, že se tu učily tři biblické jazyky. Bylo zřízeno právě z Erasmova
popudu, ibid., s. 10 ano
418 Ibid., S. 16.
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styku byl i s Zwinglim419 (s ním ještě v době, než se stal široce známým) a jinými humanisty
z celé Evropy.420
V Lovani

učil

zejména klasické jazyky a geografii. Již tehdy byl ale pro své náboženské
názory napadán místními profesory, zejména karmelitánem Mikulášem Egmundanem.421
Proto odešel roku 1520 zpět do Basileje a v letech 1521-23 do Frankfurtu nad Mohanem. Byl
jedním ze zakladatelů a prvních rektorů zdejšího gymnázia. 422 Ve Frankfurtu také prý poprvé
roku 1521

osobně

Nesenovým

poznal Luthera, který tehdy cestoval na říšský

odpůrcem

zde byl

Jan Cochlaeus, známý

děkan

později

sněm

do Wormsu. Hlavním

kapituly Panny Marie a katolický kontroverzní teolog

i z

drážďanského

a budyšínký kanovník. Luther dokonce Nesenovi
arrnaturn virurn Cocleurn z února roku 1523. 423

dvora jako kaplan

věnoval

v předmluvě

Jiřího

svůj

Bradatého

spis Adversus

Snad to byl sám Luther, kdo Viléma Nesena pozval roku 1523 do Wittenberku. 424 Nesen
zde nejspíše studovat i práva. Byl vosobním i písemném styku
Melanchtonem. S Melanchtonem a Joachimem Camerariem jeli

se Spalatinem a

společně

roku 1524 na

německý jihozápad.

Nesen do Frankfurtu a Melanchton za svou starou matkou do Brettenu ve
425
Falci.
Učitelská dráha Viléma Nesena ve Wittenberku ale netrvala dlouho. Počátkem
července

roku 1524 se utopil.

Kjeho smrti se tehdy

písemně vyjádřila řada reformátorů

nic horšího nikdy nepotkalo. Hned
a Erasmovi, který jeho smrti,
který byl

zjevně

přes

tři

dny po této

nešťastné

a

humanistů.

Melanchtona prý

události o tom psal Spalatinovi

vzájemné spory z posledních let, také litoval. Melanchton,

jeho smrtí nejvíce zasažen, psal dále i Eobanovi Hessovi. Roku 1557 nechal

dokonce v jednom spise wittenberské univerzity vydat chválu na Nesena.
Luther. V svých básních se k Nesenově smrti
životopise Melanchtona i

Nesenův

vyjádřil

i Camerarius, který

Zdrcen byl i

zmiňuje

ve svém

prorocký sen v den jeho smrti, kterému na rozdíl od

419 Nesen např. Zwinglimu zaslal ještě ze svého lovaňského působiště roku 1520 dva dopisy de magistris nostris
Lovanensibus, quot et quales sint, quibus debemus magistralem illam damnationem Lutheranam, v nichž si
stěžuje na kaceřování a neučenostjeho odpůrců na univerzitě, ibid., s. 12-14 a 65-68, pOZll. č. 14a, Č.14b.
420 Dochoval se např. dopis od anglického humanisty a oxfordského profesora Thomase Lupseta (1447-1532),
v němž psal Nesenovi do Lovaně , že Angličané velice litují útoků na Erasma, ibid., s. 12 a 65, pOZll. č. 13.
421 Nesenovi zde vedle kaceřování nebylo např. povoleno vykládat geografii Pomponia Melly, římského autora
z 1. století po Kristu, ibid. s. ll.
422 K Frankfurtu ibid., s. 14-18.
423 Ibid., s. 17-19.
424 Luther Nesenovi daroval pohár, který později nechal Vilémův bratr Konrád nákladně vyzdobit. V Žitavě tato
Lutherova relikvie zůstala až do vymření rodu Nesenů roku 1793. Poté byl odevzdán do drážďanské
kunstkomory, ibid. s. 26.
425 Tuto cestu popsal ve své biografii Melanchtona právě Camerarius, ibid., s. 20 ano
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Melanchtona

nepřikládal žádnou váhu. 426

Nesenův pozdější nástupce na gymnáziu ve

Frankfurtu Jakub Micyllus ze Štrasburku o tomto snu sepsal báseň. 427
Ve Vilémových akademických

šlépějích

snad

chtěl

jít i jeho asi o dva roky mladší bratr

Konrád, jenž ale nakonec zřejmě neplánovaně skončil v Žitavě. O Konrádově perfektní
znalosti klasických jazyků

svědčí

to, že už roku 1519 vydal satirický dialog na obranu svého

v Lovani napadaného bratra Viléma, který vyšel ve dvou vydáních roku 1519 a 1520. Jeho
zkrácený titul zní Dialogus satyrieus de Junere Calliopes, nezkrácený Eruditi aduleseentis
Chonradi Nastadiensis Germani dialogus sane quam Jestivus bilinguium ae trilinguium, sive

de Junere Calliopes. Podle HAUPTa, který vydal jeho první verzi z roku 1519, která se

nachází dodnes v lipské univerzitní

knihovně,

je dialog psán v lukiáovsko-erasmiánském

duchu. 428 Tehdy již čtyřiadvacetiletý Konrád za sebou musel mít univerzitní vzdělání, jež
získal asi v

Paříži. Přesto

se zapsal roku 1525 na univerzitu ve Wittenberku. Zde dosáhl

gradu licenciáta práv.
Ve Wittenberku se
pomohla i dobrá

zřejmě

pověst

zdržoval v blízkosti

nejvýznamějších reformátorů.

Snad mu

jeho staršího bratra. V Melanchtonově korespondenci sice není tak

často zmiňován jako jeho zemřelý

bratr, ale právě Melanchton v dopise z druhé poloviny října

roku 1530 oznamuje Jakubu Micyllovi, že mu Konrád
sepsal relaci z dění na slavném augšpurském

vyřídil

říššském sněmu

Micyllovu prosbu, aby mu
roku 1530, což Melanchton

hned v tomto listě učinil. 429 To, že měl Konrád vysoké ambice, dokazuje Melanchtonova
zprvu ústní prosba lantkraběti Filipu Hesenskému
kterou

23. srpna 1529

poddaného, aby ho
zřízenou

písemně

lantkrabě přijal

zopakoval.

během

druhého špýrského

říšského sněmu,

Melanchton žádal pro Filipova

někdejšího

zu hoje anebo zu lesen zu Marpurg, tedy na tehdy

čerstvě

(1527) hesenskou zemskou univerzitu, jelikož Nesen ve Wittenberku eyn zuehtig

wesen geJurt a vleyssig studirt hatt. Navíc je

třeba

sonderlieh zu dieser zeytt, gelarte leut

auffiihen, landen und leuten zu gut. 430 Melanchtonovo doporučení ale zřejmě zůstalo
Srov. některé tyto nářky nad Nesenovovou smrtí ibid., s. 21-26 a 72-77, pOZll. č. 22-35.
Edici básně srov. ibid., s. 60 an., pOZll. č. 4.
428 lbid., s. 27 an.; edice, ibid., s. 77-84, pOZll. č. 38. V předmluvě Konrád uvádí, že se nachází v Paříži.
429 Dopis vydal in extenso VOLZ, Hans (hrsg.), Melanchtons Briefe 1527-1530.
Melanchtons Werke in
Auswahl, Bd. VIII2, Giitersloh 1975, s. 312-314, č. 235. V souhrnné edici Melanchtonovy korespondence vyšel
tento dopis zatím jen v regestové části, srov. SCHEIBLE, Hans (hrsg.), Melanchtons Briefivechsel. Kritische und
kommentierte Gesamtausgabe, Bd. 1, Regesten 1-1109 (1514-1530), Stuttgart!Bad Cannstatt 1977, s. 449 an.,
č. 1092. Vedle styku s Melanchtonem byl Konrád v kontaktu i s druhým nástupcem svého bratra Viléma v čele
frankfurtského gymnázia Jakubem Micyllem, jenž gymnázium vedl v letech 1524-1533 a 1537-1547.
430 Dopis je vydán in extenso, srov. WETZEL, Richard (hrsg.), Melanchtons Briefivechsel. Kritische und
kommentierte Gesamtausgabe, Bd. T 3, Texte 521-858 (1527-1529), Stuttgart!Bad Cannstatt 2000, s. 567 an.,
č. 814. Nesen zůstal s Melanchtonem v kontaktu i o mnoho desítek let později. Oba muži se narodili a zemřeli
zhruba ve stejné době a oba byli chatrnějšího zdraví. Melanchton proto v dopisech z 16. ledna 1558 a
30. června 1559 uklidňoval nemocného Nesena a přál mu uzdravení, přičemž mu ale v prvním dopise sám
426

427
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oslyšeno. Žitava, kde je Nesen doložen roku 1533 jako syndik a kam byl prý z wittenberské
univerzity vyslán na Melanchtonovo doporučení,431

byla pravděpodobně nepříliš chtěnou

náhradou za Marburg nebo Kassel. Jeho rod zde vydržel více než čtvrt tisíciletí.
Nesen se každopádně v Žitavě rychle zorientoval. Každý rok byl žitavským syndikem
a později i mnohonásobným purkmistrem (poprvé už roku 1541). Byl to vedle Dornspacha
především on, kdo se zasloužilo zánik většiny konventů na Žitavsku. 432 Jako syndik, tj.

ministr zahraničních věcí, města Žitavy asi často pobýval v Praze a u dvora, byt' to není
doloženo. Ferdinand I. Nesena a seine eeliche leibserben und derselben erbenserben totiž v
Praze 10.

května

1542 povýšil do šlechtického stavu a udělil mu erb. On je jeho potomci

měli

být od tohoto povýšení recht edell rittermessig leut ... gehayssen, a to jak ve Svaté říši, tak
v ostatních Ferdinandových zemích. Kdo by to nerespektoval, zaplatil by 25

hřiven

ryzího

zlata pokuty.433 Byl jako purkmistr a syndik i v čele poselstva (např. vedle Dornspacha či
Weiganda) svého města, jež se muselo po porážce protestantů ve Šmalkaldské válce dostavit
koncem léta roku 1547 k potrestání do Prahy, kde byl i krátce
jeho šlechtickému stavu. 12.

června

1548 byl

při

vězněn

ovšem s přihlédnutím k

obnovování rady královými

komisaři

spolu

s Dornspachem jediným mužem, jenž ve správě města ze staré rady zůstal. 434
V posledních dvanácti letech svého života (1548-1560) se Nesen

věnoval hlavně

restituci

pozemkového majetku a privilegií, o něž přišla Žitava po porážce stavovského povstání. Byl
dvakrát ženat. S první manželkou Dorotou
Rosenhainovou

(t

měl

syna Jana

(t

1594). S druhou ženou Annou

1576) ze Žitavy měl pět synů, díky kterým rod v Žitavě vydržel ještě po

oznámil, že trpí těžkou bronchitidou, srov. SCHEIBLE, Hans/THŮRINGER, Walter (hrsg.), Melanchtons
Brie.fivechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, Bd. 8, Regesten 8072-9301 (1557-1560),
StuttgartlBad Cannstatt 1995, s. 180, Č. 8496 a s. 361, Č. 8991.
HAUPT, "Wilhelm und Konraď', s. 30 ano V této souvislosti je třeba zmínit, že Nesen byl prý podle
žitavských historiku z počátku 18. století, resp. již podle slov žitavské faráře Bruna Quinose z roku 1580,
někdy mezi lety 1530-1533 preceptorem synu Ferdinanda I. Je však jen těžko představitelné, že by Ferdinand
svěřil své syny člověku pusobícímu na arcikacířské univerzitě ve Wittenberku. Navíc o Nesenovi mlčí prameny
z té doby a i jako vychovatelé na Ferdinandově dvoře jsou doloženy jiné osoby, což už zmiňuje HAUPT,
"Wilhelm und Konraď', S. 29 ano Je tak možné, že snad došlo k záměně dvora Ferdinanda I. za dvUr Filipa
Hesenského, kam se Nesen zhruba v onu dobu skutečně snažil proniknout.
432 K tomu srov. níže. Konrád koupil od ojvínských celestinů se svolením zemského fojta Berky 25. února 1546
mlýn StegemUhle v Herwigsdorfu u Žitavy. Tato listina se dochovala v Altbestandu CWB ve dvou mírně se
lišících originálech, srov. PROCHNO, ,,Archivwesen", S. 174 ano In extenso vydali jeden exmplář HAUPT,
"Wilhelm und Konraď', S. 86 an., pozn. č. 40; a PESCHECK, "Handbuch 1", S. 661-663, č. ll. HAUPT, ibid.,
S. 87 an.; a PESCHECK, ibid., S. 663-665, vydali rovněž konfmnaci této koupě fojtem Berkou z 25. března
1546.
433 Tuto listinu, obsahující i detailní popis nesenovského erbu, vydal HAUPT, "Wilhelm und Konraď', S. 84-86,
pozn. 39. Tento dokument je dodnes dochován v originálu v Altbestandu CWB, Mscr. D 7, srov. PROCHNO,
,,Archivwesen", S. 174. Rodinným statkem byly vsi Radgendorf, kterou Konrád koupil hned po svém propuštění
z vězení roku 1547, a později i PoritschIPorajów na Žitavsku.
434 K Nesenovi za Ponfaltu srov. HAUPT, "Wilhelm und Konraď', S. 40-48.
431
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dalších 263 let.
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Zemřel 25. června 1560. Pohřben byl ve farním kostele. Báseň na jeho

náhrobku složil jeho

přítel,

humanista a historik Joachim Camerarius (1500-1574), který byl

v mládí úzkých stycích již s Konrádovým tragicky zemřelým bratrem Vilémem. 436
Zdá se, že Luther s Žitavou v užších stycích až na výjimky (Nesen, Tektander437) nebyl.
Nezachoval se například žádný dopis, který by sem adresoval. Je zajímavé, že do Žitavy
nebyl v první polovině 16. století ordinován z Wittenberku žádný duchovní. 438 V případě
třetího

nástupce Heydenreicha na

místě

kazatele ve farním chrámu, katolíka-evangelíka

Georga Waltersdorffa j de nikde jinde nedoloženou zprávu. 439
Důležitou

roli v reformaci hrála také

městská

škola, kterou sice měl podle smlouvy z roku

1352 spravovat komtur, ale přesto rada, prý na Nesenův popud, povolala roku 1535 na místo
rektora ze školy ve Lwówku Ondřeje Maska440 (1503- 13. listopadu 1553) ze slezské
Boleslavi, protože byl Lutherovým a Melanchtonovým žákem a praeceptor Germaniae
Melanchtonjej prý i sám doporučil. 441 Maskus se brzy výhodně oženil s Markétou, vdovou po
radním a rovněž rektorovi Georgu RoBlerovi. 442 Od roku 1545 byl i on sám v městské radě. 443

Genealogickou studii k rodu Nesenů sepsal HAENSCH, Louis, "Die Familie Nesen", in: MGFZG 6 (1909),
s. 17-28.
436 Edici tohoto náhrobního nápisu vydal např. HAUPT, "Wilhelm und Konraď', s. 56 ano
437 K němu níže.
438 Stručné životopisy všech 34 osob, původem ze Žitavy nebo které později v Žitavě působily, které studovaly
ve Wittenberku v Lutherově době, sepsal SEELlGER, Ernst Alwin, "Welche Zittauer haben Luther personlich
gekannt?", in: ZG 10 (1933), S. 45-47; 11 (1934), S. 4. Právě SEELlGER zde konstatuje, že až na Nesena
a Tektandera nelze prokázat žádné bliŽŠÍ styky Žitavy s Lutherem. Seznam duchovních původem ze Žitavy
ordinovaných kolem poloviny 16. století ve Wittenberku vydal GÁRTNER, Theodor (hrsg.),
"Die in Wittenberg von 1539 bis 1572 ordinierten Zittauer", in: MGFZG 5 (1908), S. 42-44. Tento seznam není
bohužel úplný. Celkem šlo podle GÁRTNERa o 13 Žitavanů. Přímo do Žitavy (vocirt gen der Sitte) přišel
na Melanchtonovo doporučení podle tohoto autora jako první duchovní z Wittenberku David Bormann
(Purmann), který byl povolán až 2. února 1559. Tektandera však ordinoval do Žitavy Bugenhagen už 12.
března 1550, k tomu srov. níže.
439 HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", S. 75. Přišel prý z Wittenberku v lednu roku 1537.
440 K Maskovi srov. např. GÁRTNER, "Quellenbuch I ", S. 11.
SUTORIUS, "Geschichte von Lowenberg If',
S. 334 an., k Maskovi nic nového nepřináší.
441 Žádné Melanchtonovo doporučení jsem v tomto případě stejně jako u Dornspacha nenašel, ale snad k němu
opravdu došlo, protože na Maskově náhrobku z konce 16. století bylo napsáno, že Maskus byl incomparabili
viro D. Philippo Melanchtoni oUm charo. Z nápisu však vyplývá i to, že Maskus uměl zřejmě jen latinsky,
srov. ,,Analecta I", s.70.
442 O jeho smrti napsal žitavský kostelník a purkmistr Jan z Hobergu do rejstříku zvoníků toto: Der ersame
wolweyse Her Andres Maj3ko ein alter Roths freund ist auch aus sunderlicher Gotlicher Vorsehung yn sein
jungen yoren .... vorstorben .... seyn begrebnus ist yn der Kirch beyn seinem gestuhle zu negest Her Friderichs
Weygand. Zápis vydal HAENSCH, "Johann von Hoberg", in: ZG Č. 59 z 27. března 1912
443 Jeho syn doktor práv Michael Maskus (1551-1616), císařský palatin (1595), žil v Žitavě jen během svého
dětství. Studoval a učil na lipské univerzitě, kde byl i několikrát rektorem. Byl i vrchním syndikem města
Brunšviku. O jeho služby usilovali i Kristián I. Saský, Jiří Fridrich Barniborský (byl i radou braniborského
kurfIřta), dánský král či dolnosaští Welfové. Od roku 1597 až do své smrti působil převážně jako rada na dvoře
anhaItských Askánců v Desavě, kde i zemřel. Svému rodnému městu, které v konkurenci s Brunšvikem marně
usilovalo o jeho služby, odkázal alespoň sumu ve výši 100 tolarů na jednom domě v Žitavě. Z úroků z tohoto
kapitálu mělo být ročně šest tolarů poskytováno některým učitelům na gymnáziu. Gymnázium za to mělo každý
rok v den Maskovy smrti vzpomínat jeho osobu. Jeho v Desavě tiskem vydané posmrtné kázání
435

97

Z Maskova popudu byl již roku 1536 povolán prý z Wittenberku Mikuláš Domspach
(1516-1580), asi nejvýznamnější Žitavan v předbělohorském století. 444 Pocházel z Moravské
Třebové

a proto ovládal i

češtinu.

Jeho otec Jan byl v tomto

městě městským písařem

a tuto

hodnost zde poté zastával i Mikulášův bratr Florián. SEELIGER předpokládá, že vzhledem ke
geografické blízkosti Moravské

Třebové

a Lanškrounu, mohl Dornspach

v

Lanškrouně

navštěvovat tamějšího

kazatele Michaela WeiI3eho, autora bratrského zpěvníku, jehož některé
písně byly převzaty nejen v Žitavě ale i Lutherem. 445 V 16 letech se zapsal na krakovskou
univerzitu, ale studoval i ve Wittenberku, i když není známo, že by se

někdy později

vykazoval akademickým gradem. Roku 1536 přišel jako dvacetiletý do Žitavy, kde se ujal
místa collaboratora na městské škole. 446 O tři roky se výhodně oženil s o 16 let starší
vdovou po
pět

bakaláři

Václavu Lankischovi starším

(t 1538). Vyženil s ní pět dětí, mj. i jen o

let mladšího nevlastního syna Václava Lankische mladšího (1521-1584). Vlastní

neměl

ani v druhém manželstvÍ. Už roku 1542, tedy ještě o tři roky

Maskus,

se dostal do

městské

rady.

O

čtyři

roky

později

dříve

byl již

než jeho

děti

nadřízený

městským písařem

(notářem).447

Jeho další vzestup

paradoxně

nastartoval porifall. Už na

jaře

roku 1547 vezl žold pro

hornolužickou hotovost do sevozápadních Čech. 448 Nacházel se rovněž v poselstvu svého
města,

jež se muselo v září 1547 dostavit do Prahy k potrestání. Jemu

osobně

se však nic

nestalo. Dokonce se stal pomocníkem Kryštofa z Gersdorfu a na Rennersdorfu a doktora
Oldřicha

z Nostic,

vikpildě.

Roku 1552 se stal zemským soudcem v žitavské

byl

kteří

byli ustanoveni správci, resp. zemskými soudci v někdejším žitavské

spolu s Nesenem jediným

členem

vikpildě

sám. Již 12.

staré rady, které královi

komisaři

června

1548

ve funkcích

CLeichenpredigt) z roku 1616 obsahuje zřejmě i řadu informací kjeho otci. K Michaelu Maskovi
srov. ,,Analecta lIr, s, 106 a 129 ano
444 K Dornspachovi existuje již rozsáhlejší literatura: již u bratrů Nesenů zmíněná práce, jejímž autorem je
HAUPT, "Wilhelm und Konrad Briider Nesen, Nikolaus von Dornspach und M Procopius Naso", zde
s. 89-138, bohužel v případě Dornspacha opakuje mylné závěry, k nimž došli žitavstí raněosvícenští dějepisci.
Nové prameny k Dornspachovi použil až SEELIGER, Ernst Alwin, ,,Neues uber Nikolaus von Dornspach",
in: ZG 5 (1928), s. 45-48; 6 (1929), s. 1-2; populárnější formou autor tento článek o deset později Zllovuvydal,
srov. TÝŽ, ,,Nikolaus Dornspach", in: Sachsische Lebensbilder, Bd. 2, Leipzig 1938, s. 38-47.
445 SEELIGER, ,,Nikolaus Dornspach", s. 38.
446 GARTNER, "QueUenbuch I", s. 13.
447 Učitelé na městských školách většinou vůbec nebyli místní apůsobení na škole pro ně bylo často jen
odrazovým můstkem k lépe placeným postům ve správě města, k nimž se dostali, např. jako Dornspach,
výhodným sňatkem, k tomu srov. obecně KRAMM, "Oberschichten", s. 315- 320.
448 V Žatci se ale dostal po Thumschirnově vpádu do severozápadních Čech do úzkých. Proto sepsalo poměrech
v Žatci a okolí 17. dubna 1547 do Žitavy Nesenovi velice zajímavou relaci, kterou vydal SEELIGER, ,,Neues
iiber Nikolaus von Dornspach", s. 46 ano Po zhroucení odporu Šestiměstí se dokonce kamenecký měšečník Jorg
Freisleben pokusil zřejmě oprávněně shodit vinu za rozpuštění městského části hornolužického vojska v Chebu
v dubnu 1547 na Dornspacha, protože der ist schuldig am abzug, und ich CU. Freisleben) nit, hat er ubel
gehandelt, k tomu srov. PIETSCH, Friedrich, "Gorlitz im PonfaU", in: NLM 111 (1935), s. 90 an., pOZll. č. 220.
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ponechali. Dornspach se stal toho roku druhým a v letech 1549, 1550 a 1556 i prvním
purkmistrem. Od roku 1551 byl po tři roky rentmistrem v Horní a od roku 1555 po čtyři roky
vrchním rentmistrem (vybíral hlavně posudné a clo z dobytka) v Dolní Lužici. 449 Tato
Dornspachova činnost by snad mohla vysvětlit to, že Žitava během 50. let získala většinu
konfiskoaných privilegíí zpět a byla v případě pozemkového majetku brzy ještě bohatší než
před Ponfallem. 450

Domspachovi se

samozřejmě

dostalo i s jeho bratrem Floriánem od Ferdinanda 1.

i odpovídajícího stavovského povýšení. 12. října 1549 obdrželi erb a predikát z Drnovic. Roku
1556 jim byl erb vylepšen a

uděleno

šlechtictví a o

tři

roky

později

ho Ferdinand jmenoval

svým radou a dovolil mu se nazývat jako Dornspach zu Poritsch (tj. dnes Porajów). Roku
1562 byl těmto Drnovským či Drnowitzerům z Dornspachu udělen rytířský stav. 451 Po
opětovném

získání svobodné volby městské rady byl Dornspach od roku 1559 ještě sedmkrát

purkmistrem a v letech 1560-68 i syndikem. Tyto funkce mu pomáhal vykonávat i jeho
nevlastní syn magistr Václav Lankisch ml., který je po

něm

i

převzal. Hlavně

díky

Dornspachovi získala Žitava roku 1570 obě komendy a o čtyři roky později i Oj vín.
Dornspach byl i vlastním zakladatelem gymnázia v Žitavě, i když se jeho zřízení roku 1586
nedožil. 452 Byl i velkým stavitelem, a to jak na svých vlastních majetcích,453 tak
v

případě

komunálních staveb (farní kostel, kostel Panny Marie, radnice aj.). Bohužel

právě

on nechal strhnout, resp. přestavět žitavskou komendu, a to na svůj dům, budovu gymnázia
a obydlí rektora. 454 Žitavské obecní pokladně odkázal vedle Stegemlihle v Herwigsdorfu
i 300

tolarů

v hotovosti a 26 jiter (10,2 ha) polí a luk u PoritschelPorajówa u řeky Nisy, jež

pod jménem Siechdcker či Siechwiese tvořily základní pozemkové vybavení této instituce až
do 20. století. 455 V otázce víry zřejmě zastával umírněný jilipismus. 456 Dornspachovi věnoval

449 K tomu zejména SEELIGER, ,Jýeues uber Nikolaus von Dornspach", s. 47, který zde vydal několik kvintací
na městy znovuvykoupené vsi, jež vystavil Nickel von Dornspach Einnehmer der Gefiil! und Rent in Oberlausitz
a Landrichter zu der Sittaw.
450 SEELlGER, ,Jýikolaus Dornspach", s. 42 ano
451 Přesný popis erbu včetně jeho
vyobrazení podal SEELIGER, ,Jýeues uber Nikolaus von Dornspach",
S. 47 ano
452 K tomu podrobně níže.
453 V Žitavě i na jejím katastru vlastnil řadu nemovitostí (právovárečný dům na osm várek ročně, komoru
v žitavském Gewandhausu). Vedle toho držel i ves Porajów/Poritsch, kterou vyvázal z městského majetku a
učinil z ní rytířský statek, za což se však musel roku 1566 osobně zúčastnit tažení do Uher. Patřili mu i čtyři
zahradníci ve vsi Homitz a jedna pětina již zmíněné StegemUhle v Herwigsdorfu. O jeho zámožnosti svědčí i to,
že fungoval i v kreditních obchodech. Klášter Marienthal mu tak např. roku 1558 musel zastavit svou ves
Oberseifersdorf. K tomu srov. SEELIGER, "Nikolaus Dornspach", S. 45 ano
454 K tomu srov. níže v kapitole týkající se prodeje komendy a následujících osudů jejích budov.
455 SEELlGER, ,Jýikolaus Dornspach", S. 45.
456 K tomu níže.
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po smrtné kázání (Leichenpredigt)

při

jeho

pohřbu

roku 1580 žitavský

farář

Bruno Quinos.

Toto kázání bylo vytištěno a je dodnes důležitým pramenem k poznání Dornspachova života.

III1.9.

Inspekční cesta

biskupa Fabriho a doklady novokřtěnství a obrazoborectví

v Žitavě (1534)

V Žitavě bylo ve 30. letech možné, vedle zwingliánů, luteránů, jednoty či novoutrakvistů,
potkat i

novokřtence. Alespoň

přelomu

roku 1533/1534) hlavně v Rakousích,

Johannes Hass tvrdí, že wiederteuffer jsou nyní (tj. asi na
Moravě

ale i Hlohově, Svídnici a vůbec všude

a že byly zur Sittau neulichen tzwene ausgejaget. 457 Novokřtěnci byli v Lužici doloženi ve
30. letech i v Budyšíně a na tzv. Gorlitzer Heide.
Rychlé vypuzení novokřtěnců ze Žitavy snad souviselo s cestou vídeňského biskupa Jana
Fabriho (1478-1541), Ferdinandova rádce a
kontroverzního teologa, autora znojemských

známého katolického

protikřtěnských

předtridentského

kázání z roku 1528. Fabri byl,

mj. i kolegou ze studií doktora Baltazara Hubmaiera, jehož ovšem nechal roku 1528 ve Vídni
upálit.

458

Biskup přijel do Žitavy spolu s proboštem od sv. Kříže ve Vratislavi 18. února 1534

z Ojvína. 459 V Žitavě prý chtěl jednat s preláty a duchovenstvem z obou Lužic a Slezska
o uchování katolické víry. Navštívil zde františkánský klášter a kostely, kde však
před

hostiemi

nehoří

žádné lampy. U mnohých

obrazů

uviděl,

že

v kostelích byly navíc uraženy hlavy

a nosy. Poté hned odjel do Marienthalu a Ostritz. 46o
Fabri však stačil vyřídit během této inspekční cesty ještě jednu věc týkající se Žitavy.
7.

března

toho roku (1534) ho hornolužické stavy

písemně

požádaly, aby nechal Michaelovi

Arnoldovi ze Žitavy, někdejšímu kazateli ve všech třech větších hornolužických královských
městech,

jeho kanonikát v Budyšíně, který mu prý potvrdil král. Fabri na to

odpověděl

6.

dubna 1534 z Prahy v poněkud sarkasticky psaném dopise. 461 V něm odmítá jménem krále

457

SRL-NF IV, s. 8.
K Fabrimu a

novokřtěncům srov. DITTRICH, Christoph, Die vortridentische katholische
Kontroverstheologie und die Taufer. Cochlaeus-Eck-Fabri. Europaische Hochschulschriften, Reihe III.

458

Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 473, FrankfurtlM etc. 1991, s. 208-258.
V originálu dochovaný list vydal regestovou formou ARRAS, "Regestenbeitrage", in: NLM 77 (1901),
s. 58 ano
460 V Žitavě je tak doloženo alespoň v náznacích obrazoborectví, což by snad mohla vysvětlovat tehdejší
zwingliánská orientace části městské obce. V tomto případě se jedná zcela jistě jen o částečný ikonoklasmus,
kdy byly zničeny jen obličeje svatých, kdežto podobizny měšťanských fundátorů zůstaly zachovány. Tento druh
obrazoborectví nebyl totiž sociálním, ale jen náboženským převratem. Přesto je tato krátká zpráva důkazem,
že žitavská rada zjevně neměla vládu nad kostely pevně ve svých rukou, protože ve městech s tvrdou
oligarchickou formou vlády nedošlo vůbec k ničemu, i když v nich proběhla reformace. Radní rodiny se v těchto
městech postaraly, aby nebyly fundace jejich předků zničeny, k tomu srov. BOOKMANN, "Biirgerkirchen",
s.202.
461 List, jenž se dochoval v radním archivu v Budyšíně, vydal regestovou formou ARRAS, "Regestenbeitrage",
in: NLM 77 (1901), S. 59 an.; a in extenso SEELIGER, "Michael Arnolď', S. 46 ano
459
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Arnoldovi potvrdit jeho beneficium, protože in vil Artikeln von dem wahren unserm
ungezweifélten christlichen Glauben gefallen, auch seines Priestertumbs vorgessen und ...
Gemein zu Budissin mit seinem Predigen von dem wahren Wege der Seligkeit gewiesen. Proto
ho Ferdinand jakožto křesťanský král a kníže z Budyšína odstranil.
na prosby budyšínské obce
folgen lassen. Za to se

měl

zastupovat kaplanem nebo
nepořádal,

alespoň

ale

Přesto

mu ale tehdy nechal

in Ansehung seines Alters .... etwas von der Prabend

vystříhat

vikářem.

nových prokletých sekt a nechat se

Arnold ale po

tři

roky

vůbec

při

bohoslužbách

žádné bohoslužby

což se protivilo Ferdinandovu ustanovení, a tak welcher uff dem Priestertumb und

Altar nicht haltet, ist nicht billig, da.fJ er von den Gottsgaben leben soll. Proto ho Ferdinand
definitivně

z Budyšína vypudil. Fabri se

přesto

ale trochu nad Arnoldem smiloval, zejména

díky přímluvě vratislavského syndika a rentmistra ve Slezsku doktora Jindřicha Rybische,462
a proto wollen wir (tj. biskup Fabri) aus unserm eignen Sackel dem Arnoldi Jahrlich etwas
geben und folgen lassen, nit da.fJ er verdient, sondern allein in Ansehung Eur Furbitt. Fabri
mu tedy zaplatil to, co vyjednal Rybisch, protože Arnold so alt ist. Tím se
peníze na obnovení bohoslužeb v kapitulním kostele v Budyšíně, a

učínilo

zároveň

získaly

se tak zadost

vůli

krále.
III 1.1 O. Zásahy Ferdinada I proti evangelíkům v Žitavě ve 30. letech 16. století
Ferdinand 1. se staral zachování pravověří i v samotné Žitavě. 24. prosince 1538 adresoval
do města mandát463 , v němž reagoval na stížnosti převora Jana z Vartemberka, protože
Žitavští u sebe trpěli beweybte Pfa.ffen, die unter baiderlay gestalt comunicirn. Navíc prý také
pobořili

kostel Panny Marie a ze získaného materiálu postavili ve městě Tanzhaus. 464

462 Tento někdejší budyšínský protonotář byl
spojencem měst proti šlechtě na dvoře Ferdinanda I, srov.
FICKENSCHER, "Beziehungen", s. 233.
463 NA Praha, RG 18, německé missivy 1538, fol. 538b. PESCHECK, "Handbuch 1', s. 681an., Č. 23;
a "Handbuch Ir, s. 705 an., č. 48, vydal tentýž mandát snad omylem dvakrát. Jeho verze pochází ze
zhořeleckého radního archivu a téměř se neliší od opisu v pražských Královských registrech. Citoval jsem zde
podle RG.
464 Kostel Panny Marie ovšem vyhořel už roku 1535 po úderu blesku. Ferdinand 1. zde snad měšťanům trochu
křivdil. Město jen kostel nechalo zchátrat a materiál z něj použilo na stavbu tančírny. K tomu srov. PESCHECK,
"Handbuch I, s. 122. Dobovou zprávu o tomto požáru z nějaké z tehdejších kostelních účetních knih vydal
SAUPPE, ,,NSKG-Zittau" , s. 51-52. Do kostelní věže uhodil blesk v den zhořeleckého posvícení o druhé
hodině. Vzhledem k prudké bouřce se však nikdo neodvážil oheň v zárodku uhasit (vor groj3er ungestiimmickeit
des gewitters hot sich nymandt wollen hynauffwagwn zu leschen. Měšťané alespoň chránili okolní stodoly, a tak
ist die kyrch zu grundt auj3gebrandt. Rada ale kostel částečně obnovila alespoň v oblasti presbytáře (das
hynderste kleyn gewelbet kyrchlein). Přitom SAUPPE zmiňuje ještě jakýsi neznámý Sanct Georgen kyrchen,
z něhož byl učiněna kostnice (beynhaus). Na jiném místě se domnívá, srov. TÝŽ, "DiOzese Zittau", s. 152, že to
byla jen nějaká boční kaple kdysi mnohem většího románsko-gotického kostela. Není tak pravdivá domněnka,
s níž přichází KUTHAN, Jiří, Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města·hrady·kláštery·kostely,
Vimperk 1994, s. 537, který soudí, že tento kostel, mající dnes velice neobvyklý půdorys, byl snad od počátku
zamýšlen jako velmi krátké trojlodí. Např. už CARPZOV byl roku 1702 očitým svědkem archeologických
výkopů před kostelem, kde se našly zaklády obvodových zdí, jež sahaly od dnešních kostelních dveří jestě
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Ferdinand Žitavě oznámil, že její aigenmutige handlung nehodlá tolerovat a nařídil, aby kněží
podávali opět podjednou (den priester bey euch die raichung des heilign sacraments wider die
alte loblich Christlich ordnung und nit anders, als under ainerlai gestalt gestattet).
mělo

dále vyrovnat s řádem wegen abreissung der Kirche vor der Stat. 27.

adresoval Ferdinand do

města ještě

jeden mandát, kazatel Kaspar Wirtwein

Město

se

října

1539

měl

ustat

s neřádnými kázáními a neurážet komtura ajiné osoby.465
Ferdinand nespouštěl ze zřetele ani osud hmotných statků katolické církve na Žitavsku.
1. října 1535 přikázal administrátorovi, tj.

nejmenovaných zboží a

Arnoštovi ze Šlejnic, aby zabránil odnětí

důchodů,

jež v kraji žitavském od starodávna ... k arcibiskupství
pražskému přináležejí. Administrátor je měl naopak spravovat. 466 Ferdinandovi šlo zejména o
to, aby neztratil
daně,

příjmy

zejména tureckou

zastavily

část

z daní. Sám,
daň

ačkoli

byl katolík, uvaloval na duchovenstvo speciální

a nutil církevní instituce, pokud peníze

neměly,

svého majetku, vydaly klenoty apod. Ferdinand tak

kvůli

aby prodaly

či

své politické a

vojenské angažovanosti proti Turkům a protestantům v Říši významně přispěl, i když
nechtěně, k zániku většiny konventů v Horní Lužici. 467 Žitavští a hirschfeldští johanité nebyli
výjimkou. Např. 4. dubna 1538 oznámil
měl

spolu s doktorem

Oldřichem

stručně

budyšínský hejtman Nicke1 z Gersdorfu, jenž

Nosticem vybrat zvláštní

duchovenstva ve výši jedné osminy všech jeho
sepsaly eib glaubwirdig Register všech svých

platů

a

peněžních

daň

od hornolužického

nařídit městům

i

konventům,

i naturálních dávek, že v
Sittische pristerschaft mu k tomu nebyly přístupny všechny nutné písemnosti. 468

aby

případě

dalších 35 loktů na západ, srov. ,,Analecta 1", s. 119. K existenci kostela sv. Jiří a dalších málo známých kaplí,
jakou byla např. kaple svaté Gertudy na Českém předměstí, kde se prý nacházelo jedna z mnoha žitavských
stínadel, srov. PESCHECK, "Handbuch ll", s. 179, dodá snad více důkazů až detailní rozbor účetních knih
žitavských kostelů, popř. knih žitavské obecní pokladny.
465 SAUPPE, "Diozese Zittau", s. 133.
466 NA Praha RG 3, české missivy 1534-1535, pag. 367. Jde o jeden z mála dokumentů k Žitavsku, jenž je psán
česky.

K daním uvalovaným na duchovenstvo obecně srov. FICKENSCHER, "Beziehungen", s. 236; k turecké dani
v Horní Lužici srov. KERSKEN, Norbert, ,,Die Oberlausitz und die Turkenkriege", in: "Welt-Macht-Geist", s.
111-120.
468 NA Praha, LŽ 111-16/13 Steuer 1527-1552, 1556, fol. l1a-12b. Tato relace je zajímavá tím, že Jáchym
z Bibrštejna a na Frýdlantě zde v přiloženém listě z 15. února 1538 popřel, aby ušetřil své kleriky placení daní,
že by jeho duchovenstvo im Seidenbergischen stuele, tj. na frýdlantském a zawidowském panství, někdy patřilo
do Horní Lužice a míšeňského biskupství. Je sice pravda, přiznal, že snad (villeicht) kdysi do míšeňského
biskupství patřilo, ale to bylo jen dočasně als der Irthumb und in Behmen Ketzerey halben sich erboret, a jeho
předkové tak prý jen na dobu určitou převedli své duchovenstvo pod Míšeň, aby zajistlili svým poddaným
podávání svátostí a jiné křesťanské ceremonie. Tomu ale už tak v Jáchymově současnosti nebylo. Duchovní
směli podle Bibrštejna platit daně a trpět jen tam, wohien seine Obrickeit gehort, což prý byl od starodávna
boleslavský kraj a pražské arcibiskupství, jak to in der Landtaffel zu Během clerlich begriffn und ausgedruckt.
Odvolával se i na jakési privilegium krále Václava uložené na Karlštejně. Jáchym proto zakázal svému Clerisey,
aby do Lužice královým komisařům cokoli platilo, ibid., fol. 13a-14b. Bibrštejnský regestář tuto písemnost
neobsahuje, srov. HIRTZ, Albert/HELBlG, Julius (hrsg), Urkundliche Beitrage zur Geschichte der edlen Herren
von Biberstein und ihrer Guter, Reichenberg 1911.
467
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lIlI. ll. První zástavy komend (1538/1540-1545)
Počátek

konce žitavské i hirschfeldské komendy, jenž trval více než 30 let, znamenala

listina Ferdinanda I. daná ve Vídni 21. prosince 1538.469 Ferdinand v ní oznámil, že mu
převor

Jan z Vartemberka a na Strakonicích a bratři

českého převorství

slíbili zapůjčit 8 000

rýnských zlatých na pomoc wieder unsers Heiligen Christlichen glaubens erbfeindt, dem
Turckhen. Vartemberk ale nemohl tak rychle (so eilentz) sehnat tuto sumu v hotovosti,

a proto mu Ferdinand I. povolil zastavit majetky řádu.
K zástavě části majetku žitavské komendy však došlo až o rok a tři čtvrtě později. 470
9. září 1540471 totiž rada města Žitavy vyznala, že jí lwówecký a žitavský komtur Hayman
Berka z Dubé (Haymann Birck zur Lewenberg und alhie zur Sietaw Commendator)472 zastavil
se souhlasem

převora

a kapituly na osm let

neobdělaný

(Fertwerg) komendy se všemi pozemky tohoto Komturhofu

a neosetý
včetně

hospodářský dvůr

jeho budovy bey unser

Frawenn Kirchen.

Vybavení Komturhofu v době předání bylo přesně popsáno. Šlo o dvanáct krav, jednoho
býka a dvě telata, dále o sedm prasat ve
na výkrm, jednoho kance a

pět

věku

dvou a tří let,

selat. K tornu

patřilo ještě

dvě

nevykastrované

svině zřejmě

30 slepic s kohoutem,

tři

kachny

s kačerem, pět hus a jeden houser. Město převzalo i dva maldry473 žita na osev (samkern),
jeden a

půl

maldru pšenice na osev, sedm

z ovsa, jedenáct a

půl

fůr

sena, 20 kop slámy

kopy slámy z pšenice a 13 Yz kopy slámy

zječmene,

zječmene.

Komturhofu kostela Panny Marie na spadnutí (fast baufellug), tak ho rada
Dachenn und Thorenn. Dále se zavázala, že

pomůže

20 kop slámy
Protože byl ale

chtěla

opravit mit

Haymanovi vybírat platy a desátky

469 Listina byly vydána jen o tři dny dříve než Ferdinandův mandát Žitavě ohledně Tanzhausu. Jde jen o soudobý
opis v NA Praha, ŘM- Spisy a knihy, Jo LVIII, Žit. 44, i. č. 2299, kart. 806- nestránkováno.
470 Ve Vratislavi k tomu došlo už 28. ledna 1540, a to za podobných podmínek jako v Žitavě. Stejné události se
tehdy odehrály i v řadě slezských komend, srov. WENDT, "Verpfandung', s. 162.
471 NA Praha, ŘM- Spisy a knihy, Jo LVIII, Žit. 44, i. Č. 2299, kart. 806- nestránkováno. Poprvé uvedl tuto
zástavu v literatuře na správnou míru ve svém článku až KOCH, IErnstl, "Zittau und die Wartenberge" , in: ZG
Č. 87 z 18. prosince 1912, který jako první regionální hisrorik ze Saska použil ke své práci i prameny z AČV
k zástavám z roku 1540 a 1545 (o zástavě z roku 1545 se do té doby v Žitavě vůbec nic nevědělo), i když čerpal
jen z druhé ruky. Vlastní listiny nikdy neviděl. Studie v takto zapadlém periodiku je ale samozřejmě dodnes
téměř neznámá. Badatelé pořád citují z CARPZOVa, který v,,Analectech II!', s. 26, až příliš stručně píše,
že komendu zastavil Kryštof z Vartemberka, i když ten se stal komturem až o tři roky později.
Je pravděpodobné, že CARPZOV už neměl k dispozici zástavní listinu z roku 1540, a zástavu z roku 1545
dokonce vůbec neznal. Tyto listiny tak zřejmě shořely již roku 1608, protože CARPZOV jinak pozdější zástavní
listiny vzorně editoval.
472 O tomto Berkovi není jinak nic známo. Snad by to mohl být buď Jindřich, nebo Hynek Berka z Dubé. Oba
byli syny zakladatele jablonské linie Berků a dvorského sudího Jiřího Berky z Dubé (t před rokem 1514). Oba se
rovněž naposledy připomínají roku 1543, resp. 1544, srov. HIEKE, Wenzel, "Die Berka von Duba und ihre
Besitzungen in Bohmen lIL", in: MVGDB 26 (1888), s. 75-107 a 381-395, zde zejména s. 96 a rodokmen Č. 3
za stranou 76.
473 Jeden maldr činil dvanáct šeflů.
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(gelde, getreidszins und decimas) od jeho poddaných. Komturovi mělo rovněž zůstat clo

v Hirschfelde.

474

Hayman se zavázal, že bude-li schopen zástavu vyplatit dříve, tak to oznámí

s půlročním předstihem.
Definitivně

byla tato smlouva o zastavení

hospodářského

dvor stvrzena 13.

září

1540 ve

Strakonicích převorem Janem z Vartemberka a kapitulou. 475 Z konfirmace vyplývá, že
Hayman zastavil na osm let Komturhof se všemi pozemky a budovami
ročního

platu ve výši 15 kop

míšeňských grošů,

(Kreutzhojj) komturovi. Hayman

zároveň

jež musela rada

nyní nemusel

odvádět

včetně

pravidelného

odvádět ročně komendě

ze své komendy

převorovi

žádné královské berně, turecké daně a response.
Žitavská rada tak převzala to nejdůležitější pro úspěšné prosazení reformace, patronátní
právo. Žitavský komtur musel po staletí do roku 1540 die kirchen zur Zittau mit pfarherrn,
predigern, capellanen, mit seyner eigen besoldunge, dergelichen den schulmeistern, cantorn,
orgnisten, glockner gleich dem dem prediger capellanen mit essen und trincken zuversorgen
und vorsehen.

Město

ale Haymanovi poskytlo

hotově

200 kop

míšeňských grošů

zur

ausrichtunge der Turcken steur und sonstigen des ordens notturjJt, a za to mohlo samo

obsazovat po osm let výše

zmíněná

(auffm Kreutzhoffin der stadt)
či

místa. Rada si vymínila

včetně

i byt pro kazatele v komendě

volné průchodu přes ni. Po osmi letech musel Hayman

jeho nástupce v čele žitavské komendy

oněch

200

míšeňských

kop

městu

vrátit, jinak

mohlo zástavu užívat i nadále, dokud by komtur nezaplatil. Rada se zavázala, že v komturovi
hospodářský dvůr

vrátí
z 9.

září

mit sath ud vyhe, jak ho

1540. Hayman

zároveň

převzala

podle již výše

zmíněného

za sebe a své nástupce slíbil, že nahradí

radě

reverzu
stavební

náklady na Komturhofu, protože město chtělo tento zchátralý hospodářský dvůr přestavět.
Komtur Berka ale
1543

476

zemřel nejpozději

roku 1543. Ferdinand I. proto sám dosadil 21.

do Žitavy, Lwówku a nyní už i Hirschfelde

477

června

jiného příslušníka českého panského

474 Celní tarifY v Žitavě a Hirschfelde, zřejmě z roku 1544, vydal SEELlGER, Ernst Alwin (hrsg.), "Zittauer und
Hirschfelder Zolltarife vom Jahre 1544", in: ZG č. 9 (1925) - nestránkováno. Hirschfeldské clo na žitavské
cestě bylo vybíráno původně v Ostritz. Již roku 1380 ho koupila od Donínů Žitava a roku 1516 ho přenesla do
Hirschfelde. V této edici u Hirschfelde sice není johanitský komtur zmiňován, ale u cla Žitavě mu patřil desátek,
tj. příjmy z desátého týdne (Die zehnte Woche ist des Commendators oder Creutzherren und hebet sich an die
Mittwoch nach Zitter Kirmes). U cla Hirschfelde tomu snad mohlo být obdobně. Je pravděpodobné, že tento
příjem byl žitavské komendě přiznán už při jejím zřízení jako její fundační majetek, protože např. ostritzké clo
musí svým počátkem sahat ještě do doby založení Marienthalu, neboť jej ještě koncem 14. století vlastnili
Donínové, kteří zde již dlouho žádné další majetky neměli. K ostritzkému clu srov. TÝŽ, "Der Ostritzer Zoll",
in: ZG 8 (1931), s.12.
475 NA Praha, ŘM- Spisy a knihy, Jo LVIII, Žit. 44, i. č. 2299, kart. 806. Ferdinandův příkaz převorovi z roku
1538, aby zastavil majetky řádu za 8000 rýnských zlatých, je v tomto dobovém opisu inzerován.
476 NA Praha, RG 26 německé missivy 1543, fol. l34 a. Ferdinand tak učinil in ansehung weiland seines vatern
getreuen willigen dinste. Není známo, z jaké linie Vartemberků Kryštof pocházel. Snad byl jeho otcem již výše
zmíněný převor Jan z Vartemberka, který zemřelo rok dříve a jenž byl otcem rodiny. 7. července 1543
Ferdinand zároveň přikázal komturovi ve Zlotoryji, aby Kryštofa do jeho komend uvedl, ibid., fol. 158a. Tyto

104

stavu Kryštofa z Vartemberka (asi

1497-1590)478, jenž zůstal komturem v Žitavě

a Hirschfelde po 27 let. Byl i jediným žitavským komturem, který se stal v letech 1578-1590
převorem.

Kryštof již ll. listopadu 1545 obě komendy v Žitavě a Hischfelde zastavi1.479 Tuto
zástavu potvrdil nový
na

převor Zbyněk

Kryštofově straně zúčastnil

jako

Berka z Dubé z dřevenické linie rodu. Vyjednávání se
králův komisař

i budyšínský hejtman doktor

Oldřich

z Nostic (Ulrich von Nostwitz, beyder Recht doctor zu Ruppersdorff, heuptmann zu Budissin,

Ra. Ko. Mt. Comissarius als inn der Sachen miller und underhandler).480 Obě strany se
v nové

smlouvě,

jež musela být

zřejmě opět

sepsána

kvůli

úmrtí komtura Haymana Berky

z Dubé a převora Jana z Vartemberka, na pět let starou smlouvu odvolávaly a prodloužily její
platnost na dalších šest let až do svátku svaté Walpurgy roku 1551 (1.
skutečností

zde bylo to, že se zástava

rozšířila

i na

května

hospodářský dvůr

hirschfeldské komendy, nyní už i včetně všech platů, robot a užitků. Rada se
předá

1551). Novou

opět

(Komturhoj)
zavázala, že

komturovi roku 1551 všechno vybavení na jeho hospodářských dvorech, jež jí zanechal

a k němuž byl

opět

vyhotoven jakýsi Reuersbrief, který se ale nyní, na rozdíl od roku 1540,

nezachoval. Město znovu slíbilo, že bude obsazovat fary v Žitavě, Hirschfelde a filiální
kostel v Burkersdorfu u Hirschfelde mit gelartern Pfarrernn ... mil alter loblicher Cristlicher

Kirchennlehr unnd Ceremonien, což ovšem zcela

zjevně

v případě katolických

neplnilo. Rada dále musela prostavět na zastavených budovách 30

míšeňských

kop

kněží
ročně,

dvě písemnosti vydal z Královských register už DOBNER, Gelasius (ed.), Monumenta historica Boemiae
nusquam antehac edita [... J, Tomus I, Pragae 1764, s. 291 an, Č. 51 a 53.
477 V Hirschfelde byl posledním katolickým komturem jakýsi, mně zatím blíže neznámý, Kryštof Albert, až do
roku 1536, srov. např. JÁKEL, Martin, "Erganzungen", S.292.
478 Vartemberkův vysoký věk zmiňuje RICHTER, "Protokolle", Bd. 2, Zittau, s. 9, pozn. č. 2.
479 NA Praha, ŘM- Spisy a knihy, Jo LVIII, Žit. 44, i. Č. 2299, kart. 806; i zde jde jen o dobový opis;
SUTORIUS, "Geschichte von Lowenberg lf', s. 132 se domnívá, že komenda v Lwówku byla snad také
zastavena, i když pro to nemohl najít, jak sám zmiňuje, žádný listinný důkaz. Přístup do archivu komendy neměl
a v případě počátku reformace si vůbec stěžoval na nedostatek pramenů, ibid., s. 100. K Vartemberkovi měl
navíc nepřesné informace. Domníval se, že do Lwówku přišel už někdy koncem dvacátých let, ibid., s. 101.
SUTORIUS ve své rozsáhlé, více než osmisetstránkové práci přináší mnoho zajímavých jednotlivin i pro
Žitavu. Autor byl evangelík, a práce je tak psána v silně propruském tónu. Pro dějiny reformace v Žitavě jsou ale
SUTORIOVY dějiny mnohem přínosnější než regestář k lwóweckých dějinách, který vydal WESEMANN,
Hermann (hrsg.), Regesten zur Geschichte der Stadt Lowenberg (Schl.), II. Teil, Beilage zum Jahresbericht des
Reformrealgymnasiums zu Lowenberg in Schlesien, Progr. Nr. 308, Lowenberg in Schlesien 1913. Jde o krátké
regesty listin z radního archivu. Archiv Iwówecké komendy, sekularizované počátkem 19. století, nebyl autorovi
znám. V tomto druhém dílu lwóweckých regest byly vydány listiny č. 407-958 z let 1489-1750, jež bohužel
Kryštofa z Vartemberka vůbec nezmiňují. První díl WESEMANNovy edice mi nebyl k dispozici. Přesto jde
o velice rozsáhlý radní archiv, důležitý hlavně k dějinám nižšího duchovenstva ve Lwówku.
480 Nostic, který byl sezením na Ruppersdorfu u Žitavy, měl na tomto vyjednávání s převorem zájem. Patronát
k farnímu kostelu v této vsi náležel už od roku 1355 žitavské komendě. Převor Berka Nosticovi již někdy
předtím tento patronát (pfarrlehen zu Ruppertorff in Marggraftumb ober Lausut im Sitischen Kreis) svěřil
(vorleihen), jak to sám Nostic vyznal v listu daném v Praze 2. února 1544, srov. NA Praha, ŘM- Spisy a knihy,
Jo LVIII, Žit. 49, i. Č. 2299, kart. 806- nestránkováno. Později vedl převor Václav z Házmburka s Oldřichovými
nástupci v Ruppersdorfu v 60. a 70. letech 16. století spor o tuto faru, která nebyla součástí prodeje obou
komend v roce 1570/71.
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aby dále nechátraly, a sestavit k tomu

příslušné vyúčtování

(guette raittung thuen). Kdyby

rada ale za první dva roky prostavi1a 120 kop, tak by to převor a řád přivítali.
míšeňských

zavázalo platit Vartemberkovi po šest let plat 70
splátkách v obvyklých
Přímo převorovi

kop

ročně,

Město

se dále

a to ve dvou

účetních

termínech v Horní Lužici, na sv. Walpurgu a sv. Michala.

měla

rada po setjnou dobu platit z obou komend (von beydenn

Berkovi

pfarhoffenn) dvanáct uherských zlatých responzí, určených pro konvent na Maltě (jerlich
Responnsienn, Reseriata oder Canon).481 Město mělo dále nahradit platy získané johanity

právem zpětného výkupu, pokud by byly vyplaceny. Žitava si opět vymohla půlroční
výpovědní lhůtu.

Kryštof vedl z Žitavou a okolní šlechtou řadu sporů. K prvnímu došlo už před zástavou
z roku 1545. 19.
svářící

října

1544 totiž nařídil Ferdinand 1. zemskému fojtovi Berkovi, aby vyslechl

se Kryštofa z Vartenberka a Baltazara z Gersdorfu, který

majetky jednomu Kryštofovu

neoprávněně odňal nějaké

duchovnímu a nutil jiné kleriky sloužit mše navíc (die

geistlichen dahin dringen, bei ime mehr den zu gepiirender und verpflichteter Zeit messen zu
halten).482

IIlI.I2. Zánik konventu žitavských františkánů
V první polovině 40. let se naplnil i osud dalšího konventu v Žitavě, zdejších františkánů.
V klášteře v tuto dobu žili už jen dva

přestárlí bratři.

Prvním z nich byl kvardián Leonard

Pictor a druhým bratr a poslední žijící mnich Michael Reinstein,
nemohli jejich

řádoví představení

nijak

účinně podpořit, nařídil

kvardián ve Lwówku Benedikt, aby předali žitavské
a jednu

měděnou postříbřenou

monstranci). Za to

stavbu a oba bratry šatit a živit. Rada to ráda

radě

měla

učinila,

zbytek

řečený

Beutler. Jelikož je

jim provinciální ministr a

klenotů (pět

malých kalichů

rada udržovat kostelní a klášterní

získala tak totiž

přímo

ve

městě

veliký

kostel a klášterní areál. V nedatovaném reverzu483 rada vyznala, že si jí oba bratři stěžovali,
jak marně

ústně i písemně prosili svého kustoda, aby zaopatřil konvent

v Žitavě mi!

481 Žitava prý platila na Maltu responze ve výši osmi zlatých a Hirschfelde čtyři, srov. RICHTER, "Protokolle",
Bd. 2, Zittau, s. 9, pOZll. Č. 2.
482 NA Praha, RG 30, německé missivy 1544, fol. 228b. Šlo zřejmě o Baltazara z Gersdorfu
1549) a na
Burkersdorfu z /GroB/hennersdorfsko-burkersdorfské linie rodu, tedy držitele obce, v níž měli hirschfeldští
johanité filiální kostel. V tuto dobu žil sice v jižní Horní Lužici ještě další Baltazar z Gersdorfu Ct 1550) z linie
Tauchritz-Leuba, ale ta měla své statky poněkud severovýchodněji. Ostatní Baltazarové z Gersdorfu nepřipadají
v tuto dobu v úvahu, neboť jsou doloženi až v pozdnější druhé polovině 16. století, srov. KNOTHE, Hermann,
"Genealogie der verschiedenen Linien des Geschlechts von Gersdorff in der Oberlausitz von Mitte des 16.
Jahrhunderts bis 1623", in: NLM 69 (1893), s. 153-202, zde zejména s. 161-168.
483 Vydal ho HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 79-82. Pochází ještě určitě z doby před rokem 1543,
protože předposlední kvardián Leonard Pictor je zde ještě mezi živými. V notářském instrumentu
z 25.června 1543 se o něm hovoří užjako o mrtvém. Obě písemnosti se poněkud liší v obsahu.
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gelehrten Briidern. Oba již totiž byli sehwaeher Natur und Leybes, aby si sami ve městě nebo

na venkově

sháněli

almužny a odejít

někam jinam pro stáří

(alters halben) už také nemohli.

Rada se proto nad nimi smilovala a kvardiánu Leonardovi slíbila vyplácet 15 bílých
Geden bílý groš
devět

tito

bílých

grošů.

netrpěli

grošů

činil 14 zhořeleckých feniků) týdně

Dále jim slíbila dodávat

dřevo

na dožití a

do

kuchyně

rangově

grošů

nižšímu Michaelovi

a poskytla jim i

světnici,

aby

zimou. Každý týden jim navíc posílala z radního sklepa víno za šest malých

a slíbila jim platit na dožití i kuchařku (eine Magd oder Frau vor ihre Kiiehen), pokud

by si tuto Weibs-Person najali.
Podrobnější

shrnutí historie rozpadu kláštera obsahuje až

instrumentu, který nechal vystavit 25.

června

výpověď

ve

formě notářského

1543 tehdy už jediný žijící mnich a loeum

gardiani tenens Michael Reinstein. Do kláštera v Žitavě a vůbec do řádu byl přijat už před

šedesáti lety. Jenže tento klášter

neměl

žádné stálé

příjmy,

a byl tak odkázán jen na almužny

a žebrání. Konvent žil allein aus Gutwillikeit der Biirger, což ale

skončilo,

když

před

24 lety

povstala v těchto zemích nová sekta (die neue Seete). V konventu vznikly rozpory mezi
bratry. Část z nich zběhla a vzala s sebou tajně klenoty. Žebrání ustalo a klášter zchudl.
Žitavský kvardián Paul Korb a pak i Leonrad Pictor museli se svolením svého provinciálního
ministra sáhnout (angreiffen) nejen na klenoty ale i na

kuchyňské potřeby

(Koehngeredt als

cziinnen GefafJ) a ložní prádlo, aby si mohli jídlo a pití a udržovat klášterní budovy.484 Rada

nakonec po
oltářů

předání

vzala

péči

výše

zmíněných klenotů

ale i zbylých

ornátů,

kasulí, alb a

přikrývek

o klášterní areál na sebe. V klášteře bylo už tak sehr wenig mehr

vorhanden. 485

Bratr Michael proto nechal jakožto poslední mnich sepsat tento

notářský

instrument

bakalářem Janem Rodochsem ze Žitavy, klerikem pražské diecéze, aby nebyl jinými

františkány napadán a urážen. 486 Michael Reinstein zemřel ve velmi vysokém věku až roku

Provinciální ministr Benedikt však měl v tutéž dobu ve funkci kvardiána ve Lwówku stejné problémy.
refonnátor Jakub Fťlhrer byl dokonce původně mnichem v jeho klášteře. Roku 1532 zde navíc klášter
poprvé vyhořel a roku 1536 znovu. Tento druhý požár znamenal konec pro lwówecké terciářky. Roku 1543, tj.
ve stejný rok jako v Žitavě, pak Benedikt spolu s dalšími čtyřmi mnichy raději předal klášter a kostel radě, která
je přeměnila s biskupským svolením na školu. Nakonec chtěla z kláštera chtěla učinit špitál, ale k tomu nikdy
nedošlo. Roku 1652 byl komplex těchto budov znovu vrácen minoritům. K tomu srov. SUTORIUS,
"Geschichte von Lowenberg II", s. 305-314. V Žitavě a Lwówku se tak přesně ve stejnou dobu odehrávaly
v případě obou řádů tytéž události, zde navíc ještě zesílené vzájemnými příbuzenskými i úředními vazbami mezi
obyvately obou nepříliš vzdálených měst.
485 Srov. k tomu níže i inventarizaci klenotů královskou komisí z roku 1544.
486 Mezi svědky byla ale řada nekatolíků, např. poslední kazatel před návratem Heydemeicha Kaspar Heublin
(Heubel), kostelník Jan z Hoberku, tehdy již asi evangelický žitavský děkan a farář ve Wittgendorfu Michael
Krolaufft a vedle toho i ojvínský celestin Baltazar Zwerck.
484

Tamější
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1554.

Stejně jako několik dalších katolických duchovních i on učinil 21. prosince 1543

487

odkaz protestantské žitavské obecní pokladně. 488

Ve čtyřicátých letech se Žitava ještě před

Ponfallem zatím neúspěšně pokusila získat alespoň na zpětný výkup i Ojvín. 489
zeměpanská

První

komise, které

účelem

Ferdinand I. vysílal do vedlejších zemí za

inventarizace církevních klenotů, přijela do Žitavy 4. prosince 1544. V jejím čele stáli doktor
Lorenz KnOIT, Fabián ze Schonaichu a jeden zlatník. Zvážili zde všechny kostelní klenoty. Ve
farním kostele se tehdy nacházela velká, pozlacená monstrance o váze 15 hřiven490, 17
kalichů,

vážících 34 hřiven

stříbra,

ozdobený perlami s obrazem
komisaři

perly a

stříbro

Zvěstování Panně

z látky. U

stříbrem bohatě

perlami a

14 pacifikálů o dvanácti
františkánů

zdobenou kasuli.

hřivnách

Marii. U

několika kusů

našli monstranci

Komisaři

a osmi lotech, jeden štít

těžkou

36

ponechali obci jen

humerále strhli
hřiven

pět kusů

a

černou

humerá1e.

Vše ostatní zapečetili a uzavřeli. 491

1111.13. Návrat Heydenreicha ze slezského exilu roku 1545
Úspěšné vytlačení katolické církve z Žitavy v 1. polovině 40. let snad umožnilo radě

povolat Heydenreicha zpět ze slezského exilu.
neučinila

Přesto

se dá jen těžko

vysvětlit, proč

tak rada

už roku 1540, když už tehdy získala do zástavy patronátní právo k městským

kostelům. Heydenreich se prý triumfálně vrátil i s rodinou 6. května 1545 492 a stal prvním

pastorem (pastor primarius).

Stávající kazatel Kaspar Heublin byl jen archidiakonem

(Mittagsprediger). Heydenreich provedl ještě na jaře roku 1545 zásadní liturgické reformy.
Těsně před

jeho návratem (15.

března

příležitost,

aby se tam už nikdy nevrátila. O den

1545) byla nalezena hostie mimo ciborium. To byla
později

(16.

března)

došlo prý z podnětu

487 Kostelník Jan z Hobergu napsalo jeho smrti do knihy zvoníků, že ll. prosince 1554 Her Michel Beuthler
uber flundert ior ein Monich der Regel und Orden S. Francisci ist vorschieden, zápis vydal HAENSCH,
,,Johann von Hoberg", in: ZG č. 59 z 27. března 1912.
488 Vydal ho MITTER, "Die Grundung des Zittauer Gotteskastens", s. 249. Nadpis testamentu zní Michael
Beutelers testament. Tento Andechtige und wirdige vatter Michael Beutteler des Ordens S. Francisci odkázal
100 žitavských hřiven, jež viel Jar zusammen gebracht městské radě, aby rada na věky každý rok na svatého
Tomáše poskytovala chudým u obecní pokladny jednu hřivnu a pacientům v tzv. Franzosenspitalu (den armen
frantzosern) tři hřivny.
489 SAUPPE, "Geschichte der Burg und des Colestinerklosters Oybin", in: NLM 83 (1907), s. 126 ann.
490 Jde snad i monstranci,již zhotovil roku 1520 mistr Jindřich, srov. SAUPPE, "DiOzese Zittau", s. 160.
491 PESCHECK, "Handbuch f', s. 399, na základě tzv. Monchovo-Frenzelovy kroniky v Altbestandu CWB.
492 V 27 let trvajícím manželství (1530-1557) měl se svou ženou Alžbětou (t 5. června 1573) minimálně 15 dětí.
Dva synové Esaias (1532-1589) a Johannes (1542-1617) se stali významnými luteránskými teology. Esaias byl
kazatelem ve Lwówku a farářem ve Svídnici, pak pastorem u sv. Alžběty ve Vratislavi, profesorem teologie,
školním inspektorem a konsistoriálním přísedícím tamtéž. Johannes
byl dvanáct let farářem v Jihlavě,
superintendentem v Brunšviku a profesorem teologie ve Frankfurtu nad Odrou a Helmstedtu. Esaiasův
stejnojmenný syn (1557-1621) se do Lwówku vrátil. Působil zde v letech 1592-1596 a 1617-1621 jako pastor.
Jejich životopisy sestavil CARPZOV, "Memoria Heidenreichiana", s. 44 ann. Kjejich slezskému působení dále
využil celé řady nových pramenů i SUTORlUS, "Geschichte von Lowenberg lf', s. 148-154, 163-169
a 173 an.; ke všem 15 dětěm snesl nové materiály i SEELlGER, "Lorenz Heydenreich", s. 40-43.
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tehdejšího purkrnistra Konráda Nesena ke
roku 1519.

Původně

se

měla

zpívat každý o 23

1545 se ale zpívala jen

několik měsíců

o nešporách. Mnohem

důležitější

zpívalo Sa/ve Christe

změně

mezi

chórového zpěvu Sa/ve regina, fundovaného
hodině,

nedělí

tj. v pět hodin odpoledne. Od roku

Jubilate a sv. Michalem, pouze v pátek

bylo, že došlo ke

změně

textu. Místo Sa/ve Regina se

a i v jejím textu byly všechny mariánské zmínky nahrazeny

kristovskými. 493
Úvodní kázání proslovil Heydenreich v pátek před letnicemi (22. května 1545). O letnicích
(24.

května

1545) použil poprvé

ale ponechal
a adoraci.

některé

při

konsekraci svátosti

katolické prvky. Zavrhl jen

oltářní němčinu.
tradiční

V mešním kánonu

pojetí transsubstanciace

494

III 2. OD PĎNFALLU DO PRODEJE KOMEND (1546/47-1570/71)
III2.1. Pan/aU ajeho překonání (1546/7-1552/ 95
Porifallem 496 ztratila Žitava, stejně jako jiná hornolužická královská města vedle privilegií,

pozemkového majetku, zbylých kostelních
majetek a práva

patřící

k

oběma

klenotů,

komendám.

Přesto

i všechny zástavy, tedy i zastavený
je mi osud tohoto majetku v oněch

kritických letech 1547/48, kdy vlastní konfiskace proběhly, zatím

493
494

poněkud

nejasný. I k jinak

Původní a nový text pod sebou vydal HAUBDORFF, ,,Historia ecclesiastica", s. 92-94.
Seznam liturgických prvků, které Heydenreich zavrhl nebo ponechal, podal poněkud neorganicky

HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 99 ano
V této části se zaměřím jen na následky Ponfallu a jejich překonávání. Činnost Žitavy v době Šmalkaldské
války není třeba mé práci zmiňovat.
496 K této hornolužické obdobě prvního českého stavovského povstání existuje početná literatura včetně edic
pramenů. Z rozsáhlejších prací věnujících se výlučně tomutu krátkému údobí srov. např. NEUMANN, Theodor
(hrsg.), "Regesten iiber den Porifall der Oberlausitzischen Sechsstiidte, und die Folgen desselben", in: NLM 24
(1847), S. 1-190; dále BAUMGÁRTEL, Hermann, Geschichte des Ponfalls der Oberlausilzer Sechsstddte. Mil
Benutzung zahlreicher, bisher unbekannter Urkunden des Ratsarchivs zu Bautzen, Bautzen 1898; ARRAS, Paul
(hrsg.), "Regestenbeitrdge zur Geschichte des Bundes der Sechsstddte der Ober-Lausitz von 1541-1547,
zusammengestellt auf Grund der Urkunden, welche sich im Bautzner Ratsarchive (Fund Ermisch) vorfinden",
in: NLM 79 (1903), s. 241-292. PIETSCH, "Gorlitz im Porifall"; HÁRTEL, Hanuš (ed.), ,,Přinošky k tak
mjenowanemu "Ponfallej" hornjolužiskich šěséiměstow", in: Lětopis-B lIlII (1958), s. 150-227; v poslední době
(1999) vyšel k Ponfallu sborník ,,?linfall der Oberlausitzer Sechssttidte". Až na HÁRTELovu edici však
nepřináší tyto práce k osudu katolických institucí v Žitavě téměř vůbec nic. Obsahují v případě Žitavy jen
několik málo údajů ke zpětnému výkupu privilegiií a pozemkového majetku nebo vzájemnou korespondenci
měst z období před ztroskotáním protestantské strany
a z doby příprav na odjezd k soudu do Prahy;
i HÁRTELova práce se ovšem týká pouze žitavských františkánů a Oj vína. Žitavský porifall tak dosud
nejpodrobněji pojednala ,,Analecta If', zejména s. 207-211; a především PESCHECK, "Handbuch f', s.269281, který využil vzhledem k nedostatku listinných dokladů v Žitavě i četné městské kroniky, pocházející již i od
očitých svědků (např. kronika Schniirerova). Narativní prameny byly výše uvedených pracích rovněž použity,
ale jen ne z Žitavy.
495

109

řídce zmiňovanému žitavskému františkánskému klášteru se dochovalo více pramenů. 497

Zástava komend byla určitě zabavena. 498 Ferdinand 1. ji ale prý předal zpět převoru Zbyňkovi
Berkovi,499 který byl i mistrem komory, a tak se s ním a s Kryštofem z Vartemberka musela
Žitava opět vyrovnat. 500
9. srpna 1547 byla Žitava spolu s ostatními městy předvolána na 1. září 1547 do Prahy.
V poselstvu města Žitavy se nacházelo třináct osob. Z rady to byli syndik Konrád Nesen,
Fridrich Weigand, vrchní

písař

z právovárečných

Hans Ludwigsdorf/Lussdorf a Hans Eisersdorf a jako zástupci

čtyř

hlavních

měšťanů

cechů,

soukeník Hans Scherffing,

a pekař Franz Lange.
Šestiměstí
zbraně,

Dornspach, Lorenz Heuner, Paul Vogler a Hans Kern,

50l

řezník

Franz Peterlein, švec Erasmus Hennig

Trest, stejný pro všechna města, si vyslechli s ostatními představiteli

7. září 1547. Města musela odevzdat všechna privilegia, cechovní písemnosti,

pozemkový majetek na

venkově.

zlatých ve dvou termínech do konce

září

Dále musela platit posudné a zaplatit 100 000

a konce listopadu za zabavené, zcizené a

zničené

kostelní a klášterní klenoty. Žitava měla odvést 20 000 zlatých. Část městských deputací byla
krátce vězněna, i když s ohledem na stav. Nesen i Dornspach byli vsazeni do lepšího
Již od poloviny

září

roku 1547

úřadovala

roku i druhá královská komise, které

v Horní Lužici první a od

měly převzít

počátku

vězení.

následujícího

a spravovat zabavený majetek a ustanovit

Jde zde hlavně o relace komisařů a reakce Habsburků na ně z 3. listopadu 1547, 14. prosince 1547,31. ledna
1548, 10. května 1548 a 21. června 1548 ,jež vydal regestovou formou HÁRTEL, "Přinošky", s. 189, 191 an.,
197, 210 a 214. Všechny se týkají posledního zbylého františkánského mnicha Michaela Reinsteina a jeho
nedostatečného týdenního důchodu ve výši 15 bílých grošů a několika ryb, za něž měl sloužit bohoslužby. Jeho
výživu nakonec nepřímo, prostřednictvím jmenovaného správce kláštera, převzala královská strana. Žitavský
františkánský klášter na tom byl zřejmě nejbídněji, přihlédneme-Ii k početnosti jeho mnišského osazenstva,
protože v Kamenzi bylo ještě osm osob, srov. HÁRTEL, "Přinošky", s. 184, v Budyšíně sedm a v Lobau dvě,
ibid., s. 187. Několik bratrůžilo i v Lauban, ibid., s. 189, a totéž platí i pro Zhořelec. K jeho osudům
v 1. polovině 16. století srov. ZOBEL, Alfred, "Untersuchundgen", in: NLM 102 (1926), s. 167-185.
498 Jedině HAUPT, "Wilhelm und Konraď', s. 47, uvádí, že konfiskované žitavské vesnice spravoval Kryštof
z Vartemberka. Neudává však pramen a ani v RG nebo v LŽ jsem o tom nenašel žádnou zmínku. Zřejmě tedy
půjde o omyl, neboť PESCHECK, "Handbuch l', s. 243 a 276, uvádí že vsi spravoval Kryštof z Gersdorfu
a na Rennersdorfu a stejný údaj vydal k 21. červnu 1548 i HÁRTEL, "Přinošky", s. 215. Prvním správcem byl
ještě na podzim roku 1547 před Gersdorfem Fridrich z Kelbichen, ibid., s. 189. HAUPT tak zjevně zaměnil
Vartemberka za Gersdorfa.
499 Zbyněk (t 1578), jenž byl převorem v letech 1542-1554, zdědil značnou část majetku po svém bezdětném
příbuzném a někdejším hornolužickém fojtovi Zdislavovi (t 1553), včetně Zdislavova hlavního sídla Zákupy, a
opustil proto řád. K tomu srov. např. SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého,] O. dí/,
Boleslavsko, Praha2 1997, s. 316.
500 Takto to stručně líčí ,,Analecta lIl', s. 27. Vzhledem k tomu, že jsem v pořadí třetí zástavní smlouvu
z 1. května 1549 našel, na rozdíl od prvních dvou, jen Analectech, je velice pravděpodobné, že jsou všechny
originální prameny k osudům obou komend za Ponfallu ztraceny. S komendami se asi opravdu muselo zacházet
už od samého počátku konfiskací jinak než s františkánskými kláštery, jejich poklady a špitálními statky, které
byly na čas podřízeny přímo komoře, protože tyto konventy jsou v RG či LŽ, popř. v HÁRTELovi jedním
z hlavních předmětů relací obou komisí.
501 I tito starší čtyř hlavních cechů byli ovšem až na pekaře Langa v radě. Tehdejší purkmistr Urban Jeger/Seger,
známý už z kostelních účtů z katolické doby, do Prahy nejel. Na místě purkmistra se ve čtyřicátých letech
střídal jen s Nesenem a Weigandem, srov. PROCHNO, "Ratslinie", s. 60 ano
497
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do čela měst své lidi.

502

Králův trest vykonávali šlechtičtí nepřátelé měst, zejména Nikl

z Metzrad, Kryštof z Donína a budyšínský hejtman a doktor obojí práva

Oldřich

z Nostic,

jenž sídlil na území severního Žitavska, a získal proto většinu konfiskátů právě na úkor dvou
nejjižnějších členů Šestiměstí. 503 Města jim měla vydat nejen vlastní pozemkové majetky, ale

i urbáře a jiné hospodářsko-správní písemnosti.
Do správy města byli dosazeni i noví lidé. Žitavské statky spravovali již zmínění Fridrich z
Kelbichen sezením na

ostrichen,

bibrštejný hejtman v SeidenbergulZawidówě 504 a po něm

Kryštof z Gersdorfu na Rennersdorfu. Rady byly

vyměněny

až na počátku léta 1548. Tehdy

bylo městům naoktrojováno i nové radní zřízení. Do Žitavy komisaři dorazili 12. června
1548.

505

Ze staré rady zůstali Konrád Nesen a Mikuláš Dornspach. Byli jmenováni prvním

a druhým purkrnistrem. Nová rada

měla

o šest

členů méně

(12 osob)

a byla prý

silně

aristokratická, ale šlo tak jako tak o šlechtu nedávno povýšenou (Nesen a zanedlouho

i Dornspach) nebo usazenou ve

městě. Třetím

purkrnistrem se

stal kostelník, správce

a částečně i písař kostelních knih Jan z Hobergu, člen starého lužického rodu. 506 Do rady
usedl na místo

rychtáře

i Augustin z Kohlo, dolnolužický šlechtic od roku 1522 usazený ve

V poslední době popsala průběh procesu BOBKOVÁ, Lenka, "Pan/a!! neboli Šestiměstí v protihabsburském
odboji roku 1547", in: Stavovský odboj roku 1547. První krize habsburské monarchie (ed. VOREL, Petr),
PardubicelPraha 1999, s. 41-64, zejména s. 55 ann.
503 1., resp. 3. října 1547 tak získal Oberoderwitz na Žitavsku a GroBschweidnitz a Georgewitz u Lobau za 6000
tolarů. Poddané měl ponechat samozřejmě při staré víře, srov. HÁRTEL, "Přinošky", s. 183. Dále tento první
jmenovaný (29. září 1549) hornolužický hejtman obdržel 28. října 1549 v době velkého rozprodeje městských
statků i Bertsdorf jihozápadně od Žitavy s příslušenstvím až na velký les a u Lobau a ves Kleinschweidnitz
za 3 000 tolarů, ibid., s. 219 a 221. Už před PonfaIlem získal tento z unwiirdské linie pocházející Nostic další
majetky. Oldřich ponechal staršímu bratru Unwiirde u Lobau a koupil si v letech 1540/1541 obě poloviny
Ruppersdorfu, a založil tak hlavní nosticovskou linii Ruppersdorf, která po třicetileté válce zčásti skončila
povýšená do hraběcí hodnosti v Čechách. Od roku 1542 byl budyšínským hejtmanem. Díky svému
prokrálovskému postoji mu Ferdinand udělil řadu lén na korunu spadlých: roku 1546 Wilku severně od Ostritz
přímo na Žitavsku i Hainewalde a GroBschOnau a Gersdorf. K tomu ještě přibyly konfiskace roku 1547, a
Oldřich (t 1552) tak zanechal svým minimálně šesti synům zejména na severním a západním Žitavsku značný
pozemkový majetek. Ovšem vzhledem k rozvětvení rodu a drobení majetku skoupila Žitava v 2. polovině
16. století snadno část nosticovských držav zpět. K životním osudům Oldřicha z Nostic se vyjadřuje většina
výše zmíněných studíí k ponfallu. K vývoji pozemkové držby Oldřicha, jeho synů a vnuků srov. KNOTHE,
"Geschichte", s. 386-390; a TÝŽ, "Fortsetzung der Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner Giiter von
Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1620 ", in: NLM 63 (1887), s. 100-104. Dalším, kdo na neposlušnosti měst
vydělal, byl i dosluhující fojt Zdislav Berka, jemuž Ferdinand ještě před vlastním procesem udělil I. srpna 1547
za 10 000 tolarů a věrné služby Ojvín se vším příslušenstvím. Za to měl v klášteře udržovat čtyři mnichy, srov.
HÁRTEL, "Přinošky", s. 178. O tento klášter se přitom ještě před rokem ucházela i Žitava.
504 HÁRTEL, "Přinošky", s. 189. K rodu frýdlantských
manů z Kelbichen na Ostrichen srov. KNOTHE,
"Geschichte", s. 291 ano
505 Jak taková výměna probíhala v Budyšíně, popsal BAUMGÁRTEL, "Geschichte", s. 86 ano
506 Kjeho činnosti jako kostelníka a později hlavního kostelníka srov. HAENSCH, "Johann von Hoberg".
V letech 1551-1554 byl panujícím purkmistrem. Zemřel 26. prosince 1559 přímo uprostřed kázání prvního
pastora Tektandera ve své kostelní lavici. K šlechtickému rodu Hobergů srov. KNOTHE, "Geschichte",
s.273-276.
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městě,507 dále zwinglián Celestin Hennig,

Vilém Schnepf, magistr Franz Jungenickel

ze starého radního rodu, z něhož pocházel
září

poselstva v Praze ze srpna a

rovněž

1547. Z hlavních

Hans z Eisersdorfu,

člen

žitavského

cechů

byli dosazeni do rady Matyáš
Goldberg, Ondřej Siebeneicher, Blasius Hi1ler a Kryštof Lehrnann. 508 I když nové rady
vyvolaly v několika jiných městech posměšky měšťanů vůči kvalitě nových vládců města,509
neznám ze Žitavy podobný případ. Noví radní, kteří nyní nebyli obměňováni každý rok,
nebyli z nijak neznámých rodů (z Hoberku, z Eisersdorfu, Jungenickelové). Často působili
v jiných městských úřadech (Hoberg) a s někdejšími radními rodinami byli spřízněni. Řada
z nich navíc v radě

zůstala

správě města tak určitě

Nová rada se
Již

předtím

(1.

i po

získání svobodné radní volby 20.

června

1559. Ve

k žádné zásadní zrněně linie nedošlo.

samozřejmě

října

opětovném

pokusila získat co nejrychleji

1547) vrátil Ferdinand

městu

zpět

ztracené statky i privilegia.

40 privilegií spolu s pardonem za zradu

z doby Šmalkaldské války.510 V případě některých větších a vzdálenějších radních vesnic byl
však rychlejší
zpět,

byla

Oldřich

právě

z Nostic. Prvním majetkem, který

zástava komend. Je to pochopitelné,

město

neboť

dostalo už 1.

května

jen tak mohla rada získat

1549
opět

kontrolu nad organizací církevního života ve vlastním městě. 511 Prvními vesnicemi, jež král
předal

podle instrukce z 19.

září

1549 zpátky

městům,

aby se

hospodářsky

povznesla, byly

v případě Žitavy Eckartsberg, Pethau, KleinschonaulSieniawka, kus lesa u žitavské cesty im
Hartauer Forste a několik luk (SchiejJwiese a Kleinschonauer Wiese) a rybníků.

Hartau s lesem

512

Vesnici

a rybníky si ale Žitava už musela 18. listopadu 1549 koupit zpět za 3 500

tolarů. 513 Městečko (Flekghen) Hirschfelde bez jeho johanitské části Žitava spolu se dvěma

sedláky v TfuchaulTuroszówě a

BlumbergulBratkówě

koupila za 7 000

tolarů

20.

března

507Augustin z Kohlo (1502-1598) se nazýval podle vsi Kohlo/Kolo jižně od Gubenu na polské straně Nisy, kde
byl jeho otec Albín purkmistrem. V Žitavě se usadil už roku 1522 a oženil se zde o osm let později
s Kateřinou Oppeltovou z radní rodiny, jež zemřela ve věku 87 let a svého muže o měsíc a půl přežila. Měli
spolu dvanáct dětí. Mezi lety 1548-1568 spravoval velmi často rychtářský úřad v Žitavě a pak byl v letech 15691596 devětkrát purkmistrem. Získal značný majetek na venkově. V letech 1553-1576 držel ves NeuhOrnitz,
kterou prodal syndikovi Václavu Lankischovi mladšímu. Byl pánem na části Tiirchau/Turoszówa (asi od roku
1576- 1588, kdy prodal ves Žitavě), na dolním vorwerku v Reibersdorfu/Rybarzowicích, redernském lénu
(od roku 1594), a patřila mu i polovina Eibau (od roku 1587). K němu a jeho rodu srov. např. KNOTHE,
"Geschichte", s. 306 an.; TÝŽ, ,,Fortsetzung", s. 76-79. Na základě pramenů z farního archivu v Žitavě
vypracoval genealogickou studii k tomuto rodu naposledy PRÓWIG, Erich, "Die Familien von Koh/o in Zittau",
in: Mitteldeutsche Familienkunde, Bd. 9, Jg. 20 (1989), s. 256-269.
508 PESCHECK, "Handbuch r, s. 278.
509 Např. v Lauban a Budyšíně, srov. BAUMGÁRTEL, "Geschichte", s. 88.
510 NEUMANN, "Regesten", s. 22. Více dostal už jen Zhořelec (75), Budyšín ale už jen 14. Zbylá, malá města
dostala privilegií jen několik, ibid., s. 22 an.; BAUMGÁRTEL, "Geschichte", s. 72-76.
5Il K tomu níže.
512 PESCHECK, "Handbuch r, s.279; BAUMGÁRTEL, "Geschichte", s. 91 ano
513 PESCHECK, ibid.; HÁRTEL, "Přinošky", s. 223; NEUMANN, "Regesten", s.35.
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1551.

514

31. května 1552 následoval Wittgendorf i s lesy za 3 800 tolarů. 515 Velikou koupi

hodnotě 10 000 kop musela Žitava provést roku 1555, kdy znovu získala Waltersdorf,
část

Liickendorf, Herwigsdorf, Rohnau!Trzcieniec, Lichtenberg/Jasnu Góru a
Seitendorfu/Zatonie a BlumbergulBratkówa se dvěma lány
a Scherffingswaldchen.

pozemků,

Dittelsdorfu,

les Konigsholz

O této koupy zachoval zajímavou relaci ve svých ztracených

Ephemerides Zittavienses Celestin Hennig. Zpráva byla totiž opsána i do tzv. Lankischovy
kroniky.516 Roku 1559 si města koupila zpět i privilegium svobodné volby rady (freie
Ratskur). V poselstvu do Augsburgu k Ferdinandovi 1. se tehdy nacházel vedle budyšínského

a zhořeleckého purkmistra
ostatní královská

i Domspach. 517 25. března 1561 dosáhla Žitava stejně jako

města přeměny

lenních

statků

na

dědičné.

Tím se

podařilo

následky

Ponjallu alespoň v majetkoprávních záležitostech překonat. 518

Nová zástava, nyní již jen žitavské komendy, byla dojednána v Praze 1. května 1549519
vyslanci žitavské

městské

Janem z Hobergu a

rady syndikem a licenciátem obojího práva Komádem Nesenem,

městským písařem

Mikulášem Domspachem. Kryštof z Vartemberka byl

totiž der deutschen Sprache jast unkundig a v tamějších poměrech se prý
nevyznal. Navíc mu

chyběly

peníze na vyplácení

na rozdíl od rady

kněží, kazatelů, rektorů

škol,

kantorů

a

Listinu vydal KNOTHE, "Geschichte des Fleckens Hirschfelde", s. 138-140, č. 1.
PESCHECK, "Handbuch f', s. 279; BAUMGÁRTEL, "Geschichte", s. 98; NEUMANN, "Regesten", s. 36.
516 Hennig a purkmistr Nesen v Praze od čtvrtka 9. března 1555 jednali s arcivévodou Ferdinandem a rady české
komory, kteří požadovali 10 500 tolarů a roční bezúročnou půjčku ve výši dalších 10 000 tolarů (ohne alle
Interesse) pro krále. Když Žitavští peníze půjčit odmítli, dostalo se jim výhrůžky, že pan Reinold z Nostic je
připraven koupit WaItersdorf za 7 500 tolarů a že chce navíc králi půjčit oněch 10 000 bezúročně na dva roky,
tak aby si to Žitava rozmyslela. Žitavané ale nechtěli tuto v Lužických horách ležící ves zratit von wegen der
Gebirge und Wiilder. Proto hned druhý den oznámili svůj souhlas arcivévodovi, když se vracel ze mše.
Nakonec se jim ještě o víkendu podařilo přemluvit prezidenta komory, aby s nimi ihned obchod ve výši 10 000
kop uzavřel bez ohledu na králův souhlas, který k tomu zprvu vyžadoval. Zprávu vydal PESCHECK,
"Handbuch f', s. 280 ano
517 BAUMGÁRTEL, "Geschichte", s. 101.
518 V případě žitavského Ponfallu nám však chybí obdobné podrobné studie k tomuto městu, jež již byly
sepsány např. o Budyšíně či Zhořelci. Stejně tak není pořádně zpracován ani vývoj pozemkové držby města jako
instituce a jednotlivých měšťanů, aby se vědělo, co bylo přesně Žitavě zabaveno a co získala zpět.
Nejpodrobnější je v případě držby vesnic PESCHECK, ,,Handbuch f', s. 225-268; a částečně i MITTER,
"Grundlagen", s. 6-19, který se ale v tomto krátkém přehledu silně opírá právě o PESCHECKa. Není mi však
Na
známa žádná práce, jež by vyšla z nových pramenů, které PESCHECK před 170 lety ještě neznal.
Žitavsku by to právě mohly být, pomineme-Ii prameny v NA v Praze, početné kroniky. Ty ale na rozdíl
od narativních pramenů z jiných měst, badatelé výše uvedenýh studíí o Ponfallu nevyužili. Dále jde
o konšelské knihy, ve kterých se určitě změna vrchnosti koncem 40. let projevila. MITTER však tyto prameny
zkoumal jen z hlediska právního historika. Zajímavou skutečností je i to, že syndik Konrád Nesen koupil tehdy
již zřejmě radní ves Radgendorf do svého osobního držení téměř hned na cestě domů z pažského vězení 7.
listopadu 1547, tj. v době, kdy teprve probíhaly vlastní konfiskace, k tomu srov. HAUPT, "Wilhelm und
Konraď', s. 51 ano Tuto záležitost by bylo dobré prozkoumat stejně tak jako to, do jaké míry a zda vůbec
Dornspach jakožto rentmistr v Horní Lužici v první polovině 50. let ulehčoval městům opětovné koupě
venkovských statků, tvrdí-Ii např. PESCHECK, "Handbuch f', s. 278 an., že Žitava ztráty dohnala rychleji než
zbylá města. K Dornspachově činnosti ve funkcích rentmistra v Horní a pak i v Dolní Lužici a zemského soudce
v žitavské vikpildě v 1. polovině 50. let srov. výše.
519 Tuto zástavní smlouvu, kteroujsem v NA nenašel, vydal CARPZOV ,,Analecta IIf', s. 27-29.
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jiných

služebníků

kostela. V onu dobu se k tomu

údajně

podle

této listiny nedostávalo

i vhodných osob (jezund an solchen tiiglichen Personen ein grosser mangel ist). Rada se
zavázala, že tyto povinnosti vezme na

tři

roky na sebe a že bude

měšťanům

obyvatelům

z přifařených vsí poskytovat katolické boholužby a svátosti (mit der alten 16blichen

christliche Lehre, Ceremonien und Sacramenten der Kirchen .. versorget werden).
V případě komendy v Hirschfelde, welche an Einkommen und Nutzungen gantz gering ist,
ale kterou si Vartemberk nyní ponechal, mu rada měla pro zlepšení jejího stavu po tři roky
na svatého Michala platit 120 tolarů. Vedle toho se rada zavázala v následujících třech letech
prostavět

každý rok 40 tolarů na žitavském Komturhofu. Tuto sumu ale nesměla překročit.

K těmto stavebním pracem byl veden Register ve dvou identických exemplářích520 . Město
slíbilo, že bude Komturhof (Meyer-Hof)
během tří

obhospodařovávat

a hnojit, aby komturovi nevznikly

let žádné škody a že mu všechno osivo a dobytek

předá

v tak dobrém stavu, jak to

nyní převzalo.
Radě rovněž připadla

komenda (solle der Rath aller der Gemiiche im Creutz-Hofe Macht

haben). Komtur si jen vymínil v

komendě

pro sebe a své služebnictvo jednu

světnici

(eine

Stube und Cammer) a jednu stáj pro koně, kdykoli by přijel do Žitavy. Zavázal se ale, že tyto
dvě

místnosti nikomu nepronajme a ani tam nikomu nedovolí se

nastěhovat,

nebude-li zrovna

pobývat v Žitavě.
Tuto dohodu musel ještě potvrdit Ferdinand 1. jako
řádu.

fundátor

Smlouva byla vyhotovena

opět

i

svědkem

Ferdinandův komisař

byl i doktor obojího
ve

věcech

klášterních

Zde byl ovšem uveden als des Ordens sonderlicher Verwandter. Vedle toho

Zbyněk

Berka a pražský komtur Václav, v jehož

sepsána. Ferdinand 1. smlouvu potvrdil v Praze 30.
nacházel

král, lužický markrabě a nejvyšší

dvakrát. Jejím

práva a královský rada Lorenz Knorr, známý jako
klenotů.

český

ještě

komendě
června

na Malé

Straně

pečetil

byla smlouva

1549. Originál této konfirmace se

za CARPZOVa v radním archivu. Nedochovala se však ani v jednom

exempláři. 521

Tato smlouva byla v pražské malostranské

komendě

( in unserem Ordens HaujJ zu Prag)

Berkou z Dubé už 11. ledna 1552, tedy téměř
čtyři měsíce před vypršením staré smlouvy.522 Berka523 jen potvrdil dojednanou smlouvu,

prodloužena o šest let

převorem Zbyňkem

520 Jeden pro komtura a druhý pro dvě ustanovené osoby z rady, které měly na práce dohlížet a radit se o nich
s komturem.
521 Toto královské potvrzení je známo rovněž jen z CARPZOVa, který je ale bohužel nevydal,
srov. ,,Analecta Ilf', s. 29.
522 NA Praha, ŘM-L, Jo LVIII Žit. 45, i. č. 2889. Žitavský exemplář vydal CARPZOV, ,,Analecta Ilf', s. 29 ano
Od pražského vyhotovení se liší jen v nepříliš postatných stylistických záležitostech nebo vsuvkách
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předložili

kterou mu

Kryštof z Vartemberka a syndik Konrád Nesen. Z listiny vyplývá, že

rada zastavené platy a budovy komendy i hospodářského dvora johanitům předala. Komtur si
byl ale

vědom,

že rada jako im Landt bekannte Leut snáze obstará

škol, služebníky kostela a jiné
ačkoli

už tehdy

Komtur

opět

občas

pronajal

potřebné

osoby,

poněvadž

sídlil v nedalekém Hirschfelde, jež
městu

potřebné kněze,

rektory

on sám je difJ Orts unbekannten,
opět

nebylo

předmětem

zástavy.

Komturhof a všechny platy v penězích, v loji a obilí, desátky

v žitě a ovsu i se clem a dalšími

ročními

platy (alle gelt und InjJlet Zinse und getrayd,

decimas an korn und haber zusampt dem theyll an Zoll und andernjdrlichen einkommen), a to

na

základě

eines besigelten uberreichten Registers zur Comtorey und Pfarhoff zur Sittau

gehorigk, aby tak mohla rada tyto povinné platy vymáhat od

poplatníků.

měla zároveň

Rada

vést zvláštní registr o výběru těchto platů. Za to mohla opět wie bevor die Pfarkirche und alle
eingeleybte leut in der Stat und auffm land mit Predigern, Caplanen, Schulmeystern, Cantorn,
Organisten und Glockern erhalten und versorgen, ale to
Cristlichen Ceremonien, což byla

byla stanovena na rozdíl od
vypovězena vůbec, měla
vypovězení.

samozřejmě

dřívejších

šesti

jen

opět

jen na

nicneříkající

měsíců

základě

formule.

gewondlichen

Výpovědní lhůta

na celý rok. Kdyby nebyla smlouva

platit i nadále podle stávajících podmínek až do jejího eventuálního

Po navrácení zástavy

měl

komtur

opět zajišťovat

provoz

kostelů

wie von alders

die vorgehenden Comptores gethan und schuldig gewest seyn. Králova konfirmace se zde už
nezmiňovala.

Snad tedy byla nutná jen bezpostředně po ponfallu.

III 2.2. Komenda v Hirschfelde kolem poloviny 16. století

Kryštof se

přes

zástavu

části

komendy snažil hájit majetková práva řádu. Na

stížnosti

nařídil

arcivévoda Ferdinand

okamžitě

odvést

nějaký

žitavské komendě.

524

např.

blíže neurčený plat

základě

8. listopadu 1549 grabštejnským

včetně

jeho

Donínům

nedoplatku (verssenen zustand) náležející

O necelých šest let později (20. dubna 1555) se pak habsburský

místodržící opět po žalobě komtura Kryštofa nelibě tázal

Žitavských, proč propustili

luteránského predikanta Jeronýma Keuleho,525 který se opovážilo Květné neděli toho roku
synonymních slov, které vznikly asi tím, jak CARPZOV přizpůsobil text při vydání němčině své doby. Citovat
budu dle pražského originálu.
523 Berka je v listině označen i jako Romischer Khoniglicher Majestet etc. Chamerer. Snad proto tedy komisaři
zabavující po Ponfallu městský majetek nezařadili komendy do svých relací, ale vyjednávali přímo s Berkou, i
když se k tomu až na CARPZOVovu nepřímou zprávu nic nedochovalo. Berka se pod tuto listinu i česky
podepsal jako Zbyniek Berka z Dubee etc. manu propria. Zřejmě tedy také stejně jako Vartemberk neuměl
německy, protože později se např. převor Václav z Házmburka německy podepisoval.
524 NA Praha, RG 44, německé missivy 1549, fol. 465b.
525 Keule je tu nazýván jako schreiber oder glockner. Byl původem z Budyšína a v letech 1520-1521 studoval ve
Wittenberku, kde dosáhl bakalářského titulu. Roku 1543 byl městským písařem v L6bau, a snad proto jej
Ferdinand nazýval písařem. O rok později tu působil i na městské škole. Do městské rady pronikl roku 1548.
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(6. dubna) zmocnit

tamější

fary a podávat lidem svátost

oltářní.

Komtur Keuleho zatkl, ale

Žitavští jej propustili. Arcivévoda proto nyní radě nařídil, aby predikanta znovu zatkla
a předala ho komturovi. 526
Mnohem

větším

problémem v Hirschfelde než predikant Keule byl pro komtura

Vartemberka požár, který zachvátil toho roku
dvůr

tamější

komendu (Pfarrhaus) a

(Komturhoj). Požár vypukl prý v důsledku neopatrného

odpolední 1.

března

podařilo uhasit.

527

1555. Na třech místech zachvátil

oheň

pečení

hospodářský

mezi 16. a 17. hodinou

dokonce i kostel, ale zde se živel

Komtur pak byl snad i proto donucen dohodnout se roku 1558 s Žitavou

na obsazovaní místa hirschfeldského faráře. 528 V komendě

a ani v Komturhofu poté už

Už 21. března 1544 byl ordinován ve Wittenberku na místo faráře v Hirschfelde. Zatčení se zřejmě vyhnul, ale
asi raději odešel ze země, protože již 19. ledna 1557 působil jako faráře v Marbachu u Nossenu v Sasku. KurfIřt
August tehdy prosil zhořeleckou radu, aby povolila Keuleově manželce ŽofIi, dceři Petra Emmericha, následovat
svého muže. O rok později je doložen jako farář v Niederau u Míšně. K němu srov. SEELlGER, "Welche
Zittauer haben Luther persčmlich gekannt?", in: ZG 11 (1934), s. 4.
526 List vydal KNOTHE, "Geschichte des Fleckens Hirschfelde", s. 140, č. 2. KNOTHE zde však Ferdinanda
chybně považuje za krále, ačkoli zde sám arcivévoda říká, že Žitavským v této věci již poslal mandát von der
Rom. Kay. Mjtt. unsers allergn. hern und vaters.
527 K tomuto požáru ibid., s. 13, 20 a 41. Je velmi zajímavé, že toto nebyl první problém, který měl Kryštof
z Vartemberka s ohněm. Nabízí se dokonce otázka, zda nebyly požáry, jež strávily jen klášterní budovy, občas
zakládány evangelíky úmyslně, aby dostali zbylé katolické instituce do fmanční tísně. O požárech ve Lwówku
v letech 1532 a 1536, jež přivedly na mizinu tamější františkány a terciářky, jsme se již zminíli. Oheň zde ale
roku 1544 zachvátil i komendu. V plamenech tehdy uhořel i jeden johanita, bratr Ondřej. Tímto požárem se
zřejmě vyhrotil spor, který měl Kryštof s lwóweckou radou. Vartemberk tehdy město Lwówek obviňoval
u převora, že poslalo jednoho jedno kněze pryč, tj. možná Jakuba Fiihrera nebo Heydenreicha, druhý mu byl
odcizen na venkovskou faru a třetí mu uhořel. Lwówek naopak na Vartemberka žaloval, že je bez pastýře a
komtur má prý povinnost bohoslužby ve městě zajistit. Kdyby měl navíc pilnější a opatrnější čeleď, tak by
johanita neuhořel. Navíc prý s sebou vzal do Hirschfelde nedovoleně jednoho kaplana a toho druhého kněze prý
odstranil sám. Kryštof obvinění odmítl a naopak vinu za nekonání bohoslužeb přičetl radě. Odmítal
samozřejmě platit ze svého luteránského kazatele. Zemřelý uherský a český král (Wayland Koniglich Ungarische
und Bohmische Mayt.), tedy snad král Ludvík, mu navíc nařídil, aby nikomu nic nedával, protože rada po něm
požadovala splatit nějaké nedoplatky. Platit měl jen své vlastní dluhy. K dohodě došlo až 15. října 1544 za
přítonmosti králových komisařů převora Zbyňka Berky z Dubé a dvorního maršálka Ladislava Popela
z Lobkovic a na Vysokém Chlumci. Komtur Vartemberk přislíbil Lwóweckým, že když mu poskytnou vše, co
mu upírali, bude nadále platit kazatele a školní personál, jak to činili komtuři od starodávna. K požáru srov.
SUTORIUS, Benjamin Gottlieb, Die Geschichte von Lowenberg aus Urkunden und Handschriften. Erster Theil,
Bunzlau 1784, s. 177. Akta ke sporu komtura s městem vydal částečně TÝŽ, "Geschichte von Lowenberg II",
s. 112-116. PESCHECK, "Handbuch 1", s. 183, uvádí, že roku 1554 vyhořel i žitavský Komturhoj, ale pro to
jsem žádné další důkazy nenašel. Roku 1545 vyhořel hospodářský dvůr v Olbersdorfu i celestinŮill na Oj víně.
To pro klášter znamenalo vedle velkých fInančních požadavků Ferdinanda I. další těžkou ránu, ze které se už
nevzpamatoval, srov. SAUPPE, "Geschichte der Burg und des Colestinerklosters Oybin", in: NLM 83 (1907),
S.126.
528 KNOTHE, "Geschichte des Fleckens Hirsclifelde", s. 43, ale k této smlouvě nic konkrétního nedodává.
Vychází jen z CARPZOVa, ,,Analecta III", s. 17, který tvrdí, že tato dohoda byla uzavřena na tři roky. Už
předtím ale byli duchovní v Hirschfelde zřejmě evangelíky. Posledním hirschfeldským komturem byl roku 1536
Kryštof Albert. Jako další duchovní, ale už ne johanita, se téhož roku zmiňuje Zikmund Knobloch. Po něm zde
byl farářem nebo kazatelem do roku 1543 Jan Adler ze Žitavy. Poté se tu uvádí až v letech 1553-1555 Elias
Scheffer, kterému půjčila 5. ledna 1553 hirschfeldská městská rada z rozkazu Konráda Nesena tři zlaté. Tyto
peníze měl tento prediger vrátit, jakmile dostane příští desátek. Po něm nastoupil již zmíněný Jeroným Keule a
po Keulem zde působil v letech 1555-1558 Kristián Flemming, který si musel kvůli požáru komendy koupit od
vdovy po Šebestiánu Krofusovi domek ve Schwarze Gasse. V letech 1558-1572 byl v Hirschfelde posledním
farářem, který ještě zažil johanity, Oldřich Rule (Rolle), u nějž je rovněž známo, že byl ženatý. Rule si také
musel koupit vlastní faru. Šlo o zahradu Baltazara Langa, kterou splatil až 12. února 1566. Roku 1572 odešel
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Kryštof nebydlel. Nechal si postavit jiný

hospodářský dvůr

nazývaný

prostě

Vorwerk nebo

Maierhof529

1112.3. Pronikání luteránství na Žitavsko v polovině 16. století
Již po Ponfallu měl pražský probošt Arnošt ze Šlejnic na základě jakéhosi králova
mandátu, který mu 16. listopadu 1547 adresovali
děkanátu

(im Sittawer Kreis)

sektáře,

administrátoři,

odstranit v žitavském

luterány nebo pikarty z far a v případě nutnosti nechat

faráře spravovat zwei, drei oder mehr Pfarrkirchen. Dále směl dosadit nového na Žitavsku
děkana, kdyby tam žádný nebyl (Dechant i demselben Kreis).530

Němečtí duchovní na Žitavsku si všímali i dění v Říši. Dokazuje to stížnost adminitrátorů

ze 7. srpna 1549 nejmenovanému klerikovi,531 jenž překročil hranice Žitavska (Zittaviens

conterminium accessisse) a svolal zde nepovolenou konvokaci kléru (praeter scitum nostrum
neque praeuia consulattione). Na této konvokaci podporoval ženaté odpadlé kněze (apostatae
nuptiariique sacerdotes) v jejich omylech. Tito uxorati sacerdotes vedle toho podávali na
farách podobojí. Navíc se

odvolávali na lnterim, který ale v Českém království neplatil,

protože nebylo součástí Říše (inclitum regnum Boemie non pertinet ad lmperium, verum

liberum est regnum neque subiectum Decreto, quod vocant »lnterim«).532 Vedle toho král
rozkázal, aby uxorati sacerdotes siue Lutherani, quos vocant, aut ad pristinum religionem
do Bulovky na Frýdlantsku. Žitava tak poprvé mohla povolat už jako majitel patronátu na faru Eliase Weisseho
(Albina). V době jeho působení na faře (1572-1593) byly založeny roku 1576 první kostelní knihy. K tomu srov.
KNOTHE, "Geschichte des Fleckens Hirschfelde", s. 42-47.
529 !bid., s. 41.
530 BOROVÝ, Klement (ed.), Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické. II. dí!. Akta konsistoře
katolické, Praha 1869, s. 77 an., č. 620. Pražský probošt Šlejnic ale zemřel už 6. února 1548, ibid., s. 88 an.,
Č. 631. Katolická strana tak ztratila na širším Žitavsku velkou oporu, což dokazují i četné stížnosti na jeho bratra
Jiřího. Je přesto zajímavé, že je v obou hlavních aktech administrátorů, zachovaných z doby vlády krále
Ferdinanda, tj. Cod. VlilO a VI/12 v APH-AMK, Žitavsko ve srovnání např. s Kladskem, západními Čechami
v okolí Tachova či severozápadními Čechami velice slabě zastoupeno. Snad by to mohlo znamenat už jistou
rezignaci administrátorů na tuto oblast, kde došlo k náboženské změně už velice brzy, možná už ve 20. letech.
Starší z obou kodexů administrátorských akt (VlilO) začíná totiž až v druhé polovině 40. let 16. století.
531 APH-AMK, Cod. VlilO, fol. 293b. BOROVÝ tento velice zajímavý mandát nevydal, snad pro obtížnou
čitelnost tohoto zápisu. Krátký regest uvádí jen PODLAHA, "Catalogus", s. 94.
532 Tzv. augšpurský lnterim byl vyhlášen na řísškém sněmu v Augšpurku 15. května 1548, asi o rok a čtvrt
dříve než toto napomenutí administrátorů. Šlo o kompromisní řešení katolických a umírněných luteránských
teologů. Karel V. se tím snažil po vítězné Šmalkaldské válce vrátit protestantský problém jen na půdu Říše. Měl
být zavazný až do konečného rozhodnutí koncilu. Protestantům se tu ustoupilo jen v otázce manželství kněží
a laického kalicha. Hned od počátku byl nekatolíky silně nenáviděn jako symbol jejich prohry. Žitavský klérus
se na něj asi odvolával jen proto, aby měl v Českém království, kde byli jinak luteráni v tuto dobu formálně
pouze heretiky, vůbec nějakou iluzi právní opory pro svou víru. K lnterimu srov. např. MOELLER,
"Deutschland im Zeitalter der Reformation", s. 159 ano Čekání na vývoj v Říši však nebylo v Horní Lužici nic
neobvyklého. Už roku 1530 měla zhořelecká rada své vyslance na augšpurském říšském sněmu a jeden
z důvodů, proč byl tehdy se oženivší farář Rotbart vyhnán, bylo i to, že nevyčkal výsledků tohoto sněmu.
Hovořilo tom Johannes Hass ve svém dopise Michaelu Arnoldovi z 30. srpna 1530. Rotbart byl totiž vom rathe
gebeten solchs (tj. sňatek) noch zu lassen und des endis des reychstagis zurwarten. Dopis vydal ZOBEL, Alfred,
"Untersuchungen", in: NLM 102 (1926), S. 222 an., č. 18.
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redeant, aut plane ecclesiis parrochialibus nostris cedant.

Administrátoři

se tyto přestupky

dozvěděli od biskupa z Lublaně (praesuli Labacensis)533 a rovněž i od samotného klerika,534

jemuž toto napomenutí adresovali.
Vzhledem k výše zmíněným žitavským zwingliánům a novokřtěnců tak vůbec nemuselo jít
jen o topos spočívající ve výčtu všech možných druhů sektářů, když roku 1549 administrátoři
králi, že se maxima copia právě těchto kaciřů nacházejí hlavně v loketském,
žateckém a žitavském kraji (in districtu ... Zitaviensi) a v kladském hrabství. 535 Nejmocnější
oznámili

šlechtic na Žitavsku, již zmiňovaný Jiří ze Šlejnic, který ovládal tzv. České Nizozemí,
průniku luteránů po smrti svého bratra Arnošta nijak nebránil. 536 Zdá se, že mu v tom byl

nápomocen na počátku 60. let 16. století i kněz jménem Martin Marier. Tento muž sehrál na
Žitavsku na přelomu 50. a 60. let při šíření nové víry zřejmě poměrně důležitou úlohu. Byl
někdy brzy po smrti
pražským kanovníkem 537 a arcivévoda Ferdinand jej poslal
předposledního

ojvínského převora Kryštofa Utmanna ze

Zhořelce

na Oj vín, aby zde obstarával bohoslužby. Zde se ale dostal do

(t 2. září

sporů

1555) jako kněze

s ojvínským správcem

533 Tento biskup jménem Urban, člen rady krále Ferdinanda, tehdy vykonával v pražské diecézi světící funkce,
k tomu srov. BOROVÝ, Jednání If', např. s. 47, Č. 587, kdy už roku 1546 světil kleriky v pražské katedrále,
dále např. ibid., s. 113, Č. 658, kde se zmiňuje kostel v Brandýse odebraný po roce 1547 pikartům.
534 Snad mohlo jít o českolipskéko děkana nebo o plebána z Greber (Martinum, pastorem in Greber). Oba byli
již lO. července 1548 zmocněni vyřizovat matrimoniální záležitosti v žitavském děkanátu, a to do té doby, bis
wir (tj. administrátoři) einen tuglichen man zum Dechant in Ewrn Kreis (tj. žitavský děkanát) verordnen
mochten. Faráři na panstvích Jiřího ze Šlejnic, totiž nemohli ad quem confugiant in negotiis matrimoniis tum
etiam aliis ecclesiasticis causis. Oba dvoujazyčné dokumenty srov. v APH-AMK, Cod. VlilO, fol. 204b-205a.
BOROVÝ tyto dva zápisy nevydal, PODLAHA, "Catalogus", s. 92, jen formou jednoho latinského regestu,
ovšem s udáním chybného čísla listu v prameni. U něj jde ofol. 203.
535 BOROVÝ, "Jednáni If', s. 113 an., Č. 659.
536 Ještě 20. dubna 1546 povolili administrátoři míšeňskému biskupu vysvětit farní kostel v Rumburku, srov.
BOROVÝ, ,,Jednáni If', s. 46 an., Č. 586. Vedle výše zmíněných problémů s manželskými záležitostmi z roku
1548 už roku 1555 arcivévoda Ferdinand přikázal Jiřímu Šlejnicovi, aby se dostavil se spolu s jinými šlechtici
podezřelými z luterství (např. i s Doníny na Kravštejně) do Plzně. Jiří se ale vymlouval, že má své kněze
i v Horní Lužici a v míšeňském biskupství, ale arcivévoda nařídil, aby vzal s sebou kněze všechny. Dokumenty
k tomu vydal BOROVÝ, "Jednání If', s. 191, Č. 740, s. 192 an., Č. 742, s. 206, Č. 753 a s. 207, Č. 754. K této
schůzce v Plzni, kam svolal roku 1555 místodržící Ferdinand luteránské predikanty a jejich patrony, po níž mělo
být ze země vypovězeno na dvě stě luteránských duchovních, srov. EBERHARD, Winfried, ,,Die deutsche
Reformation in Bohmen", in: Deutsche in den Bohmischen Landem. Studien zum Deutschtum im Osten, Hf. 2511
(hrsg. von ROTHE, Hans), Koln/Weimar/Wien 1992, s. lO3-123, zejména s. 113. Ferdinand I. tehdy musel
svého příliš agilního syna mírnit, a to zejména z ekonomických důvodů a kvůli ohledu na protestanty v Říši,
s nimiž právě sjednával Augšpurský mír. Jiří ze Šlejnic (t 27. září 1565) byl prý tolerantní křesťan, který
do konce 40. let vystupoval rázněji proti nekatolíkům jen s ohledem na svého bratra Arnošta. Roku 1546 např.
čtyři týdny věznil luteránského predikanta Mertena ze /Spitzlkunnerdorfu u Žitavy, který kázal v nedalekém
Niederleutersdorfu. K oběma bratrům a jejich názorům na reformaci srov. WOLKAN, Rudolf, "Studien zur
Reformatinsgeschichte NordbOhmens V. Die Reformation im »Schleinitzer Landchen« ", in: Jahrbuch der
Gesellschaft tUr Geschichte des Protestantismus in Osterreich 5 (1884), s. lO3-162, zde zejména s. lO8-126.
537 Tuto jeho funkci mně zatím dostupná literatura nezná. V APH-AMK, Cod. XXIV, fol. 39b, je totiž opsána
jeho omluva z 12. listopadu 1555. Marier zde představuje jako: Ego Martinus Marierus canonicus electus
ecc/esiae Pragensis. Marier totiž tehdy v opilosti (per ebrietatem) urazil v domě pražského purkrabího (in domo
domini capitanei arcis Pragensis) boleslavského kanovníka a kazatele v pražské katerdrále Zikmunda. Slíbil,
že to Zikmundovi a jiným pražským prelátům už nikdy neudělá. BOROVÝ tento zápis nevydal. Krátký regest
srov. jen u PODLAHY, "Catalogus", s. 156.
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Jakubem z Hagu. 538 Marier musel

být ustanoven i do jakési zvláštní funkce žitavského
arcijáhna (arcipřišt žitavský, archidiacon Zittaviensis),539 a to možná už roku 1555. 540
III 2.4. Stabilizace luteránů v Žitavě pod Martinem Tektandrem (1550-1579)

Všechny obyvatele Žitavy prý přivedl k luteranismu541 až Heydenreichův spolupracovník
v letech 1550-1557 na

místě

archidiakona a poté i jeho nástupce v

úřadu faráře/pastora

primaria Martin Tektander (1506-1579).542 Tektander byl každopádně prvním evangelíkem
v čele duchovní správy

města,

který byl nezpochybnitelným luteránem. Na wittenberskou

univerzitu se zapsal 13. května 1527 ještě pod svým původním nepřeloženýmjménem 543 jako
Martinus Czymmerman de Citauia dioc. Prag. 544 a o deset let později získal pořád ještě jako

Zimmermann magisterský titul. Do Žitavy se vrátil až za 23 let. Mezitím se snažil uplatnit
jako luteránský duchovní

téměř

po celém území Svaté říše

římské.

20. dubna 1539 byl ale už

pod jménem Martinus Tectander von der Syttaw, ym Vberlausitz, beruffen gein Niemigk oder
Czane zum Priesterambt. 545 Podle všeho ale ani do Niemegku, a ani Zahny546 nikdy neodešel
anebo tam

působil

jen krátce, protože ho už 5.

řijna

1539

doporučil

Filip Melanchton

Jeho činnost na Ojvíně zmiňuje SAUPPE, "Geschichte der Burg und des Colestinerklosters Oybin",
in: NLM 83 (1907), s. 148-152 a 173.
539 Roku 1561 totiž oznamuje pražská kapitula Ferdinandovi 1., že pan Jiřík ze Šlejnic do svých německých far
pomocí kněze Martina Mariera, kterýž pod spůsobenjména katolického Lutheriány fedruje a od nich i dary beře,
jsa již zbaven i arcipryšství Žitavského, srov. BOROVÝ, "Jednání lf', s. 316, Č. 820. Táž relace byla sepsána
i latinsky, kterou ale BOROVÝ nevydal. O Marierovi tu kapitula říká, že je iam privatus a nobis munera
Archidiaconi Zittaunensis, quo fungebatur, srov. APH-AMK, Cod. V1112, fol. 17b. Z podpory kacířských
duchovních obvinila kapitula Šlejnice u Ferdinanda rovněž 2. listopadu 1561, srov. BOROVÝ, "Jednání lf',
s. 3l3, Č. 817.
540 Např. HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 127, píše, že do Žitavy přišel 28. května 1555
z arcibiskupství jakýsi Sub-Diaconus, aby vyšetřil učení luterských kazatelů. Již předtím musel hrozit Žitavě
klatbou, protože tehdejší archidiakon u farního kostela v Žitavě Martin Tektander proti němu už v neděli
26. května 1555 přednesl ostré kázání. Záležitost prý pak usnula, jelikož byl uzavřen Augšpurský náboženský
mír. Celá tato zpráva je poněkud zmatená. Onen subdiacon obdržel snad tedy od administrátorů nějakou komisi
ohledně vizitace kléru na Žitavsku. Je možné, že mohlo jít už o Mariera, neboť byl členem pražské kapituly a
někdy roku 1555 byl skutečně vyslán na Žitavsko.
541 Na tomto příkladě se ukazuje, že CARPZOVovy údaje si občas protiřečí, neboť na jednom místě tvrdí,
,,Analecta llf', s. 31, že katolické bohoslužby skončily ve městě a v předměstských kostelích až v době
primariátu Tektandera, a posledními katolíky tak zůstali v Žitavě jen komtur a jeho služebníci, kdežto ibid.,
s. 26, píše, že všechny katolické bohoslužby skončily už roku 1539.
542 Dodnes nejobsáhlejší
biografii mu věnoval HAUBDORFF, "Historia ecclesistica", s. 116-164.
Např. PESCHECK, "Handbuch f', s. 402, nebyl prvním, kdo tvrdil, že byl-li Heydenreich žitavským Lutherem,
pak byl Tektander žitavským Melanchtonem.
543 K latinizacím nebo v tomto případě grecizacím příjmení u středoněmeckých vzdělanců srov. KRAMM,
"Oberschichten", s. 329-331. Občas se tyto překlady nesetkávaly s pochopením ostatních členů rodiny. Některá
jména měnil svým žákům dokonce i sám Filip Schwartzerdt, řeč. Melanchton.
544 Srov. KNOTHE, "Oberlausitzer aufUniversitiiten", s. 157.
545 GÁRTNER, "Die in Wittenberg von 1539 bis 1572 ordinierten Zittauer", s. 42, Č. 1.
546 Obě města ležela ve vlastním KurfIřství saském, tzv. Kurkreisu, severně a severovýchodně od Wittenberku.
Tektander byl tak vůbec prvním Žitavanem, u něhož se dochoval doklad ordinace od wittenberských teologů,
zde dokonce od samotného Luthera.
53&
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slavnému luteránskému reformátoru ve Schwabisch Hallu Janu Brenzovi. Tektander, který ex
nostra Academia accersitus est, byl do Švábska povolán, aby se stal duchovním v Oettingen,

ležícím na východ od Schwabisch Hallu. Melanchton v dopise jen Brenze prosil, aby
Tektanderovi pomáhal. Vedle toho Brenzovi oznámil

čerstvou

informaci, že lipskou církev

nyní vedou Fridrich Myconius a Kaspar Cruciger. 547
Podle všeho ale Tektander do vzdáleného Švábska vůbec neodešel, nebot' se už o měsíc
později

25.

jednalo o jeho odchodu do Lehnice.

října

1539

kurfiřta

Lehnicko-břežský

kníže Fridrich II. totiž požádal

Jana Fridricha, aby mu poslal z Wittenberku na

tři

roky jako

reformátora pro jeho knížectví magistra Georga Majora, kazatele v kostele wittenberského
zámku, který působil i na tamější univerzitě. 548 To ale Jan Fridrich na radu Luthera nepovolil
a místo toho 24. listopadu 1547

kurfiřt

oznámil Martinu Lutherovi, že pošle místo Majora

unserm ohaimen von der Lignitz an seyn Stad magistra Tektandera. Luthera poprosil, aby to

s Tektanderem

vyřídil

(Jr werdet mít genantem Tectander doruJ gehandelt und geschlossen

haben). Týž den psal kurfiřt i do Lehnice, že knížeti posílá Tektandera, welcher auch etzliche
Jahr in unser Universitdt zu Wittenberg studiert und ein gelehrter Mann sein soU. Tektander

ale nedorazil ani na toto místo. 549

List, dodnes uchovávaný v Žitavě jako Melanchtonova relikvie, vydal HAUBDORFF, "Historia
eeclesiastiea", s. 121. Překlad do moderní němčiny včetně barevné fotografie originálu Melanchtonova listu,
který je uložen v Žitavslých městských muzeích (Stiidtisehe Museen Zittau), srov. v katalogové části sborníku
"Welt-Maeht-Geist", s. 306 an., Č. B 25. Autor textu pod překladem Volker DUDECK zde sepsal i krátkou
Tektanderovu biografii, která je ale jen pouhým převyprávěním Tektanderova životopisného medailónku
od SEELlGERa, "Welehe Zittauer haben Luther person/ieh gekannt?", s. 46. V kritickém vydání
Melanchtonovy korespondence vyšel tento list zatím jen jako regest, srov. SCHEIBLE, Heinz (hrsg.),
Melanehtons Briefiveehsel. Kritisehe und kommentierte Gesamtausgabe, Bd. 2 Regesten 1110-2335 (15311539), Stuttgart/Bad Cannstatt 1978, s. 466, Č. 2286. Dalšími dochovanými listy tohoto humanisty a reformátora
adresovanými do Žitavy jsou už výše zmíněné dva dopisy Konrádovi Nesenovi z 16. ledna 1558 a 30. června
1559, týkající se hlavně nemocí obou starších mužů. Už v prvním dopise však doporučil Nesenovi jeho
doručitele Davida Bormanna do školní či církvení služby v Žitavě, což zopakoval téhož dne v dopise určeném
přímo Žitavské radě, srov. SCHEIBLE/THURlNGER, "Melanehton-Regesten, Bd. 8", s. 180, Č. 8496, Č. 8497;
s. 361, Č. 8991. David Bormann byl zřejmě synem žitavského měšťana Kaspara Bormanna z Lauban, jenž
studoval ve Wittenberku v letech 1518-1520 a stal se tu bakalářem. Asi někdy kolem roku 1524 byl rektorem
školy v Žitavě. Jeho syn David studoval roku 1553 v sousedním Lipsku, srov. SEELIGER, "Welehe Zittauer
haben Luther personlieh gekannt?", s. 45. Následujícího roku (2. února 1559) byl opravdu David Purmann
Sitauiensis voeirt gen der Sitte, ale není známo na jaké místo, srov. GARTNER, "Die in Wittenberg von 1539
bis 1572 ordinierten Zittauer", s. 43, Č. 7. Snad působil v nedalekém Wittgendorfu, kde ho zmiňuje, ovšem k
roku 1540, CARPZOV, ,,Analeeta lIr', s. 94.
548 Georg Major (1502-1574) nebyl na wittenberské univerzitě nikterak nevýznamnou osobností. Svědčí o tom
i jeho místo kazatele na wettinském dvoře. Např. v letech 1548-1555 patřil spolu s Melanchtonem,
Bugenhegenem či Pfeffingerem k teologům, kteří přiměli nové kurfiřty z albertinské linie Wettinů k tvrdému
postoji k lnterimu a k budoucímu Augšpuskému náboženskému míru, srov. WARTENBERG, Gi.inther, "Die
Entstehung der siiehsisehen Landeskirehe von 1539 bis 1559", in: "Jahrhundert der Reformation", s. 69-92, zde
zejména s. 85 a 89.
549 Kurfiřtův dopis Lutherovi a jeho v poznámkách zmíněnou korespondenci s lehnickým vévodou srov. v tzv.
výmarském vydání Lutherových děl Dr. Martin Luthers Werke. Kritisehe Gesamtausgabe. Briefiveehsel,
8. Band, Weimar 1938, s. 605 an., Č. 3410. Zde je v poznámkách a vysvětlivkách i důkaz, že v Lehnici nakonec
skončil jiný luterán. Vedle toho se tu nacházejí i nějaká upřesnění k SEELIGERovu článku "Welehe Zittauer
547
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Téhož roku je totiž doložen jako diakon v A1tenbergu na saské

straně

Krušných hor,
zhruba 15 km od Teplic, a o rok později (1540) jako farář v sousedním Lauensteinu. 55o Pak
ale nabrala jeho kariéra

rychlý spád v souvislosti se zavedením reformace

katolickém albertinském Sasku vévodou

Jindřichem

Zbožným (1539-1541), kde se náhle
úřadů.

Roku 1541 se stal diakonem

farářem,

superintendentem a přísedícím

uvolnilo pro luteránské duchovní mnoho církevních
v

drážďanském

kostele sv.

Kříže

a o šest let později

v dosud

konzistoře v Míšni, zřízené vévodou Mořicem roku 1545. 551 Na počátku 17. století tak mohl s

jistou hrdostí jeho vnuk Georg Tektander v

předmluvě

své knihy Persianische

Reisebeschreibung, vydané roku 1608 v Lipsku a roku 1610 v A1tenburgu,
Kristiánovi II. a jeho

bratrům

Janu

Jiřímu (I.)

a Augustovi oznámit, že

kurfiřtovi

mein seeliger

Groj3vater Martin Tectander, ist durch Herrn Lutheri und Philippi seel. Promotion der ersten
einer gewesen so die reine Lutherische Religion in E. Churfurst- und Furstlichen Gnaden
Landen (tj. albertinském Sasku) unverfalscht geprediget hat. 552
Tektander si

určitě alespoň služebně

pohoršil, když byl Bugenhagenem ordinován

12. března 1550 do Žitavy.553 Prvním pastorem/farářem se stal až po smrti Heydenreicha

haben Luther personlich gekannt?". Jde zároveň o jediný dochovaný doklad o přímém Lutherově zájmu o
nějakou osobu z Žitavy, pomineme-li Viléma Nesena, který ale se Žitavou do styku nikdy nepřišel. První list
Fridricha II. Lehnicko-Břežského z 25. října 1545 parafrázoval HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 122.
550 K tomu SEELlGER, "Welche Zittauer haben Luther personlich gekannt?", s. 46. HAUBDORFF, "Historia
ecclesiastica", s. 119 an., dokonce říká, že Tektandera na tato místa do Krušných hor, správně spadající pod
Freiberg, povolal Luther už roku 1537, tedy v roce, kdy Jindřich Zbožný (1473-1541) konvertoval k luteránství
a zavedl reformaci ve své skromné apanáži (šlo tři tzv. Amter v oblasti Freibergu a Rochlitz), kterou mu vykázal
po Jindřichově katastrofální vládě ve Frísku jeho arcikatolický bratr Jiří Bradatý (1471-1539). Tato první
Tektanderova působiště se skutečně nacházela na teritoriu Jindřicha Zbožného. K zavedení reformace v těchto
malých uzemích srov. JUNGHANS, ,,Ausbreitung", s. 61-63. SEELlGER, "Welche Zittauer haben Luther
personlich gekannt?", s. 46, dokonce uvádí, že Tektander ve Freibergu navštěvoval školu před svým odchodem
na univerzitu do Wittenberku roku 1527.
551 SEELlGER, "Welche Zittauer haben Luther personlich gekannt?", s. 46; HAUBDORFF, ,,Historia
ecclesiastica", s. 123 ano
552 Předmluvu této knihy vydal HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", S. 124. Georg Tektander byl totiž jedním
z mála vyslanců Rudolfa II., kteří přežili výpravu k perskému šáhu Abbásovi I. v čele s Istvánem Kakasem ze
Zalánkemény z let 1602-1605. K tomu srov. EVANS, Robert J. W., Rudolf a jeho svět. Myšlení a kultura ve
střední Evropě 1576-1612, Praha 1997, s. 103 ano Česky tento cestopis vydali BINKOVÁ,
SimonaIPOLlŠENSKÝ, Josef (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha
1989, S. 65-86. Ke Georgu Tektanderovi srov. HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 152-155. Rudolf. II. ho
poté učinil výberčím cla v Budyšíně.
553 K tomu srov. SCHEIBLE, Hans/THURINGER, Walter (hrsg.), Melanchtons Briefwechsel. Kritische und
kommentierte Gesamtausgabe, Bd. 6, Regesten 5708-6690 (1550-1552), Stuttgart/Bad Cannstatt 1988, S. 29,
č. 5740. Melanchton psal 27. února 1550 Georgu Fabriciovi do Míšně, že poslal list i míšeňskému faráři
Tektanderovi a prosil ho, aby v Míšni zůstal a neodcházel zřejmě kvůli sporu o kněžský oděv, jenž vypukl,
(a netýkal se samozřejmě jen oblečení duchovních) mezi různými větvemi luteránů (flaciáni proti fiIipistům)
po vojenské porážce Ernestinů. Věroučné spory mezi luterány tak byly asi důvodem, proč Tektander odešel
z čela církve v Míšni na subalterní místo do Žitavy. Není zároveň pravdou to, že by Tektander odešel do Žitavy
na doporučení Melanchtona, o které se postaral Dornspach, jak to tvrdí HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica",
S. 124 ano Kromě toho zemřel 24. prosince 1549 žitavský archidiakon Kaspar Heublin, a v Žitavě se tak uvolnilo
jedno místo duchovního.
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21. listopadu 1557. Úvodní kázání proslovil v Žitavě 29. září 1550 a ve svém rodném městě
zůstal

až do své smrti 10. dubna 1579.

Zdá se, že až s Tektanderem přišel do Žitavy rozhodný stoupenec luteranismu, se kterým
je možno spojit
zpěvu,

řadu

reforem v žitavské evangelické obci,

zavedení systematické katechizace, prvního

např.

městského

vytlačení katolíků z města Gohanité v roce 1570/71)

reformu kostelní hudby a

církevního

zřízení

a definitivní

a i z venkova (prodej Ojvína Žitavě

roku 1574).554 Tektander byl prý výborný kazatel, který kladl velký důraz na zlepšení
pastorační činnosti. Stejně jako od Heydereicha se však od něj nezachovalo žádné dí1o. 555
Ještě jako

archidiakon si získal dobrou pověst kázáním proti již zmíněné

návštěvě

subdiakona z pražské kapituly na jaře roku 1555. Už na podzim toho roku mu ale

jakéhosi

při

morové

epidemii zemřela první manželka, kterou s sebou do Žitavy vzal ještě z Míšeňska. 556 U rady
prosadil zavedení pravidelných ranních pobožností ve všedních dnech (Friihgebete)557 Roku
1559 proslovil žitavský diakon a

Heydenreichův zeť Bartoloměj

Gebhard první posmrtné

kázání (Leichenpredigt) v Žitavě nad rakví Hedviky, vdovy po Edmundu Eisersdorfovi. 558
O rok
při

později

(12. dubna 1560) se z Dornspachova popudu

které se peníze kladly na

dřevenou

přestala

vybírat kostelní sbírka,

tabuli (tzv. Tafelgeld). Místo toho

začali

obcházet při

bohoslužbě dva nejnižší kostelníci s kasičkami (tzv. Seckeln, Klingebeutel) věřící. 559

Už o rok
aby

dříve přiměl

uskutečnila záměr

měla

být

přednášena

svého

v postu

Tektander Barboru, vdovu po radnímu Matesi Mullerovi,
zemřelého
pět týdnů

manžela a fundovala první

katechizační

kázání, která

za sebou a v době, kdy se sloužila upravená Salve

Po svém návratu z vyhnanství provedl Heydenreich snad jen výše zmíněnou reformu bohoslužby roku 1545.
Vše ostatní prosadil asi až Tektander.
555 HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 149 o něm dokonce říká, že nebyl žádným Origénem, který prý
sepsal několik tisíc děl.
556 K tomuto moru srov. ,,Analecta TI", s. 307; dále HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 127 ano Mor trval
od letnic až do Vánoc a zemřelo tehdy prý 1 530 až 2 300 lidí. Počty úmrtí během této epidemie se dají
již velmi dobře sledovat na základě dochovaných knih pohřebního zvonění. Nemoc tehdy těžce postihla
i městskou školu, neboť 24. října 1555 zemřel její rektor Andreas Schrčiter (1545-1555) a už o měsíc dříve
(25. září) i kantor Jeroným Puschel (1554-1555). Souhrnnou práci k dějinám školy v této době sepsal
KÁMMEL, H. J., "Beitrage zur Geschichte des Gymnasiums in Zittau 1. Die Schule von Zittau unter den
Einwirkungen der Reformation. 1521-1586", in: NLM 49 (1872), s. 258-275, zde s. 267; dále i GÁRTNER,
"Quellenbuch f', s. 11 a 14.
557 HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 133. Od roku 1574 byly místo litanií v rámci těchto pobožností
vykládány obecnému lidu a dětem kapitoly z bible. V 17. století byl zaveden systematický desetiletý cyklus,
během něhož se probrala celá bible, ibid., s. 144 an.; a zejména PESCHECK, "Handbuch f', s. 409 a 419.
558 PESCHECK, "Handbuch f', s. 408. První takovéto posmrtné kázání vůbec bylo proneseno nad Martinem
Lutherem. V Žitavě se dochovalo 4 720 kusů těchto pramenů v Altbestandu CWB a dalších 327 v Městských
muzeích v Žitavě a na tamější superintendentuře. Jejich katalog sestavil LENZ, Rudolf a kol. (hrsg.), Katalog
der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Christian-Weise-Bibliothek zu Zittau. Marburger
Personalschriften-Forschungen, Bd. 25, 1-4, Stuttgart 1999; dále LENZ, RudolflHUPE, WemerIPETZOLDT,
Helga (hrsg.), Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in den Stiidtischen Museen Zittau.
Marburger Personalschriften-Forschungen, Bd. 28, Stuttgart 2000.
559 K tomu srov. SAUPPE, "DiOzese Zittau", s. 152.
554
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Regina z roku 1545. Na počest svého zakladatele byla tato kázání až do 19. století nazývána
Mullerova kázání.

56o

Katechizační činnost rozvinul zejména Martin Hoffman, který působil

v letech 1564-1575 v Žitavě jako archidiakon. Každý pátek po zpěvu Teneber konal nejen
katechizační přednášky, ale poprvé i zkoušky dětí,

ojvínský

pře vor

i mnich Baltazar Gottschalk

561

které paradoxně fundoval poslední

(t 1568), mj.

i

nejčastější

kmotr v

evangelických matrikách křtů. 562
Vyvrcholením evangelické reformace v Žitavě bylo prosazení tzv. městského církevního
zřízení

(Kirchenordnung), které rada schválila po konzultacích s městskými luteránskými

duchovními roku 1564. Platilo až do roku 1639.

Znamenalo formální,

byť opožděné,

zavedení reformace do města. 563 Toto zřízení je již luteránské bez stop zwinglianismu či
jiných evangelických

učenÍ. Přesto

se liší ponecháním

několika

katolických liturgických

zvyků od jiných normativních pramenů tohoto druhu. 564 Stanovil se v něm průběh nedělní
K tomu srov. HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 13 lan.; PESCHECK, "Handbuch 1", s. 409-411.
Pocházel ze Saska, kde nejdříve působil jako diakon u kostela v Altendresden (dnešní Dresdner Neustadt).
Od roku 1559 byl prvním kazetelem v později slavném drážďanském kostele Panny Marie (Frauenkirche), který
tehdy ještě ležel před hradbami vlastních Drážďan. Roku 1564 jej ale kurftřt August propustil, když prý
Hoffmann kritizoval jeho přílišnou loveckou vášeň. Hoffmann tak musel odejít ze Saska do Lužice. Známý
luteránský teolog, drážďanský dvorní kazatel a v pořadí třetí lipský superintendent Nikolaus Selnecker (15301592) mu věnoval do exilu útěšnou modlitbičku. Hoffmann byl i prvním teoretikem mezi žitavskými
luteránskými duchovními. Na Nový rok 1571 vydal knihu o Lutherových katechismech formou otázek a
odpovědí. Kniha byla znovu vydána ve dvou různých nákladech počátkem 17. století.
Kjeho životu a
působení srov. HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica", s. 136 ano a
159-163. Vlastní místo katechety bylo
ale v Žitavě zřízeno až roku 1699. K dějinám této výuky v Žitavě od poloviny 16. až do 19. století srov.
PESCHECK, "Handbuch 1", S. 412- 418.
562 K tomu srov. SAUPPE, "Diozese Zittau", S. 142 an.; dále rovněž TÝŽ, "Geschichte der Burg und des
Colestinerklosters Oybin", in: NLM 79 (1903), S. 238 ano Gottschalkův předchůdce v úřadu převora Kryštof
Uthmann zase učinil odkaz ve výši tří hřiven protestanstké obecní pokladně v Žitavě stejně jako žitavští
františkáni a nebo oltářníci právně spadající pod správu žitavského johanitského faráře. Tato tolerance či
koexistence několika konfesí v jednom městě by si zasloužila bližšího prozkoumání, neboť je k tomu v Žitavě
zachován dostatek pramenů. Gottschalk byl i kmotrem městských a vesnických dětí bez ohledu na jejich
společenské postavení.
563 Text vydal S TČ>BE, Paul (hrsg.), "Die erste Zittauer evangelische Kirchenordnung vom Jahre 1564",
in: MGFZG 8 (1912), S. 31-43. Tato zřízení byla jinak vydávána většinou i s ustanovením obecní pokladny.
V Žitavě k tomu však došlo až o 37 let později. Církevní zřízení z roku 1564 bylo po požáru Žitavy roku 1757
dlouho neznámé. Dějepisci z první poloviny 18. století jej nikdy nevydali. Jeho text byl rekonstruován až na
základě jeho opisů v tzv. Kronice Kiefilingově a v Kronice kostela sv. Jana v Žitavě od Christiana Doringa z
druhé poloviny 17. století.
564 Již SAUPPE, "Di6zese Zittau", S. 151 an., upozornil na to, že ponechání latinských liturgických zpěvů v tak
velké míře nebylo obvyklé. Latina se v Žitavě v bohoslužbě udržela na rozdíl od většiny luteránského Německa
až do konce 18. století. Nejvíce na ní trvali, stejně jako na nákladné výzdobě (zlatem apod.) liturgických rouch u
duchovních, měšťané spadající pod farní kostel, kteří rovněž i nadále kostelům v Žitavě odkazovali
až neluteránsky barokně zpracované liturgické předměty. V žitavských kostelech zůstala až do požáru roku
1757 i většina postranních oltářů, které byly dokonce příležitostně používány. O tomto konzervativizmu svědči
i tzv. Velký žitavský Fastentuch a jediné postní plátno, jež dali zhotovit evangelíci, tzv. Malý žitavský
Fastentuch snad z roku 1573, jehož ikonografte ani protestantismu neodpovídá. Východiskem pro něj byla prý
předloha od lutyšského malíře Lamberta Lombarda. K tomutu plátnu srov. např. WOLFSON, Michael, "Das
Zittauer Fastentuch von 1573", in: Tuchleinmalereien in Zittau und Riggisberg. Riggisberger Berichte 4 (1996),
S. 100- I 06. Potomka pobělohorských exulantů Christina Adolpha PESCHECKa tento kryptokatolicismus
litavanů poněkud udivoval. Přičítal to i tomu, že reformy, které provedli Heydenreich s Tektanderem, prý
lechtěIi žitavští měšťané až do doby kolem roku 1800 vůbec měnit. K tomuto fenoménu a k odstraňování
560
56!
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bohoslužby a bohoslužeb o velikonočních

a dalších svátcích,565

průběh pobožností ve

všedních dnech,566 kázání a katechismu,567 pobožnosti hodinek. 568 Dále se zde kodifikovala
pravidla křtu, ohlášek a sňatků,569 pohřbů, po smrtných kázání, péče o chudé a nemocné a
jiných méně důležitých věcí. 570 Toto církevní zřízení platilo samozřejmě i pro radní vsi
a městečka. V Žitavě totiž nevznikla snad s ohledem na její příslušnost k pražské arcidiecézi
až do pozdního

novověku

žádná superintendentura. V církevně správních otázkách tak byla

pánem v protestantských obcích jižní Horní Lužice rada města Žitavy.571
Z dalších Tektanderových změn, které byly provedeny ještě v době johanitské přítomnosti
v Žitavě, stojí za to zmínit reformu kostelní hudby a chórového zpěvu, která probíhala od roku
1567, kdy rada zrušila

městské

pištce. Hudebníci se

měli

nadále

věnovat

V kostele se začaly na zvláštním jevišti zpívat o Velikonocích pašijové

jen kostelní

dějiny.

Bylo

hudbě.
zřízeno

i místo německého pěvce, který měl v duchovní hudbě v němčině školit hlavně ženy a děti. 572
Svátost

oltářní

se

začala

přijímat

od roku 1584/85

či

snad až od roku 1604 i o všedních

dnech. 573

lIL 2. 5. Majetkové zázemí obou komend v době jejich sekularizace

Komtur Kryštof z Vartemberka rychle, a to doslova na stará kolena,

překonal

jazykovou
bariéru a naučil se německy do té míry, že byl schopen psát v tomto jazyce dopisl 74 a četné
katolických přežitků koncem raného novověku srov. jeho "Handbuch 1", s. 404-408. Je však nutno podotknout,
že tento konzervativizmus byl pro luteranismus typický, na rozdíl od zwinglianismu a jiných druhů radikálnější
reformace, které si prý libovaly si v estetice 'bílých' kostelních zdí a prázdných sakrálních prostor, jak to
zdůrazňuje BLlCKLE, "Reformation im Reich", s. 184. BOOKMANN, ,,Biirgerkirchen", s. 202, pozn. 73,
existenci této estetiky ovšem popírá. V Žitavě byla tak možná ona uchraňující síla luterství jen o něco silnější
než obvykle, odhlédneme-li od zwingliánských vlivů ve 30. a 40. letech 16. stol. V luteránských kostelech
zůstalo vůbec více památek ze středověku než v kostelech katolických, kde byly často odstraněny stavební
horečkou vrcholného baroka v době kolem roku 1700, k tomu srov. FRITZ, Johann Michael (hrsg.), Die
bewahrende Kraft des Luthertums. Mittelalterliche Kunstwerke in evangelischen Kirchen, Regensburg 1997.
565 Jde o rubriky Von Beichte hOren, Ordnung des heiligen Sontages, Christ-Mej3e, lnteruallum, Praefatio auf die
hohen Feste, Von Festen und Feyertagen, Von der Fasten Zeitt.
566 Von der Litania und Gesangen in der Wochen.
567 Von der Predigt in der Wochen und dem Catechismo.
568 Von der Vesper, Von der Terz.
569 Vom Tauffen, Vom Aujbieten und Copuliren.
570 Vom Begrabnij3 der Verstorbenen, Chor Rocken, Leichpredigt, Von krancken undt armen Leuten.
571 PROCHNO, "Reformationszeit", s. 18 ano
572 HAUJ3DORFF, "Historia ecclesiastica", S. 142-144. PESCHECK, "Handbuch 1", S. 407 ano První německý
tištěný žitavský zpěvník však pochází až z roku 1712 a latinský z roku 1729, ibid., S. 425-427. Česká exulantská
obec měla svůj zpěvník už v 60. letech 17. století.
573 PESCHECK, "Handbuch 1", S. 419.
574 V AČV v NA v Praze jsem od něj dodnes nenašel jedinou vlastnoruční písemnost, která by byla česky. V NA
Praha, ŘM- Spisy a knihy, i. č. 153, kart. 93, se sice nachází svazek písemností pod názvem Korespondence
ťryštofa z Vartemberka (1525-1591), ale ke Kryštofovi, natož k Žitavě, jsem zde nic nenašel. Jde o písemnosti
r různých jazycích od konce 15. až do 17. století, např. včetně zlomků polské korespondence knížete Zikmunda
tadziwila a vilenských jezuitů z 30. let 17. století nebo italského dlužního úpisu hraběte z Arka z roku 1591.
Tartemberků se zde sice řada věcí dotýká, ale jde o převora Jana z Vartemberka (t 1542) a hlavně jeho syna
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575

V Žitavě si dokonce našel konkubínu Markétu, která mu roku 1559 porodila
576
stejnojmennou dceru.
Se svým služebnictvem se nacházel zřejmě ve značných finančních
stížnosti.

potížích, protože mu

město

upíralo

nejrůznější

platy, a jeden jeho služebník se dokonce dal

na silniční lupičství. 577
Řád sice o komendy zastavené luteránům zájem projevoval,578 ale Žitavu a Hirschfelde

nakonec prodal. Prodeji

předcházela

šedesátých let 16. století,579

inventarizace majetku, která

proběhla někdy

na konci

díky níž se zachoval nejúplnější přehled držebností komend,

Jiřího,

komtura v Opavě. Svazek vůbec obsahuje hlavně materiály k hornoslezským komendám, především k
opavské. Prameny ke Kryštofovi a Žitavě ve velkopřevorském archivu spadají hlavně do let 1565-1570, tedy
do období závěrečných sporů a jednání o prodeji komend. O Vartemberkově každodenním působení ve 40. a 50.
letech 16. století proto vypovídají jen nepřímo. Celá 40. a 50. léta 16. století naopak pokrývají prameny uložené
v obou hlavních žitavských archivech.
575 Zjeho několika málo vydaných listů je velice zajímavá korespondence s kurfiřtem Augustem Saským.
Kryštofho 28. ledna 1564 poprosilo poslání hřebce pro svou klisnu (gaul zur Studt), protože jeho hřebec byl už
příliš starý. Kurfiřt mu odpověděl z nedalekého Stolpenu už o tři dny později, 31. ledna 1564 a slíbil mu, že mu
ho pošle ze svého hřebčína (Studterei), nacházejícího se na panství merseburského biskupa Um Stift
Meerseburg). Kryštofposlal dopis z Hirschfelde, kde zřejmě nejčastěji sídlil. Tyto listy, jež vydal KOCH, Ernst,
"Zittau und die Wartenberge", in: ZG Č. 88 z 19. prosince 1912, se nacházejí v HSTAD v Drážďanech a
nebudou zřejmě jediné, protože se v nich zmiňuje i jiná vzájemná korespondence.
576 V matrikách křtů je titulována jako hurenschwester des konters, meretrix, des komptors beischlefferin. Zpráva
o křtu jejich dcery, kterou vydal SAUPPE, "NSKG-Zittau ", s. 51an., zní: Montag nach conv. Pauli 1559
insignis meretrix des konters hurenschwester hat geborn eine tochter Margaretha. Kmotry byli Hans Scholtze,
koželužský tovaryš, a panna Sibylla, pozůstalá dcera po Georgu Adamovi. Tedy ne zrovna reprezentativní
kmotři. Přesto byla ale sama konkubína Markéta kmotrou poměrně často. Ve farním kostele měla dokonce svoje
sedadlo, za nějž zaplatila roku 1561 20 grošů. Nebyla tak asi v Žitavě osobou se špatnou pověstí. Její další
osudy a osud její dcery Markéty a případně i dalších dětí, které s Kryštofem měla, mi zatím nejsou známy.
577 Kryštof dlužil ve Zhořelci za sukno. Jeho sluha navíc přepadl na cestě u Ostritz cestující, a zhořelecká rada
proto žádala žitavskou městskou radu o jeho potrestání. K tomu srov. SAUPPE, "DiOzese Zittau", s. 146 ano
V tomto případě čerpal SAUPPE z knih zhořeleckých misivů pro léta 1547-1567 v Radním archivu (Ratsarchiv)
ve Zhořelci, aniž by však uvedl přesnější citaci pramene. Misivy z této doby nejsou bohužel ještě digitalizovány,
na rozdíl od těch, které pocházejí zjagellonského věku.
578 Vizitace, jež snad proběhly i v Žitavě, srov. níže.
579 PROCHNO, ,,Archivwesen", S. 176, tvrdí, že se v Altbestandu-CWB nachází opis urbáře komendy z doby
kolem roku 1540, jehož originál je prý uložen ve AČV v Praze. TÝŽ, "Die Zittauer Fleischbiinke", in: ZG 12
(1935), S. 34-39, ale hovoří o urbáři z roku 1552. Urbář z roku 1552 se v AltbestanduCWB opravdu nachází.
Neměl jsem však bohužel během svého pobytu v Žitavě dostatek času na jeho prostudování. Každopádně jsem
nenašel v AČV v NA v Praze ani jeden urbář, který by byl takto datován. PROCHNO nikde ani neudal přesnou
signaturu. To, že byl tehdy nějaký urbář sepsán, je velice pravděpodobné, neboť se ve všech zástavních listinách
hovořilo, že majetek byl předán na jeho základě (Register). Urbář v NA, z něhož jsem čerpal, se nachází v NA
Praha, ŘM-Spisy a knihy, Jo LVIII Žit. 48, i. č. 2299, kart. 806, a byl sepsán určitě až koncem 60. let, ne-li až
roku 1570, protože v odpovědi Žitavy na komturovu verzi urbáře stojí, že např. Dornspach spornou zahradu
rozdělil mezi nevlastní děti vor etzlich und dreissig Jaren. Dornspach se poprvé ženil roku 1539. Je možné, že
tento komturův urbář je shrnutím podobných starších pramenů, protože se tu komtur odvolává na urbář z roku
1429 a někteří měšťanští poplatníci v komturově urbáři byli již roku 1570 mrtvý jako např. Fridrich Weigand,
který zemřel už roku 1559. Tento pramen je ovšem zároveň i Vartemberkovou obžalobou Žitavy. Dochoval se
jen v opise jako součást zhruba šedesátistránkového libelu, který ovšem není stejně jako všechna ostatní akta
k žitavské komendě v tomto fondu stránkován, a obsahuje vedle komturova urbáře a repliky (Gegenbericht)
města Žitavy na něj i taxaci majetku komend a listiny, dopisy a kvintace týkající se samotného prodeje těchto
wnventů. Řada dokumentů z téhož fondu ze sign. Jo LVIII Žit. 46 a 47b je tu tak znovu opsána. Ovšem i u sig.
ro LVIII Žit. 46 a 47 b jde v drtivé většině opět jen o dobové opisy, které se občas dokonce několikrát opakují.
ediné, co tento libel blíže neshrnuje, byly spory Vartemberka s městem před provinciální kapitulou a apelačním
oudem hlavně kvůli zadrženým oltářnickým platům a poplatků od poddaných z let 1565-1567, jejichž opisy
>ou obsaženy jen pod sign. Jo LVIII Žit. 46. Každopádně se ale nelze až do prostudování urbáře z roku 1552,
říp. i z roku 1540, uloženého v Altbestandu-CWB, podrobněji vyjádřit k charakteru pozemkové tržby
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resp. farních kostelů, jenž je mi zatím znám. Komtur sestavil seznam nemovitého majetku,
desátků

a jiných platů a žitavská rada na tento seznam odpověděla.

V případě Žitavy to byl farní kostel s jeho přijmy a komenda se zahradou ve městě
(OrdenjJhaus mitsampt dem Gartten in der Stadt Zittaw). K těmto institucím náleželo podle
komtura Vartemberka 580 51 kop a 13 bílých grošů platu v penězích (an Erb Silbernen
Zinj3enn) a v případě obilního desátku (Tetzem Getreides) 102% šeflu58 ! žita (Kornnes) a
103Yz šeflu ovsa (Haber) a vedle toho plat v loji ve výši deseti kamenů (UnnJ3lett ZinjJ).582 Na
hospodářském dvoře,

tzv. Komturhofu (/orwerk vor der Stadt Zittaw am Frauenthor gelegen),
s jeho poli a lukami, mohly být přes zimu polnosti osety 30 šefll 83 pšenice a stejným

množstvím žita a přes léto 28 šefly ječmene a 35 šefly ovsa,

přičemž

prý dobytku ještě zbylo

dost na pastvu. V sousední vsi Eckartsberg se dalo vysít ještě dvanáct

šeflů

jakéhokoli obilí.

Z luk se mohlo podle komtura utržit ročně za seno a trávu 40 kop. U dvora se ještě nacházel
ein grosser Taich 584, kde se mohlo ročně vysadit na 30 kop585 kapřího plodu (Karpsamen) a

za rákosí (schiljj) se prý dalo
zahrada a ke Komturhofu

ročně

patřil

získat 16 kop. U

hospodářského

dvora se nacházela velká

i potok, nesoucí název sousední vesnice Eckartsberg, se

všemi náležitostmi. Najeho březích ležela velká louka pro pastvu dobytka.
Od

řádu měli

Komendě

pronajaty louky i

tři měšťané, např.

i po

řádu

se nazývající Creuczwiej3e.

náležela i všechna pole, louky, rybníky a vinice ležící mezi

dvěma

cestami od

Komturhofu až k Nise a Sieniawce/Kleinschonau včetně samotné řeky.586 Město řádu údajně

upíralo osadu na jižním předměstí Žitavy, zv. Neudorfel,587 která prý ležela na pozemcích

johanitské komendy v Žitavě a Hirschfelde a tamějších farních kostelů. Je jen možné konstatovat, že nejvíce
majetku měla komenda a farní kostel (někdy je obtížné rozlišit, co patřilo konventu a co farnímu kostelu)
na katastru města Žitavy a v přifařených vsích.
580 Je otázkou, do jaké míry lze těmto údajům, ať už od Vartemberka, nebo od města, věřit, protože v tomto
případě zde nejde ani tak o pramen k hospodářským dějinám jako spíše o pokračování vzájemných sporů. Obě
strany se zřejmě snažily přizpůsobit si číselné údaje ve svůj prospěch. Níže bych chtěl na několika případech
ukázat, že v právu byl snad spíše komtur.
581 Jeden šefl, jemuž v českých pramenech odpovídá někdy slovo korec, činil v tomto případě zhruba 55 až 75
litrů.
582

Dle BOELCKEho, "Verfassungswandel", s. 576, vážil jeden kámen neboli hrouda 20 liber, tj. zhruba deset

kilogramů.

Jeden šefl v tomto případě činí asi 0,28 ha.
Šlo o dnes již neexistující Komturteich, který založil roku 1476 komtur Andreas Kuchler, srov. PESCHECK,
"Handbuch 1', s. 201.
585 Jedna kopa kapřího plodu činila zhruba 0,37 ha rybniční plochy.
586 Jde tedy zřejmě o oblast ležící mezi cestami do Frýdlantu na jihu a do Zhořelce na severu, které se scházely
právě u Komturhofu. V této oblasti ležel i Komturteich a potok tekoucí z Eckartsbergu, srov. tabulku Č. 2
s mapou rekonstrukce lánů na plužině pozdějšího města Žitavy v článku od BRUHNSe, ,,Flurkroquis", kde autor
la s. 20 též zdůrazňuje, že tato severovýchodní oblast žitavské plužiny byla zřejmě původním majetkem žitavské
comendy již od 13. století.
,87 Někdy uváděna prý pro velikou chudobu tamějších zahradníků též jako Diebsdorfel, srov. EICHLER,
~rnst,/WALTHER, Hans, Ortsnamenbuch der Oberlausitz. Studien zur Toponymie der Kreise Bautzen,
~ischofswerda, Gorlitz, Hoyerswerda, Kamenz, Lobau, Niesky, Senftenberg, WeifJwasser und Zittau, Bcl. 1.
583

584

126

johanitů

spolu s nějakými dalšími nejmenovanými sousedními vesnicemi (mitsampt darbey

liegenden Dorffern). Staří lidé vypověděli, že řádu patřil i hospodářský dvůr (jorwergk)

v Porajówě/Poritschi, který byl ale tehdy v rukách Mikuláše Dornspacha, a k řádu prý patřily i
dva ze sedmi žitavských mlýnů, tzv. ReiJ3igmuhle a Neumuhle, kde se navíc mělo vykrmovat
několik komturových prasat, což se ale nedělo. 588 Dornspach odňal řádu i zahradu,

Komturgarten, přímo v areálu komendy, a rozdělil ji mezi své nevlastní děti. 589

tzv.

Komenda

navíc měla právo várečné a šenkovní, ale v jeho uživání nyní rada komturovi bráni1a. 59o
Město

komturovi upíralo i několik početně neurčených oltářnických domů (Pristerheuj3er).

V případě platů ze vsí, z nichž většina ležela mimo obvod farnosti, se komtur odvolával na
dodnes nezachovaný urbář komendy z roku 1429.591 Platy plynuly komendě ze 17 lokalit,
z nichž jedenáct uvádí už listina hornolužického fojta Albrechta z Koldic z 13. ledna 1427,
konfirmující komendě platy z těchto vsí. 592

Nově zde přibyly Pethau, Eckartsberg,

Radgendorf, žitavské předměstí Knoblochsdorf, v samotné Žitavě plat ze špitálu sv. Ducha
a podíl na devátém týdnu ze žitavského cla (dem Ordenn die neundte Woche zu geben
gepuretti 93 a město L6bau. 594 Celkem tvořily tyto peněžní platy (Si/ber ZinfJ) 126 kop,
23

grošů

a 4 denáry. Výše

platů

z jednotlivých lokalit

silně

kolísala, a to od 14

grošů

Namenbuch. Deutsch-slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte, Nr. 28, Berlin 1975, s.
202 an., Č. 552. Tato osada Žitavou později pohlcena. Tento urbář je vynikajícím pramenem k dějinám
žitavských předměstí a osad, která na plužině města ležela, k tomu srov. zejména SEELIGER, Ernst Alwin,
"Besitzernamen und Flurbezeichnungen", in: ZG 14 (1937), s. ll, 15an., 19an., 24, 28, 31 ano
588 K žitavským mlýni'!m srov. BEHMS, Rudolph, "Die Miihlen der Stadt Zittau", in: NLM 62 (1886), S. 217244. Článek bohužel vychází hlavně z CARPZOVa a PESCHECKa a o johanitech jako vlastnících mlýnů nic
neuvádí. Mlýn Reif3igmiihle ležel u soutoku mlýnské stoky (Miihlgraben), severního ramene Mandavy, s Nisou.
589 Tuto zahradu Dornspach částečně zastavěl při přestavbě svého domu roku 1553.
590 V semamu právovárečných měšťanů z roku 1543 vydaným SEELIGERem, "Zittauer Bierhojbesitzer",
ale komenda, snad jakožto městským dávkám nepodřízená budova, uvedena není. Právo várečné a šenkovní měli
i johanité ve Lwówku, kteří tam přes nelibost městské rady vařili pivo, které se nazývalo Schops,
srov. SUTORlUS, "Geschichte von Lowenberg ľ, S. 178.
591 Vartemberk zde uvádí, že Anno 1429 aufJzwo Termin Walpurgis und Michaelis besaget der Ordens Register
výši určitých dávek. Myslím si, že zde jde asi o chybný rok. Již 13. ledna 1427 totiž potvrdil fojt Albrecht
z Koldic komendě platy zjedenácti vsí. Tato listina, uložená vNA Praha, ŘM-L, Jo LVIII Žit. 31, i. Č. 2877,
která je regestově vydána i v ZUB, S. 327 an., č. 1570, je podle mě zcela určitě výtahem z nějakého urbáře.
Johanité si své majetky nechali zinventarizovat nejspíše ještě předtím, než husité začali ve větší míře útočit
na Horní Lužici. Tomu by odpovídal počátek roku 1427, ale o dva roky později byla válka už v plném proudu
a byly určitě zpustošeny nejen johanitské majetky. Údaje z urbáře z roku 1429 se navíc někde liší od listiny
z roku 1427. V listině je uvedeno jen jedenáct vsí, kdežto v urbáři je lokalit 17, přičemž jsou v něm obsaženy
všechny vsi z listiny z roku 1427, ale u některých vsí zaznamenává jiné, vyšší peněžní dávky. Komtur tak asi
měl k dispozici urbář, snad původně z roku 1427, do nějž se zapisovaly změny v dávkách na základě donací
nebo koupí dalších platil po celý zbytek středověku. Je totiž jen těžko možné, že by během dvou válečných let
vzrostly dávky v některých vsích až desetkrát, např. Dittelsdorfu Hirschfelde odváděl roku 1427 peněžní plat ve
výši jedné žitavské hřivny, tj. 56 grošů, ale roku 1429 podle urbáře už 9~ kopy a 3 groše.
;92 Jde o Turoszów/Tlirchau, Dittelsdorf, Wigancice :lytawskie/Weigsdorf, Wittgendorf, Eibau, Leutersdorf,
~uppersdorf, Oderwitz, Hainewalde, GroJ3hennersdorf, Burkersdorf.
93 Tarif z roku 1544 však uvádí desátý týden, srov. SEELIGER, "Zittauer und Hirschfelder Zol/tarife vom Jahre
'544".
94 Jde o jedinou lokalitu ležící mimo žitavskou vikpildu. Plat odsud byl ale nízký, jen 26 groši'! ročně. Není mi
atím známo, jak johanité tento plat získali.
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z Radgendorfu až po 15 kop, 22
a to nejen zde,

připojil

komtur

grošů

a 5 denáru z Oderwitz. U každého jednotlivého zápisu,

téměř

stereotypní zápis: dže žch nžcht ežngenohmen, so lang

ich Commendator nebo auch dem Ordenn verhaltenn wordenn. Podíl na clu mu Žitava upírala
přesně

21 let.

I ke

komendě

v Hirschfelde náležel kostel a hospodářský

ein Obesst Gartte). Polnosti zdejšího

hopodářského

zimu 18 šefly pšenice a 32 šefly žita,

přes

hrachu. Nacházela se zde
kop a

přitom ještě

rovněž

dvora bylo možno osít podle komtura na

velká zahrada. Z luk se prý dalo za seno a trávu získat 40

zbylo dostatek pastvy pro dobytek. Ke

desátek ve výši 52

se sadem (j'orwergk dabey

léto 18 šefly ječmene, 30 šefly ovsa a dvěma šefly

Nisy, kde se nacházely louky komendy
komendě

dvůr

šeflů

žita

včetně

ročně,

komendě patřila

i ta strana

řeky

práva rybolovu. Z okolních vsí plynul

stejného množství ovsa a dvou kop penez (an

Gelde). Komtur byl i vrchností nad poddanými (Erbunndterthannen) v sedmi okolních

obcích. V Zatonie/Seitendorfu měl tři sedláky, přičemž mu sedm dalších upírala Žitava.
V Dittelsdorfu mu patřilo osm osob a
Ve Wittgendorfu šlo o

pět

o devátého poddaného se svářel Žitavou.

poddaných, v Hirschfelde o sedm poddaných. V Burkersdorfu

náležely zdejšímu filiálnímu kostelu farního kostela Hirschfelde, spolu desátkem ze dvou obcí
šeflů

ve výši 50

žita a stejného množství ovsa,

ještě dvě

kopy

peněžního

desátku a dva

poddaní. V Rosenthalu vedl komtur spor se Žitavou o jednoho poddaného. Jeden poddaný
byl předmětem sporu i v Turoszówě/Tíirchau.
Rovněž

v případě komendy v Hirschfelde

měl některé

útočil

poddané v zástavě, ale komtur je

Většina těchto

poddaných musela

Vartemberk

údajně

odvádět peněžní

hlavně

na Dornspacha, jenž

s císařským svolením vykoupil

zpět.

a naturální rentu ve slepicích a robotovat

(Ho.fftage).595 Celkem tak prý komtur získával od těchto poddaných 19 kop 5 grošů a 23

slepic.

Obě

komendy mu vynesly v případě

peněžní

renty (Si/ber ZinjJ) 135 kop a 25

grošů,

dále 204 % šeflu žita a 205 Yz šeflu ovsa a dva denáry.596
595 Roboty však byly velmi nízké. Šlo maximálně o tři dny ročně. Jen v jediném případě je uvedeno, že byla
vykonávána s hráběmi ( Zu Hirschfeldt Mathes Fewrigk 2 hofftagen zu Rechenn). U řady poplatníků není ani
uveden jejich pozemkový majetek, zjehož velikosti se poplatky odvozovaly. Tři sedláci ze Zatonie/Seitendorfu,
z nichž dva byli celoláníci a jeden měl dokonce jeden a půl lánu, odváděli dohromady pět kop, sedm slepic a
každý byl povinen třemi dny roboty. Šlo tedy o zanedbatelné roboty a důraz se kladl hlavně na peněžní rentu, jak
to bylo typické pro německé kolonizační vsi Horní Lužice, k tomu srov. BOELCKE, Willy, Bauer und Gutsherr
in der Oberlausitz. Ein Beitrag zur Wirtschafls-, Sozial und Rechtsgeschichte der ostelbischen Gutsherrschafl.
Schriftenreihe des Instituts ilir sorbische Volksforschung. Spisy Instituta za serbski ludospyt 5, Bautzen 1957,
s. 77 an., kde se též uvádí, že se za lán se v německé kolonizační vsi platila obvykle jedna hřivna. Dva poddaní
bydleli dědičně v domcích (haujJell), které patřily řádu. Přesto se musí přistupovat kjakékoli charakteristice
pozemkového majetku hirschfeldské komendy s velkou opatrností, dokud se nepřihlédne k městským knihám
z tohoto městečka, které jsou uloženy v HSTAD v Drážďanech.
596 Žitavský komtur tak nebyl, zřejmě na rozdíl od hirschfeldského komtura, pozemkovou vrchností. Výše platů,
která je zde udaná, se příliš neliší, ani svou strukturou, např. od majetku lwówecké komendy, která měla roku
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Dalším

peněžním

zdrojem byly platy na sv. Walpurgu (Zinse auff den Termin sancti

Walpurgis) z majetků města
na předměstích

599

a měšťanů (Biirger in der Stadt),597 a to jak ve městě 598 , tak

a okolních vsích. 6oO

platilo na svatou Walpurgu i plat

šest bílých grošů. 17 měšt'anů

Z Oj vína se platilo

pitančnímu

fondu v žitavské

komendě

(Piettanntz Zinfi auff

Sanct Walpurgk) přímo z města, čtyři z pozemků před Českou branou (Behmisch Thor), šest
před

Tkalcovskou branou (Weber Thor), jeden z předměstské Helwigsgasse,

předměstské

tři

z rovněž

Griefigasse a dva z předměstské Voigtsgasse. Ze vsi Hornitz se v jarním termínu

neplatilo nic (ni!). Z Dittelsdorfu musel platit jeden poplatník a z Hirschfelde dva. Výše platu
kolísala mezi třemi až 28 groŠi. 601 V případě platu v loji z masných krámů (der Unj3lett Zins

vonn Fleischbennckenn) platilo šest poplatníků deset kamenů (lapides) a dvě kopy k tomu.
Nejvíce

měšťanů

bylo ale johanitům povinnováno platit desátek na svatého Michala (der

Tetzem Zinnj] auff den Termín Sanct Michaelis). V samotném

městě

to bylo 41 osob. Desátek

se platil ve stejném množství žita a ovsa a jeho výše kolísala mezi jedním věrtelem

kornn, i virttl haber) u
u

několika

málo

většiny poplatníků

případů

až po sedm

byla uvedena vedle

věrtelů

(i virtttl

v obou druzích obilí. Jen

naturálního desátku i malá

peněžní

renta.

1610 peněžní příjmy zhruba ve výši 63 tolarů a k tomu přibližně 200 šeflů ovsa a žita a 96 šeflů pšenice, srov.
RICHTER, "Protokolle ll', Lowenberg, s. 5. Podobně rozptýlené přijmy ve výši 147 tolarů měla např. i opavská
komenda, srov. SVÁTEK, "Opavský maltézský velkostatek', s. 194 ano Příjmy jsou zde o něco vyšší než
v Žitavě zřejmě jen proto, že šlo pořád o jakžtakž fungující instituce, což se ale o zcela zastavené komendě
v Žitavě říci nedá. Zatím bohužel nelze konstatovat nic obecnějšího k vývoji velkostatku johanitského řádu
v 16. století, protože vizitace z let 1536, 1588 a 1609/1610 byly sice vydány, ale údaje jež obsahují, nebyly
regionální historografií dosud vůbec vytěženy. RICHTEROVY či SVÁTKOVY práce jsou přitom tím
nejdůležitějším, co vyšlo k hospodaření johanitů v 16. století v korunních zemích. Jedná se ale bohužel pouze
o edice, někdy dokonce doslovné překlady originálních pramenů, bez nějakého důkladnějšího vyhodnocení
bohatých číselných údajů, které vizitace přinesly. Obecně se dá situace charakterizovat snad jen tak, že většina
slezských městských komend byla v tuto dobu, jak to vyplývá z RICHTERa, v důsledku reformace alespoň
částečně zastavena a některé jejich majetky byly zcizeny úplně. Vizitátoři si proto často stěžují na upadající
hospodaření či zchátralé budovy komend. Žitava tedy asi nebyla výjimkou. Městským komendám příjmy
zjejich nevelkých hospodářství (většinou jeden až dva dvory) sloužily zřejmě hlavně pro vlastní spotřebu. Před
reformací pro ně byla zřejmě mnohem výnosnější držba patronátu k farnímu kostelu města, v němž se
nacházely. Tehdy mohl komtur/farář a řádoví bratři, činní např. i jako pomocní duchovní ve farní správě,
dostávat od měšťanů štolní poplatky, otěry apod., které tvořily v pozdním středověku více než polovinu příjmů
farnosti (50 až 80 procent), a byly tak pro faráře a jeho čeleď mnohem důležitější než desátky, zmiňované
v těchto vizitacích, k tomu srov. PETKE, "Oblationen", např. s. 50-53. Městská komenda tak ve větším městě
typu Žitavy mohla zřejmě docela dobře přežít jen z těchto dávek, vázaných na instituci farního kostela. Sám
komtur Vartemberk nekladl ve svém urbáři příliš velké dělítko mezi příjmy farnosti a komendy. Tyto platy
uvádí dohromady bez nějakého důraznějšího vymezení.
597 V tomto případě nejde asi ani o desátek v penězích, a ani o pitanční plat, nýbrž nejspíše o večné renty
na pozemcích a nemovitotech, zejména na předměstích a částečně i přímo uvnitř hradeb. Na svatého Michala se
platy příliš nelišily. Rada jen tehdy neplatila nic, ale přibyl zase jeden poplatník z předměstské Fresengasse,
i když platil jen 28 grošů.
598 Městská rada měla platit 15 kop na rektora školy a vedle toho muselo odvádět dávky i pět dalších měšťanů.
599 Reichersdorf- pět měšťanů, Tkalcovská brána- dva měšťané, Budyšínská brána- jeden měšťan,
Knoblochsdorf- jeden měšťan.
600 Eckartsberg- tři měšťané, Wittgendorff- dva měšťané.
601 Ani v tomto případě se podzimní účetní termín příliš nelišil. Jen z Hornitz platili dva poplatníci dohromady
poměrně vysokou sumu čtyři kopy a přibyli i dva poplatnící z předměstí u Mariánské brány (Frauentor).
Jednotlivý poplatnící většinou platili v obou termínech stejně vysoké platy.
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Z předměstí dostával komtur obilní desátek od 22
svatého Jakuba, a to ve výši

tří šeflů

poplatníků. Většina cenzuálů

platila mnohem méně

a to jen jeden

věrtel

žita a

i od

sedláků,

tamějšího

ovsa. V šeflech
stejně jako

žita a stejné množství ovsa.

i z přifařených vsí, a to z Pethau od
od 17

tří

poplatníků

odvádělo

desátek jen

několik

poplatníci v samotném městě,

Johanitům

tří poplatníků,

a vedle toho i od špitálu

plynul tento obilní desátek

z Hornitz od jedenácti, z Hartau

z Eckartsbergu od 23, z Olbersdorfu od 26, z Ojvína od jedné osoby a zřejmě
kláštera, a to

Z Radgendorfu plynuly tyto

poměrně
příjmy

od

v poměrně velkém množství šesti
čtyř

šeflů

žita i ovsa.

osob. Výše desátku od fyzických osob se

pohybovala jen ve věrtelích. Jen několik málo cenzuálů odevzdávalo celé šefly obilí.

opět

602

Reakce města na tento komturův urbář byla jednoznačně negativní. 603 Městská rada se
jednak snažila znevěrohodnit komturovu výpověď jako lživou. 604 Zejména zdůrazňovala, že
řád ani v Žitavě, a ani v Hirschfelde nikdy nic nevybudoval, nemá na nic žádné právo, a to ani

na kostely, neboť die Stadl05 hatt die Kirchenn anfang auf iren Grundt und Poden jiell gar

zuvorn und ehe der Orden der Ort einkhomen, erbawt, die einkhomen dartzu aus giitter
anerkaufft ohn einige der Comentor unnd Ordens zuthat. Johanité tak prý drželi vše durch
Vergunstigunge des Radts und gemeinn. 606 Všechny nároky komtura na výše uvedený sporný

602 Je težké určit, kdo byl v případě poplatníků ze vsí žitavským měšťanem, který tam držel polnosti, a kdo
pouhým sedlákem.
603 Žitavská rada na rozdíl od komtura nesestavila vůbec vlastní urbář, nýbrž ke komturovým sumárním údajům
přidala jen své. I tak ale na řadu komturových poplatků vůbec neodpověděla, např. na pitanci.
604 Například u výpovědi oněch starých lidí, kteří v komturův prospěch tvrdili, že řádu patří Dornspachův
venkovský statek v Porajówě/Poritschi, město uvedlo, že to někdo panu komturovi mit ungrundt bericht haben.
V případě sporných poddaných hirschfeldské komendy, jež prý císař vyplatil z Dornspachovy zástavy, komtur
přímo lhal, neboť Dornspach tyto poddané nikdy v zástavě neměl a věci se prý udály jinak, denn der herr
Comptor berichtenn darff.
605 V případě Hirschfelde zase prý vše vybudovalo a zaplatilo toto Stedtlein und die dartzu gehOrigen
gemeindenn.
606 Snaha žitavské rady popřít vše snad vedla Kryštofa z Vartemberka k tomu, že nechal na konec své verze
urbáře
opsat jinak nedochovanou listinu z roku 1303, v níž durynský lantkrabě a /dolno/lužický markrabě
(Orientalis Lusatiaeque marchio) Diezmann (Theodoricus iunior), roku 1307 zemřelý bratr mnohem slavnějšího
Fridricha Smělého, daroval v Lipsku johanitům patronát ve vsi ZytowarVSeitwann u Gubenu, dnes na polské
staně Nisy (in ecclesia parrochiali in Zitane in terra Lusatiae). O Žitavu tehdy jít nemohlo. Dnešní Horní Lužice
se počátkem 14. století ještě jako Lužice rozhodně nenazývala. Žitava byla tehdy ještě česká a Wettin navíc
neměl v Žitavě co rozdávat. Právě toho roku v Žitavě naopak Václav II. daroval špitál svatého Jakubajohanitům
in spiritualibus a městu in temporalibus. Tuto jinak neznámou listinu vydal LEHMANN, Rudolf (hrsg.),
Urkundeninventar zur Geschichte der Niederlausitz bis 1400. Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 55, K61n1Graz
1968, s. 118 an., Č. 265. LEHMANN žitavská akta ovšem nikdy neviděl, Opis této listiny mu zaslal PROCHNO,
jak to LEHMANN sám sděluje v poznámkách k edici této listiny. O falzum zřejmě nejde, protože svědci, kteří
jsou na listině uvedeni, se tehdy skutečně nacházeli na Diezmannově dvoře. Donace johanitům se ale asi nikdy
neuskutečnila. Ves ZytowaÍl/Seitwann je doložena jinak až v sedmdesátých letech 14. století jako majetek
kláštera Neuzelle, i když, jak to LEHMANN sám zdůrazňuje, šlo o jedinou državu, kterou cisterciáci vlastnili na
druhém břehu Nisy. Kryštof z Vartemberka tak sice sáhl v řádovém archivu po listině špatného zeměpána, ale
v podstatě se nemýlil. Listina je zároveň dalším potvrzením skutečnosti, jak málo toho bylo v Žitavě před
nástupem osvícenského dějepisectví známo o počátcích města. Stížnost rady z roku 1516, která nevěděla, jak a
kdy vznikl špitál svatého Jakuba, jsem už zmínil výše. Listina z roku 1303 je zároveň důkazem, že inkorporační
listiny pro farní kostely v Žitavě a Hirschfelde byly v tuto dobujiž zřejmě ztraceny.
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majetek odbyla v podstatě s tím, že o komturových právech nic neví nebo že poddaní, i když
jsou

třeba

povinni komturovi robotou, jsou jinak einem Radt sonst mit aller Bottmessigkeit

undterworffin. Komtur tak nemohl v komendě ani
v malém množství (ein Par leger Bier) jen v
musel živit, tj.

řádové

bratry,

kněze,

vařit

domě

pivo, což mu rada prý

jednoho

měšťana,

dříve

dovolila

ale jen pro osoby, jež

kaplany, kazatele, rektory školy, kantory, varhaníky,

zvoníky apod. Nyní ale komtur již nikoho neživil (kein Tisehgest mehr heldt ... noeh
speisset), a proto

neměl

na

vaření

piva nárok.

Stejně

tak zamítla rada Vartemberkova práva

na řeku Nisu, Eckartsberský potok nebo podíl na clu.
Ve1ice zajimavé je porovnat slovní zásobu, kterou

obě

strany používaly, aby obhájily své

nároky.

Např.

tam, kde komtur hovořilo ein grosser Taieh, kde se může vysadit až třicet kop

kapřího

plodu, mluvila rada jen o ein Teiehlenn, kde se nedá vysadit více než dvanáct kop

této násady. Tam, kde komtur psal o gutter ... Garten, tam rada poukázala na ein klein ...
Gartlein. Tam, kde komtur

hovořilo

kostelech, komendách a jejich

hospodářských

dvorech

bez jakýchkoli přívlastků, rada naopak zdůraznila, že jde o ein wuster Oederhoff mit gar
sehleehtenn geringenn gebeuden apod. Komtur prý navíc

špatně hospodařil.

Konventní

budovy v Žitavě byly údajně na spadnutí (boser Wirdtsehafft halben, die darinen getriebenn
gantz und gar bauftllig ... und vorwustet worden). 607 Komturovy propočty ohledně výše
výnosů

z prodeje sena, trávy a rákosí, kdy předpokládal, že se v obou komendách prodají za

40 kop, a rákosí z Komturteiehu v Žitavě za 16 kop ročně, byly podle rady mylné, neboť to
stačilo
vůbec

jen tak tak na krmivo pro

hovězí

dobytek, který ovšem komtur Vartenberk

téměř

nechoval.

V případě
dávky za

platů

domnělé

ze 17 lokalit na

základě urbáře

(vermeindten). Pokud

nějaké

z 20. let 15. století pokládala rada tyto

platy komtur s povolením rady držel, pak

byly většinou těžko vymahatelné (unriehtge unnd unliquidirtte Zinfle).608 Skutečně
vymahatelných (ablofllieh) platů prý bylo mnohem méně. Žitavskému farnímu kostelu tak
podle rady plynulo jen 35 kop a 30Yz groše platů (Si/ber Zinfle), kdežto podle komtura 51 kop
a 13 gr. Desátku v obou druzích obilí

prý komtur získával jen 92

Vartemberka 102% šeflu žita a 103Yz šeflu ovsa. Na hospodářském
prý bylo možno zasít
dále 20
šeflů

ročně

jen 20

šeflů ječmene, přičemž

šeflů

pšenice a žita,

ačkoli

dvoře

komtur

šeflů,

žitavské komendy

hovořilo

komtur Vartemberk odhadl možnost osevu na 28

ovsa proti komturovým 35

šeflům.

Komendě

ale podle

plynulo ze vsí a cel

30 šeflech,
šeflů,

včetně

a 20
výše

Ačkoli v tomto případě byla oním špatným hospodářem po 30 let, kdy měla žitavskou komendu se všemi
budovami v zástavě, sama žitavská rada.
608 Ačkoli je původ těchto platů dobře doložitelný.
607
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zmíněného

platu z

města

prý jen 45 kop a 30Yz groše platu

ročně

(Si/ber Zinj3) , kdežto

Vartemberk udával 126 kop, 23 grošů a 4 denáry. Hirschfelde podle rady vynášelo v případě
peněžních platů

grošů, ačkoli

jen 13 kop a 26

Vartemberk udával 19 kop, 5

grošů

a 23

slepic. O robotách se město u několika málo poddaných, jež komturovi přiznalo, vůbec
nezmiňovalo.

Z naturálních desátků mohl komtur získat v Hirschfelde jen 45 šeflů žita a

stejné množství ovsa

ročně,

kdežto Vartemberk udával vobou

drobnějších platů,

šeflů.

V případě obilí na osev korigovalo

52

případech,
město

u

vedle jiných

hospodářského

dvora hirschfeldské komendy Vartemberkovy údaje, na rozdíl od dvora v Žitavě, jen
nepatrně 609 Oběma komendám tak

groše

peněžních platů

a 137

to zhruba na 135 kop a 25
ovsa ročně.

Obě

šeflů

grošů

podle součtu žitavské rady plynulo jen 58 kop a 56Yz

žita a ovsa. Komtur cenil své komendy mnohem výše, a

v případě

peněžních platů

a 204% šeflu žita a 205Yz šeflu

strany se shodly jen ve výši dávek loje, jež činily deset kamenů ročně.

Na základě těchto odhadů pověřil převor Václav Zajíc z Házmburka610 několik místních
šlechticů jako zástupce hornolužických stavů, 611 aby provedli skutečnou taxaci obou komend.
Komisaři

v nedatovaném

johanitské verze

urbáře,

listě

Házmburkovi oznámili, že majetky odhadovali jak podle

tak podle

městské

verze (wie jedes Stuck von Eurem Gnaden sowoll

dem Radt zur Zittaw particulariter angeschlagen).

vše na vlastní

oči

Přiznali

ovšem, že rozhodně si neprohlédli

(wie und was Boden jedes gelegen nicht in Augenschein genohmen).

Komisaři se ve všem přiklonili k odhadu města Žitavy (derer von Zittaw Anschlag), který se

ungeferlich aujJ Acht Tausent Tallet ertreckt a který podle nich nebyl příliš podceněn. Žitava

se však

ještě

zavázala, že zaplatí

ve výši 2 000

tolarů

řádu

za

příkoří

a spory, které od ní musel snést, bolestné

(allerey unnachbarscha.fft verhiittet mit zwey Tausent Taller).

10 000 tolarů byla podle komisařů již suma, za níž by se řádu prodej vyplati1. 612
Desátky příslušející k filiálnímu kostelu v Burkersdorfu odmítla městská rada vzít v potaz, neboť to byla ves
O příjmech tohoto kostela prý vůbec nic nevěděla. Tamější farář se měl dohodnout přímo
s Gersdorfy. Podle Vartemberka přitom k tomuto kostelu plynulo 50 šeflů žita a 50 šeflů ovsa desátku a vedle
toho mu náležela ještě dávka v penězích ve výši dvou kop.
610 Zatím mi z pramenů není jasné, kdy se přesně převor rozhodl, že se komendy prodají.
611 Byli jimi Hans ze Schlieben, Ernst z Rechenbergu, Jeroným a Kašpar z Nostic a Hans z Ponickau. Hans ze
Schlieben (t 1576) byl v letech 1556-1574 hornolužickým zemským hejtmanem v Budyšíně, srov. KNOTHE,
"Geschichte", s. 481. Ernst z Rechenbergu je na dalších listinách týkajících se obou komend uváděn jako
císařský rada. Podle KNOTHEho, "Fortsetzung", s. 134, pocházel tento Ernst III. (t 1600) z beiersdorfské linie
rodu (podle Beiersdorfu u Oppachu). Císařským radou byl už roku 1562. Roku 1581 se stal budyšínským
hejtmanem (Amtshauptmann) a dva roky později dokonce zemským hejtmanem. V tuto dobu žilo v Horní Lužici
několik Kašparů a Jeronýmů z Nostic. Ve třech případech šlo dokonce o sourozence, takže se nedá přesněji určit,
zjaké linie byli, k Nosticům ibid., s. 100-123. Hans z Ponickau byl roku 1571 budyšínským hejtmanem
(Amtshauptmann), srov. TÝŽ, "Geschichte", S.427.
612 Proč komisaři upřednostnili odhad města Žitavy a ne komturův a proč to převor přijal, mi zatím není jasné.
Zřejmě to i tak muselo být pro Házmburka a Vartemberka výhodné. Z této relace se jasně dozvídáme, že
johanitské komendy byly počítány k neměstskému hornolužickému stavu: Dieweilln solliche angezogene Stuck
609

patřící Gersdorfům

jederzeit sondereining mit dem Lande in aller derselben Contribulationen unndt Stewrenn gelitten.
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U této taxace je pro

mě

velice překvapující naprosto schematická a nízká cena za budovy

a patronáty, jež je stejná pro
,už jen vzhledem k

ofěrám

než z malého Hirschfelde.

obě

komendy,

ačkoli

patronát k žitavským

kostelům

a štolním poplatkům z takto lidnaté farnosti, mnohem
Různé

desátky platy z nemovitostí jsou naopak

musel být

výnosnější,

vyčísleny zřejmě

mnohem přesněji. Žitavskou komendu ocenili komisaři na 4 485 tolarů. Z této sumy činilo
patronátní právo jen 500 tolarů. 613 Komenda (Haus unnd Pfarrhoff daselbst), jež byla prý
zchátralá, byla se sousední zahrádkou (Garttlein) oceněna rovněž na 500 tolarů. 614 Platy
plynoucí komendě ve výši 35 kop a 301f2 grošé 15 byly oceněny na 710 tolarů,616 plat v loji
na 200 tolarů,617 92 šeflů desátku v žitě na 925 tolarů. 618 92 šeflů desátku v ovsu stálo podle
komisařů 350 tolarů.

619

Hospodářský dvůr Komturhof ocenili komisaři na 1 300 tolarů. 62o

Hirschfeldskou komendu s příslušenstvím a s filiálním kostelem v Burkersdorfu ocenili
komisaři na 3 325 tolarů. Patronát u obou kostelů činil rovněž jako v Žitavě 500 tolarů. 621
Hospodářský dvůr komendy v Hirschfelde (das Forwergk daselbst mit dem Hoff)622 byl

odhadnut na 900 tolarů. 623 Desátek v žitě ve výši 45 šeflů624 se nechal podle komisařů prodat
za 450 tolarů. Desátek v ovsu ve výši 45 šeflů625 ocenili komisaři na 175 tolarů. Desátek
v ovsu a žitě plynoucí filiálnímu kostelu v Burkersdorfu626 bylo možno prodat za 625
tolarů. 627 Dva dušníky (Widtmuttleudt) v Burkersdorfu a tři v Zatonie/Seitendorfu, kteří byli

povinni

ročně odvádět

dohromady 7 kop a 24

grošů

platu v penězích, 15

dnů

roboty

a jedenáct slepic, ocenili komisaři na 375 tolarů. 628 V případě poddaných v Hirschfelde,
komendy ale nikdy nebyly tak významné, aby mohly získat místo mezi preláty v tomto stavu jako ženské
kláštery Marienthal, Marienstem, Lauban a budyšínská kapitula. Johanitské komendy patřily v tomto ohledu
do stejné skupiny jako Ojvín nebo františkánské kláštery ve všech městech Šestiměstí.
613 Kryštof z Vartemberka jej však odhadl na 2 000 tolarů (Von Hern von Wartenbergk ist es angeschlagen
geworden pro 2.000) Vartemberkovy údaje se ale do libelu, z nějž vycházím, nezapsaly. Jsou zaznamenány
formou marginálních poznámek jiném opisu téže taxace pod sign. Jo LVIII Žit 46.
614 Vartemberk požadoval 1 500 tolarů.
615 Zde a rovněž i ve všech ostatních položkách dali komisaři přednost odhadu města.
616 Vartemberk požadoval za jednu kopu 50 tolarů.
617 Vartemberk plat ocenil na 300 tolarů.
618 Jeden šefl ocenili komisaři na 24 grošů. Vartemberg ale požadoval 18 bílých grošů, tj. českých grošů, za šefl.
V případě oněch 24 grošů šlo zcela jistě o tzv. malý neboli míšeňský groš. Bohužel ne vždy je uvedeno, jaké
groše měli komisaři na mysli. O písařskou chybu asi nepůjde, neboť je totéž zapsáno i u Hirschfelde a vedle toho
se vysloveně hovoří o malých groších i u ceny za desátek v ovsu.
619 Za jeden šefl ovsa chtěli komisaři devět malých grošů. Vartemberk požadoval zřejmě dvanáct bílých grošů.
620 Vartemberk ho ocenil na 3 000 tolarů.
621 Vartemberk chtěl opět 2000 tolarů.
622 Jde zřejmě o onen Maierhof, který si komtur postavil po požáru komendy a starého hospodářského dvora
roku 1555 nedaleko těchto budov.
623 Vartemberk požadoval 2 400 tolarů.
624 Šefl žita opět za 24 grošů, tj. zřejmě malých. Vartemberk požadoval 18 bílých grošů za šefl.
625 Opět jeden šefl za devět malých grošů. Vartemberk chtěl znovu dvanáct bílých grošů za šefl.
626 Žitava tak uznala, na rozdíl od své relace na komturův urbář, právo řádu na tento kostel.
627 V reakci komtura Vartemberka stojí pouze korn und haber, wie oben taxirt.
628 Komtur požadoval dvakrát tolik.
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Dittelsdorfu

a Wittgendorfu, kteří museli odvádět ročně v penězích 8 kop a 26 grošů, devět

dnů roboty a osm slepic, byla oceněna jen jejich robota, a to na 300 tolarů. 629 Dohromady
činil

ve

odhad obou komend 7 810 tolarů. Tato suma byla komisaři zaokrouhlena směrem nahoru

prospěch řádu

(die dargebottene Summa der 8 000 Taler dem Orden zum besten

zuvermercken).63 0

1112.6. Prodej žitavské a hirschfeldské komendy (1570/71)
K prodeji komend63 1 došlo 19. března 1570.632 Převor Václav Zajíc z Házmburka633
povolil prodej nejen svým jménem ale i za dosud nesvolanou provinciální kapitulu. 634
Ztrátu komend Házmburk ospravedlnil tak, že se zabrání stálým

rozporům

a

nejednotě

mezi

Kryštofem z Vartemberka a Žitavou wegen bestellung der Kirchenn und Kirchendienern a
dalším mnohým sporným otázkám. Pro

řád

to prý bylo navíc výhodné,

spolu s filiálním kostelem v Burkersdorfu nevynášely
rytířskými

ročně

komendy

tolarů

a nebyly

více než 200

komendami (gedachte Commenden keine RittersheujJer), nýbrž odedávna jen

kněžskými

konventy (altzeidt zuvor curam animarum gehabt).

doporučení

nejvyššího mincmistra království

českého

a

Jiřího

Proskovského na

Proskově,

Jiřího

Mehla ze

Převor

císařského

a na Forstu a Děvíně, císařského rady Hanse z Opersdorfu
Hlohově,

neboť obě

se rozhodl i na

rady Karla z Bibrštejna

a na České Dubu, Kožlí a

Biale/Zulzu a Starém Zámku!Altenburg,
Střelic

Prodej

doporučilo

i

pět komisařů, kteří

jako

a na

Grabštejně, císařského

rady a
českého vicekancléře, a apelačního rady a doktora práv Martina Widerina z Ottersbachu. 635

ne staršího komorního rady,

zástupci lužických

stavů

provedli taxaci

Johanitský odhad byl asi třikrát vyšší.
Z této přílohy rovněž vyplývá, že jednu polovinu ročních příjmů musel komtur vydat na výživu řádových
bratrů, kněží a služebníků kostela.
631 Vlastního prodeje komendy, kvintací a vzájemných upomínek ohledně splacení sumy se týká v libelu ze
signatury Jo LVIII Žit. 48 asi patnáct písemností, které jsou jinak rovněž jako opisy k nalezení i pod signaturou
Jo LVIII Žit. 47b. Vycházet a citovat budu až na jednu výjimku pro větší přehlednost ze shrnujícího libelu.
Dodnes se dochovala jen jedna originální listina o tomto prodeji, a to z 24. dubna 1570 v NA Praha, ŘM-L, Jo
LVIII Žit. 47a, i. č. 2890. Byla ovšem s velkou pravděpodobností o rok antedatována a Žitava ji asi i odmítla
přijmout, což podrobně zmíním níže. Dvě originální listiny z někdejšího žitavského radního archivu otiskl ve
svých Analectech i CARPZOV, jemuž ale zřejmě již nebyly známy další písemnosti od března roku 1570 až do
června následujícího roku, kdy vlastní jednání o prodeji komend probíhala.
632 Žitavský exemplář listiny vydal už CARPZOV, ,,Analecta lH', s. 18-20. Od opisu v NA v Praze se liší jen
minimálně. CARPZOV jen poněkud přizpůsobil němčinu 16. století o 150 let mladšímu čtenáři.
633 V této listině Házmburk uvádí všechny své hodnosti. Jelikož hodnost převora získal devět let poté i žitavský
komtur Kryštof z Vartemberka, uvedu zde jejich výčet: Wir Wentzej3laus, Herr von Haj3enburgk auff Strakonitz,
des ritterlichen Ordens Sancti Johannis Hierosolimitani im Behemischen Priorat durch Merhen, Schlesien,
Polen, Oberlausitz, Osterreich, Stayer, Kernten, Crain und Fryaull, Obrister Meister. Vedle toho byl jako člen
rodu Házmburků i dědičným stolníkem (Erbtruchsaj3).
634 Sešla se ale až v červnu následujícího roku. Házmburk proto kvůli tomu měl s Žitavou jisté potíže.
635 V jiných pramenech jsem jej nalezl i jako řádového kancléře. Krátce před svou smrtí (t 1583) se stal
komturem v Kladsku, srov. PETR, "Visitace", s. 69. Byl určitě starším příbuzným známého budyšínského
děkana z počátku 17. století Augustina Widerina z Ottersbachu.
629
630
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(Landtstende in Oberlausitz), tj. hornolužický hejtman Hans ze Schlieben, císařský rada Ernst
kteří

z Rechenbergu, Jeroným a Kašpar Nosticové a Hans z Ponickau, a
hornolužické stavy na zemském

sněmu

nyní zastupovali

v Praze (difJmall als abgesandten aufm Landtag zu

Prag).

V listině se

opět

zmínil všechen movitý i nemovitý majetek obou komend

včetně dušníků

a poddaných v Zatonie/Seitendorfu, Dittelsdorfu, Burkersdorfu, Wittgendorfu a Hirschfelde,
platů, desátků apod. Žitava musela zaplatit 10 500 tolarů (zehen Tausentt unnd funjhundert

Tallergroschen).636 Za to mělo město získat obě komendy do dědičného a svobodného držení
(erblichen, ewig unnd aigenthumlichen). Házmburk

směl

použít onu sumu jen ve

prospěch

řádu unnd sonst nirgenthin anwenden. 637 Převor odstoupil městu obě komendy von diesenn

heuttigenn Tag an ... in ihre wurckliche Possession unnd gewehr.

Městu zároveň předal

archiv

komendy (alle und yede alde und newe Register, Privilegia, breiffliche Urkunden, handfeste
Instrumenta).638

Házmburk se zároveň za řád zavázal, že odstupuje Žitavě vše a že nevznese na předaný
majetek již nikdy žádný nárok. Dále slíbil, že nechá tuto smlouvu potvrdit králem, jemuž
komenda, považovaná za komorní majetek,

formálně patřila,

a

příští

provinciální kapitulou

(von den Ordensherrn, so auffm nechsten Capittel erscheinen werden). Konfirmace ze strany

Maxmiliána II. se
potvrdil všechny

uskutečnila

články

na již

zmíněném

zemském

sněmu

14. dubna 1570.

Císař

smlouvy aus behaimischer khuniglicher macht unnd als Marggraff

zu Lausitz, a to za věrné služby, jež poskytlo město Žitava uns unnd unsern vorfarenn
Khunigen unnd der Cron zu Behem.

Přikázal rovněž fojtům

a

hejtmanům

hornolužického

markrabství, aby nového vlastníka komend chránili. 639
Během sněmu

v Praze se stihla vyřešit i řada dalších podrobností k předání komend. Podle

dohody mezi Házmburkem a žitavskou radou,
z 23. dubna 1570

město

reprezentovanou

dvěma

vyslanci,

slíbilo, že poskytne komturu Vartemberkovi nesplacené platy

z Wittgendorfu, Hirschfelde a Dittelsdorfu, aby

umořil

své dluhy u žitavských

měšťanů

Rada tedy přidala johanitům k dobru ještě o 500 tolarů navíc, protože cena komend činila alespoň podle
8 000 tolarů a bolestné bylo ve výši 2 000 tolarů.
637 Tato klausule zřejmě sehrála o osmnáct let později pro tehdy již převora Vartemberka nepříjemnou roli, když
vyšlo při vizitaci již prodané žitavské komendy najevo, že ne všechny peníze použili s tehdy již mrtvým
Házmburkem ve prospěch řádu, k tomu podrobněji níže.
638 Archiv přesto nakonec zůstal alespoň zčásti u johanitů. CARPZOV sice vydal několik listin, které jsem
v dnešním Archivu českého velkopřevorství v NA nenašel, ale ty se mohly ztratit během raného novověku, než
byl v Archivu českého velkopřevorství zaveden výpůjční systém. Tehdy si řada bratrů brala listiny z hlavního
řádového archivu s sebou domů a mnohokrát je samozřejmě nevrátili, srov. BERÁNEKlUHLÍŘOV Á, ,,AČV
maltského řádu 1/1", s. 32. Johanité si možná vzali jen další vyhotovení listin, protože se v listinách často psalo,
že byly sepsány ve dvou či více exemplářích.
639 ,,Analecta 111", s. 18, tuto konfirmace pouze zmíňují.
636

odhadů

135

a svých poddaných.
řádu

Převor

Házmburk mohl dále sám vyplatit louku, kterou

měl

v zástavě od

za 60 kop nebožtík Komád Nesen. Všechny ostatní zástavy majetku však

johanity získat

zpět

případě farářů

komtur Vartemberk. V

měl

pro

v Burkersdorfu a Hirschfelde

slíbila rada, že je ponechá na jejich místě až do příštího svátku svatého Michala. Do té doby si
mohli ponechat i desátky. Kryštof z Vartemberka si dále pro sebe vymínil jednoho svého
poddaného Hanse Seligera. Rada měla do jím uvolněného domku nastěhovat jiného vhodného
zahradníka. 64o
Téhož dne

uzavřelo město

Vartemberkových
polovinu na

dluhů činila

příštího

(23. dubna 1571),

s Házmburkem dohodu, že mu sumu, která po
9 500

svatého Michala

přičemž

byla tato

míšeňských

(29.září

kop, zaplatí

ve dvou termínech. První

1570) a druhou na svatého

částka zúročena

odečtení

Jiří příštího

roku

ročně

(aul

obvyklými šesti procenty

gebreuchliche Interej3e des jares 6 pro cento zuverzinj3en). Žitava se zároveň zavázala,

že opozdí-li se (seumig) v placení, bude moci

převor

nebo jeho prokurátoři užívat jakékoliv

statky města Žitavy v Horní Lužici ohne alle Rechenschajft, dokud město oněch 9 500
míšeňských kop nesplatí. Toto ujištění (Versorgk) spolupečetila s Žitavou pro větší jistotu i
zhořelecká městská

rada.

O dva dny později (25. dubna 1570) se dohodli poslové města Žitavy s Václavem
z Házmburka v Praze na splacení
z Vartemberka ve výši 700
převorovi ze svého.

dluhů

míšeňských

bývalého

kop. Rada

komtura (gewesener)

oněch

700

míšeňských

Řádu tak byla nyní dlužna, po přepočtení

Kryštofa

kop

předala

oněch 10 500 tolarů

na míšeňské kopy a odečtení Vartemberkova dluhu, jen 9 500 kOp.641 Dále předala či spíše
slíbila předat Václavovi Házmburka

zřejmě

své

ujištění

z 23. dubna 1570, jakým

způsobem

sumu zaplatí. Převor vystavil městu na oněch 700 kop kvitanci, aby po Žitavě už nikdo
nemohl tento obnos požadovat.
1. května 1570 pověřil Václav Zajíc z Házmburka Jana ze Šlejnic a na Tolštejně
(Talnstain) a Lipové (Hainspach),642 Jakuba ze Salzy a na Wlosieni/Heidersdorfu643
a Jindřicha z Nostic a na Noes (Noj3),644 aby uvedli nového vlastníka komend, město Žitavu,

Hans SeIiger se zmiňuje už v komturově urbáři. Od řádu držel v Burkersdorfu dědičně domek (Heusell).
se ale u něj žádné platy v pěnězích a naturáIiích nebo roboty.
641 Z následující písemnosti vyplývá, že 10500 tolarů činilo 10200 míšeňských kop. Jeden tolar stál 68 krejcarů.
642 Jan (t 1. ledna 1595) byl synem již zmiňovaného ochránce luterána Martina Mariera Jiřího ze Šlejnic.
V letech 1572-1594 byl fojtem v Horní Lužici, srov. HIEKE, Wenzel, ,,Die Freiherrn von Schleinitz in
NordbOhmen", in: MVGDB 27 (1889), s. 363-378, zejména s. 369-371.
643 Byl zhořeleckým hejtmanem (Amtshauptmann). Zemřel roku 1589. Držel Wlosie.ó/Heidersdorf u Lauban,
srov. KNOTHE, "Fortsetzung", s. 141.
644 Jindřich z Nostic (1531-1592) a na Noes, severně od Rothenburgu nad Nisou, byl roku 1589 hejtmanem
ve Zhořelci (Amtshauptmann), srov. KNOTHE, "Fortsetzung", s. 115.
640
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do jeho majetku. Házmburk chtěl přijet do Žitavy sám (in eigner Person), ale nemohl to učinit
wegen des vorstehenden Landtags unnd ander Verhinderungk, so dazwischen eingefal!en.
Komisaři se proto měli dostavit do Žitavy už v úterý 9. května 1570 a předat Žitavě všechen

nemovitý majetek a zprostit poddané

přísahy

jejich

někdejší

vrchnosti (die Uderthanen irer

Eidspflicht 10jJzelenn). Kryštof z Vartemberka musel radě předat archiv komend (al! undjede
alt und new Register, briejjliche Urkunden, handtfesten lnstrumenten). Komisaři měli zároveň

sepsat Vartemberkovy dluhy u měsťanů a poddaných a pak měli tento seznam předat

převoru

Václavovi z Házmburka. Komtur Vartemberk musel tyto již městem splacené dluhy

později

uhradit. Komisaři zřejmě zaplatili dluhy věřitelům z peněz, jež Žitava poslala před dvěma
týdny Házmburkovi.

Po vyplacení této sumy

měli komisaři předat

své

ujištění

(Versorgk, Versicherung) z 23. dubna 1570, že

komend ve dvou splátkách vyrovná. Tuto listinu
Házrnburkovi.

Převor zároveň komisařům

radě

Městská rada poté předala

Házmburkovu kvintaci (diese hiebei gelegte Quittung).645
komisařům

žitavské

směli

komisaři

sumu za koupi
odevzdat pouze

oznámil, aby komturovi Vartemberkovi

sdělili,

že

mu Žitavští dali lhůtu dvou až tří týdnů, po kterou mohl ještě zůstat se svým dobytkem
v Hirschfelde. Poté musel odejít (dem Herrn von Warttembergk sich mít anderer Wohnungk
zuversehenn, dem Radt zuweichen). Vzít si s sebou

směl

jen movitý majetek (sein Vich, kle in

und grojJ RojJ unnd wagen al!e andere Farnus).646 Všechny nemovitosti musely zůstat na
místě

(was erdt-, nagell- unnd widtfest ist ... alda sol! verbleibenn lassen).

Vartemberkovy dluhy v Žitavě a Hirschfelde (VorzeichnujJ Herrn Christoff von
Warttenbergs gemachten Schulden) byly sepsány 10. května 1570 647 k tornu zvlášť

ustanovenými komisaři Baltazarem Hyršpergárem (Hirsperger) z Konigshainu a na Stráži pod
Ralskem (Warttenberg)648 a marienthalským klášterním fojtem Adamem z Penzigu. 649 Tento
soupis však zahrnuje
700 kop.

Komisaři

zřejmě

jen

větší část

Vartemberkových

dluhů,

které dohromady

ale vyplatili jen 430 kop a 8 grošů. Zbytek, tj. 269 kop a 52

grošů,

činily

musel

Tedy kvintaci z 25. dubna 1570.
Žitava tak neměla pravdu, tvrdila-li v reakci na komturův urbář, že v Hirschfelde skoro žádný dobytek
nechová. I ona výše zmíněná korespondence s Augustem Saským o zaslání kurfiřtova koně svědčí spíše
o opaku.
647 Jde o jeden z mála dokumentů k prodeji komend, který se zachoval v originálu pod sign. Jo LVIII Žit. 47b.
Obsah tohoto pramene ses opisem v libelu ze sign. Jo LVIII Žit. 48 doslovně shoduje. Jelikož byl celý libel
napsán jednou písařskou rukou, je velmi pravděpodobné, že podobně spolehlivé údaje obsahují i další opisy
v tomto svazku.
648 K Baltazarovi Hyršpergárovi Ct 1581) srov. SEDLÁČEK, ,,Hrady 10", s. 151 ano K této rodině původem ze
Slezska dále srov. KNOTHE, "Geschichte", s. 270-272, i když Baltazara, který držel statky jen v Čechách,
pochopitelně nezmiňuje. Hyšpergárové nemají s Vartemberky
nic společného. StrážlVartemberk koupili
od děčínských Vartemberků až počátkem 16. století.
649 K Adamovi Ct 1576), jenž byl klášterním fojtem od roku 1529 až do své smrti, srov. KNOTHE,
"Geschichte", s. 419.
645

646
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Kryštof z Vartemberka ještě doplatit. V Žitavě dlužil 46 přesně vyjmenovaným věřitelům
178 kop a 27 grošů, a to převážně měšťanům- řemeslníkům. 65o Zdaleka nejvyšší dluh, 49 kop
a 36

grošů, měl

ale u dvou

sedláků

z Oberseifersdorfu. Druhý nejvyšší dluh

měl

u

řezníka

Mertena Schwarcze, a to 28 tolarů, tedy 27 kop a 12 grošů. 11 zlatých, tj. 8 kop a 48 grošů,
dlužil i synům Konráda Nesena (des Licenciaten sohnen). Nejnižší dluh, dvanáct grošů, měl u
jakéhosi Hanse Hennigena. Většina dlužných částek se pohybovala mezi necelou kopou až
deseti kopami. Jen u několika dlužníků je poznamenáno, za co komtur dlužil, ale vzhledem
k tomu, že šlo většinou o řemesníky, tak to bylo nejspíše za

nezaplacené zboží.

V Hirschfelde, kde Vartemberk sídlil asi častěji než v Žitavě, měl dluhy vyšší. Činily 251
kop, 41 grošů a 5 denárů, a to jen u 29 věřitelů. Nejnižší dluh byl vysoký jen 21 grošů.
Nejvyšší činil 62 kop, které dlužil jakémusi panu Jonenu z Kopaczówa/Oberullersdorfu. Šlo
zde

zřejmě

o sedláky, protože

počet

jmen

řemeslníků

zde byl mnohem nižší. Marienthalské

abatyši (Frau Eptischin zu Ostritz) dlužil např. 6 kop a 48

grošů

za dřevo.

Zatím jsem nikde nenašel, zda Kryštof zV artemberka splatil i zbytek dlužné

částky.

Každopádně 28. září 1570 splatila Žitava, jak se už 23. dubna toho roku zavázala, první

splátku ve výši 4750

míšeňských

kop

včetně

úroku (lnteresse) ve výši 285 kop, což toho dne

kvitoval v Praze i Václav z Házmburka a slíbil nevznášet na onen úrok už nikdy další nároky.
Jenže

dosud nezajistil potvrzení prodeje

provinciální kapitulou

řádu,

jak to slíbil už

19. března 1570. Téměř rok po koupi komend (12. března 1571) proto rada města Žitavy
Házmburka

důrazně

upozornila, že dosud svolení řádu přes jeho

ujišťování

neobdržela (eines

erwirdigenn Capittels und Ordens Consens ... bifihero nachbliebenn), a odmítla proto zaplatit
druhou polovinu sumy (so hatten wir ausser Empfangungk des Capittels Consens unnd

volliger Vollziehungk getrifJenen KauJfs, den rest auj3 Handen zu geben nicht unnbilichss
bedencken), kterou
případnými

měla

odvést na svatého

Jiří

roku 1571.

Zároveň

se necítila vázána

sankcemi (unsers Erachtens die Unnkosten und Schiidenn zutragenn nicht

schudigk sein).
Na tuto hrozbu Václav z Házmburka zareagoval a 12.

května

1571 se dohodl s vyslanci

žitavské městeské rady magistrem Václavem Lankischen mladším a Petrem Justem (Jobst)651
poté, co mu přivezli i zbylou polovinu sumy ve výši 4750
kop od svatého Michala roku 1570 po svatého
4 750 kop jim do

příštího

Jiří

míšeňských

kop

včetně

úroku 144

roku 1571, že si vezme jen úrok, ale

svatého Michala ponechá.

oněch

Za sumu utrženou z prodeje obou

650 Hlavně čtyřem řemíkům, dále i soukeníkům, zámečníkům, pekaři, sedláři, apatykáři, kabátníkovi, hodináři
ale i veřejnému notáři atd. Někdy je samozřejmě těžké rozlišit, zda nejde jen o pouhé příjmení.
651 K Petrovi Justovi Ct 1582), radnímu, přísežnému a městskému rychtáři z roku 1574 srov., HAENSCH,
"Familie Just", s. 44.

138

hornolužických komend se zavázal koupit pro řád jiný majetek (zu Erkauffungk anderer

Guetter anzuwenden) a pak prý rada získá kýžený souhlas provinciální kapituly (den
Consensum Capituli .... damit ein Radt zufriedenn unnd genugsam versehenn sein kann,
verfertigenn und dem Radt zu sein sicherenn Handenn zustellen lassen wurde). Jakmile ale
sežene někoho, kdo by mu byl ochoten nějaký statek prodat, bude muset město Žitava složit
prodávajícímu v Praze peníze do čtrnácti dnů místo něho. Rada zřejmě od Václava
Házmburka již předtím jakýsi antedatovaný souhlas kapituly získala,652 ale nebyla s ním
zjevně spokojena, protože Házmburk přiznal, že,
nestačila

kdyby listina, kterou Žitavě vystavil,

(solte das derselbe zu versorgk nicht genugk),

konfirmaci, nyní již i s uvedením všech zakoupených
účastníků

vystaví on a kapitula jinou

statků

a s vlastnoručními podpisy

kapituly (an Stadt derselbenn ein ander Consens mit Einfurung des gekauffien

Guett unnd der Ordensbruder Handtunterzeichnus ... von newen veferttigett unnd gegebenn
werdenn).653
Vyhovující statky, které

se daly koupit za peníze z prodeje hornolužických komend,

sehnal Václav z Házmburka poměrně brzy. Již 26. května 1571 psal do Žitavy, aby se
vyslanci rady ihned (zum furderlichsten) dostavili s penězi
Prahy,

neboť již předevčírem

(24.

května

1571)

uzavřel

nejpozději

do dvanácti

dnů

do

s Albrechtem z Kolovrat (Kolowratt)

smlouvu o koupi statku Horní Kralovice (seines Guetts Cralowitz), jemuž

měli

peníze nyní

vyplatit. 654
Teprve poté (9. června 1571)655 vydal Václav Zajíc z Házmburka spolu s provinciální
kapitulou,656 která se sešla v komendě na Malé Straně, konfirmaci prodeje, k němuž došlo už
652 Jde o již zmiňovanou listinu z 24. dubna 1570 v NA Praha, ŘM-L, Jo LVIII Žit. 47a, i. č. 2890, která ale
nemohla být napsána v době, do níž se hlásí, neboť se v tuto dobu ještě generální kapitula, jejímž jménem je
vydána, rozhodně nesešla. Házmburk vedl po celou dobu od března roku 1570 jednání jen místo (anstatt)
generální kapituly a Žitavští si ve výše zmíněném listu z 12. března 1571 stěžují, že souhlas od provinciální
kapituly ještě nemají. Kapitula se ve skutečnosti sešla až v červnu 157l. Další důkazy k nepravosti této,
paradoxně, jediné v originálu zachované listiny o prodeji obou komend uvedu níže.
653 Žitava zřejmě chtěla mít pro město tak důležitou koupi komend a farních kostelů sepsanou na listině, která
by nešla později nijak právně napadnout. To ona první Házmburkova listina údajně z 24.dubna 1570, kterou
vydal jménem kapituly někdy na jaře 1571, ale jen se svým podpisem a navíc antedatovanou a bez výčtu statků
koupených za peníze z prodeje obou komend, rozhodně nesplňovala.
654 Řád od Albrechta Novohradského z Kolovrat skutečně statek Horní Kralovice, ležící v Čáslavském kraji
na řece Želivce, koupil a zřídil zde komendu, kterou držel až do roku 1805. Prvním kralovickým komturem byl
někdejší žitavský a hirschfeldský komtur Kryštof z Vartemberka, který zůstal i komturem ve Lwówku, a to až
do svého jmenování pře vorem roku 1579. K Horním Kralovicím srov. SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky
a tvrze Království českého, 12. dí!, Čáslavsko, Praha2 1997 , s. 186; dále SVOBODA, Ladislava kol (edd.),
Encyklopedie českých tvrzí 1, Praha 1998, s. 130 an., zde pod heslem Dolní Kralovice. Roku 1971 byly Horní
i Dolní Kralovice včetně obou zámků zbořeny a zatopeny přehradou Želivka.
655 Listinu vydal jen CARPZOV, ,,Analecta ll!', s. 20-22, a od dodnes zachované listiny údajně z 24. dubna
1570 se liší jen uvedením vlastnoručních podpisů účastníků provinciální kapituly a výčtem statků, které řád od
Albrechta Novohradského z Kolovrat koupil. Valná většina textu jinak do slova a do písmene souhlasí
se zachovanou, a podle mě antedatovanou listinou, kterou převor Házmburk vydal asi jen proto, aby uspokojil
stížnosti Žitavských, kdyžjim nebyl schopen po dobu 16 měsíců splnit svůj závazek.
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19. března předchozího roku, který tato listina v podstatě opakuje,

řád

a dodal, že si

za utržené peníze koupil zámek Kralovice s hospodářským dvorem, polovinu městečka Horní
Kralovice a čtyři k tomu příslušející vesnice. 657 Prodej komend řád opět ospravedlnil tím, že
se zbavil nevýnosných

statků

a

zbytečných sporů

prospělo

a naopak mu to

(und dadurch viel

ansehenlicher besser nucz und grojJer vherrlickait erworben). Johanité předali

majetek do

dědičného

držení (ErbkauIJ a prohlásili, že je zproštěno všech

městu

závazků,

všechen

jež k řádu

vzhledem ke koupi mělo (ganz quitt, ledig und lojJ gesagt haben).
Protestantská Žitava tak konečně po 50 letech658 vytlačila poslední katolickou instituci
z města, která navíc vlastnila patronát
definitivně

a úspěšně

skončila

k tamějšímu farnímu kostelu. Roky 1570171 tak

žitavská reformace.

III 2. 7. Osudy obou komend po jejich prodeji a »vizitace« roku 1588

Z budovy komendy a staré

městské

školy, které ležely

severně

kostela svatého Jana, se dodnes nezachovalo nic. Již ve sporech o
zdůrazňovalo,

že byl tento Kreutzhof ve

od roku 1571. Komenda i škola byly
potkalo

např.

komendou.

značně

během

od žitavského farního
příjmy

komend

špatném stavu. S nápravou proto
70. let 16. století

zbořeny.

město

začalo

už

Roku 1576 to

krytou chodbu, tzv. Komturgang, která spojovala farní kostel s vlastní

Zbořena

byla i empora v kostele, do níž tato chodba ústila. Roku 1579 se zbourala

i sama komenda. Materiál z komendy byl ovšem využit. Postavilo se z
gymnázium a obydlí jeho rektora. Možná se snad

alespoň

z

části

něj

do roku 1586

stará stavba nestrhla

a přestavěla na nové budovy.659 Šestitřídní gymnázium bylo založeno zřejmě roku 1586,
neboť

10.

března

1586 došlo kjeho slavnostnímu

otevření.

Bohužel se nedochovala

zakládácí listina od Rudolfa II.
Zahradu komendy, tzv. Komturgarten, jež byla
stížností, již roku 1553 zabral
velice

dobře

zčásti

rovněž předmětem

Dornspach a postavil na ní

zachovaného domu, tzv. Alte Apotheke.

Hřbitov,

Vartemberkových

přední část

jenž byl

svého dodnes

rovněž součástí

areálu

656 Vedle Václava Zajíce z Házmburka, šlo o lwóweckého převora Kryštofa z Vartemberka, který by byl ovšem
již v dubnu 1570 jen těžko uveden pouze jako komtur ze Lwówku, protože žitavskou a hirschfeldskou komendu
tehdy ještě ani nepředal městu. Dalším účastníkem byl Jiří Lasota ze Stéblova, komtur v Opavě
a Makówě/Makau, Šebestián Schenk, komtur ve Střihomi, Martin Servindt (Volkona), bratr a komtur
ve Zlotoryji/Goldbergu a Dzierzoniówě/Reichenbachu, Jakub Verter, převor ve Strakonicích a Jiří, zástupce
převora v Praze, als Erwirdiger Capittels versamblung.
657 Seznam zakoupených majetků je v listině, kterou vydal CARPZOV, v podstatě vložen jen jako vedlejší věta.
Text, který tomuto vkladu předchází a který následuje, je v obou exemplářích listin naprosto identický.
658 Budeme-li vycházet z tradičního počátku reformace v Žitavě, tj. od povolání Lorenze Heydenreicha na místo
kazatele ve farním kostele roku 1521.
659 Žitavská komenda ale rozhodně nebyla dřevěná jako ještě počátkem 17. století např. budova komendy
v Opavě, srov. SVÁTEK, "Opavský maltézský velkostatek", s. 196 ano Nějaký stavebněhistorický průzkum
budovy starého gymnázia mi není znám.
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komendy a farního kostela, dosloužil
srovnání se

počátkem

středověkem značně oklešťena.

19. století. Jeho rozloha byla tehdy ovšem ve

Zachovaly se z něj jen

na zdi spojující gymnázium s Dornspachovým domem.

některé

Přesto

zbytky

náhrobků

si lze podle dodnes

zachovaného starého gymnázia učinit hrubou představu o poloze někdejší komendy.66o
Hospodářský dvůr

Komturhof u kostela Panny Marie nechalo

1902. Jeho polnosti v severovýchodní

obecním majetkem.

části

Od roku 1577 je ale

jednotlivých měšt'anů.

661

katastru
městská

města

rada

město

strhnout až roku

byly po koupi komend zprvu

postupně

rozprodávala do rukou

Farní kostel strávil z větší části požár roku 1757, a tak jedinými

nemovitými kulturními památkami, které ve

středověku

podléhaly

komturovi/faráři

v duchovních záležitostech, zůstaly v Žitavě jen filiální kostely Panny Marie, sv. Kříže,
sv. Trojice a špitální kostel sv. Jakuba. Dodnes se však zachovala na katastru města Žitavy
pomístní jména Komturteich
dobu po zisku komend

či

Komturacker. Jménem komtur byli nazýváni

i kostelní

inspektoři

ještě nějakou

neboli vrchní kostelníci (Oberkirchenvater)

farního kostela v Žitavě. Jeden z devíti správních celků žitavského rybničního revíru, který se
nacházel na sever od města, se nazýval Komturrevier. 662
V Hirschfelde se komplex komendy a farního kostela zachoval mnohem lépe. Farní kostel
stojí ve své pozdněgotické

podobě

v podstatě dodnes. Roku 1555

byla Žitavou roku 1593 obnovena a přeměněna na faru.
prvky (sklepy a obvodové zdi). Jen

hospodářský dvůr,

vyhořelá

budova komendy

Uchovala si proto v jádru gotické
tzv. Komturhof, zmizel beze stopy

snad již v 16. století. I zde ale pamatují na johanity pomístní jména na katastru obce jako
např. Komturwinckel, Komturacker, Komturweg. 663

Jen jako jistou kuriozitu bych
probíhala

na území celého

chtěl

zmínit vizitaci obou komend roku 1588, která

českého převorství,

v jehož

čele

tehdy stál

a hirschfeldský komtur Kryštofa z Vartemberka. Vizitátorem

určil

(Christopferus senior a Wartemberg) 12. listopadu 1588, resp. již 24.

rakouského šlechtice,

dědičného komořího

někdejší

žitavský

převor

Kryštof

května

toho roku,

gorického hrabství a komtura v dolnorakouském

Zánik konventních budov je bohužel v literatuře zmiňován jen velice stručně, srov. ,,Analecta f', s. 56 an.,
135 a 138; dále GURLITT, "Kunstdenkmaler 30", s. 187-190 a 215-220, kde jsou i plány půdorysů gymnázia a
Domspachova domu; dále GARTNER, "Quellenbuch f', s. II a 21 an.; MULLER, "Begrabnisse", zejména s.
32-36.
661 K osudům Komturhofu ajeho pozemků po roce 1571 srov. stručně HERZ, "NSKG-Zittau", s. 93; a zejména
PESCHECK, "Handbuch f', s. 183 ano
662 !bid., S. 201 a 401. Největší rybník, který johanité založili, tzv. Komturteich, byl ovšem později vysušen
a přeměněn na pastvinu.
663 K Hirschfelde srov. KNOTHE, ,,Johanniter-Commende", S. 115, TÝŽ, "Geschichte des Fleckens
Hirschfelde", S. 19 an.; GURLITT, Comelius, Beschreibende Darstellung der alteren Bau- und Kunstdenkmaler
des Konigreichs Sachsen, Heft. 29, Amtshauptmannschaft Zittau (Land) , Dresden 1906, S. 63; JACKEL,
,,Erganzungen", S. 217 a 292.
660
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Mailbergu Maxmiliána, svobodného pána z Dornbergu, který k
kancléře
Měli

sobě přibral řádového

a apelačního radu Matyáše Kremera a ebenfurtského komtura Michala Egensera.

vizitovat všechny

Kraňska po

řádové

komendy, špitály a jiné majetky na celém území

převorství

od

Slezsko.

Komisaři

se ale

poněkud nešťastně

rozhodli, že s vizitací

začnou

in commendiis, quae in

superiori Lusatia, nempe Zittaviae et Hirsclifeldij sitae sunt. 14. listopadu, již na
Žitavy, zaslal Dornberg radě města

cestě

do

list, v němž oznanoval, že je aujJ hochgedachtes

Ordensbuechern undt Registern zu befinden, že se v Žitavě a Hirschfelde nacházejí komendy
a že chce

právě

odtud

začít

připravila

s vizitací. Poprosil proto radu, aby se

příjezd.

na jeho

Týž den ale dostal od Žitavských překvapivou odpověd'. Městská rada mu oznámila, že již
před

lety koupila

obě

komendy se vším

příslušenstvím

se souhlasem jeho

převora,

provinciální kapituly a krále, což sonder Zweif.ffel in der Ordens buechern und Registern

nachzuefinden. Za utržené peníze si

řád

koupil již jiné statky (Horní Kralovice), a proto

Žitava vizitaci odmítla. Komisaři byli touto odpovědí tak překvapeni (non attendentes taJi

responso dato), že se

následuj ícího dne (15 . listopadu)

osobně

(personaliter) vypravili do

Žitavy ad cognoscendum plenius rei veritatem. Žádali purkmistra a radu, aby jim ukázali ony
kupní smlouvy. Žitava to ale pokorně odmítla (cum modesta excusatione) a odkázala
komisaře
Komisaři

na archiv jejich
po této

Vizitace tak
řádového

převorství

(eosque ad Archivum prioratus Bohemiae remisit).

odpovědi raději okamžitě

z města odjeli.

započala poněkud nešťastně

a ukazuje

archivu. Situace byla pro vizitátory o to

nadřízený dlouhá léta komturem. Žitavská rada

zároveň

nepříjemnější,

nepořádnou

správu

že zde byl jejich

řádový

na

poukázala i na to, že z 11 000 tolarů, jež za

komendy zaplatila,664 se Horní Kralovice koupily jen za 8 700, a Václav z Házmburka a
Kryštof z Vartemberka tak

zřejmě zpronevěřili

2 300

tolarů, ačkoliv

se zavázali použít celou

sumu jen ve prospěch řádu. 665

Žitava tedy asi zaplatila později ještě o 500 tolarů více, než bylo uvedeno v kupních smlouvách.
Zprávu z této vizitace vydal RlCHTER, "Protokolle ll'. Zittau, s. 1-12. Vizitátoři se sice snažili svou chybu
ospravedlnit tím, že tyto dvě komendy prý vizito val už roku 1561 Lodovico de Cortit, vizitátor vyslaný do
střední Evropy přímo z Malty, aby se pokusil pro řád získat zpět majetky, o které přišel během reformace.
V Žitavě jsem o něm nenašel žádnou zmínku, ale možné to je. Kjeho činnosti ve Vratislavi v říjnu 1561 a
následným žálobám u Ferdinanda 1. na toto město srov. WENDT, "Verpfandung", s. 170-172. Žitavy
a Hirschfelde by se tak mohla snad týkat instrukce (Offens patent) Ferdinanda I. pro komisaře zu visitierung der
Comenthureyen in Schlesien und Lausnitz, daná ve Vídni 23. prosince 1560, kde se uvádí i nejmenovaný
vizitátor vyslaný velmistrem z Malty. Vzhledem k tomu, že se měly vizitovat i domy in marggrajJihumbern
ober- und Nider- Lausitz, může jít zřejmě jen o komendy v Žitavě a Hirschfelde, srov. NA Praha, RG 59,
německé patenty 1555-1576, fol. 66a-b. Výsledky této vizitace jsem ale zatím nikde nenalezl.
664

665
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ZÁVĚR

Zásadní prvkem v půlstoletí žitavské reformace byla autonomie
víry

stejně

městské

rady v otázkách

jako v ostatních královských městech Horní Lužice. Situace se zde proto mnohem

více podobala městům

říšským,

kde o přijetí (velká většina) nebo odmítnutí reformace

(např.

Kolín nad Rýnem nebo některá menší říšská města v horním Švábsku jako Wangen, Bad
Buchau, Uberlingen) rozhodovaly rovněž městské rady.
I hlavní nositelé reformace se zde nelišili od jiných měst, kde byli
novověří

vzdělaní kněží

držící kazatelská

obročí,

jako

např.

často

prvními apoštoly

Lorenz Heydenreich, nebo

příslušníci mendikantských řádů. V Žitavě rovněž reformace zasáhla jako první tamější
někteří

františkány, z nichž se

dali do služeb nové církve. Totéž platí i pro

světské

z vedení města, kde nové hnutí podporovali univerzitně a v humanistickém duchu
zcestovalí muži,

kteří

pocházeli

často

z opačných

osoby

vzdělaní

a

koutů střední

Evropy (Nesen, Dornspach,

(Zhořelec,

Budyšín) a asi ve Slezsku

Pergener a možná i Weigand).
městech

Stejný jako v ostatních
byl i

bezprostřední podnět,

kjistému odcizení mezi

v Horní Lužici

který reformaci vyvolal.

měšťany

Během

a katolickou církví, která

moru roku 1521

během

této krize

zřejmě

došlo

pravděpodobně

selhala ve své pastorační činnosti. Toho využili přívrženci nové víry. V Žitavě sice nemáme
dochovány zprávy o jiném zajímavém fenoménu
průvodech zesměšňujících

počínající

reformace, o maškarních

instituce katolické církve, jako v Budyšíně nebo Lauban, kde se

odehrály počátkem 20. let 16. století, ale není vyloučeno, že k nim došlo i zde. Byla to tehdy
nesmírně působivá

záležitost, která se rychle

šířila

po celém

německy

mluvícím prostoru od

východního Pruska po Švýcarsko.
Vzhledem k požárům v radním archivu v letech 1608 a 1757, které strávily i rodinné
pozůstalosti

významných

měsťanských rodů

a knihy radních

misivů,

máme málo zpráv

o teologických názorech tehdejších vůdčích osobností v Žitavě. Musíme se proto spokojit
s rozptýlenými údaji z dosud vydaných

dílů

korespondence významných

skýtají žitavský farní archiv a Altbestand CWB dostatek
z doby, která dokonce
zachovaných farních
několik

ještě

archivů

reformaci

předcházela.

a

matričních pramenů

V pražské diecézi se takto

komplexně

mnoho nedochovalo. Tyto neosobní dokumenty nám sice, až na

málo marginálních poznámek, jež

staré a nové víry, ale

účetních

reformátorů. Přesto

můžeme

z nich

náhodně učinil písař,

dobře

neprozradí mnoho o

střetu

vypozorovat, jak ustávaly dávky placené

katolickým beneficiím, resp. jak byly použity pro nové evangelické instituce, tj. pro obecní
pokladnu nebo školství, protože platy

určené původně oltářům,

pitanci, chórovým

zpěvům,
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lázním pro chudé a jiným středověkým zbožným fundacím s reformací nezanikly, nýbrž byly
vybírány nadále, často až do 20. století. Materiály z někdejšího archivu deputace ad pias

causas ke správě těchto fundací se zachovaly, aniž by byly dodnes zpracovány. Průběh
reformace v Žitavě se tak dá sledovat na základě těchto pramenů alespoň nepřímo po celé
16. století bez větších mezer. Do tohoto výčtu bychom nakonec mohli zařadit i samotnou
žitavskou komendu, která byla rovněž komunálně využita, na městské gymnázium.
Starší žitavská historiografie se snažila najít v

dějinách

reformace ve

městě

nějakou

osobnost, s níž by si reformaci mohla personifikovat, něco na způsob žitavského Luthera. 666
Žitavští dějepisci tak od počátku 18. století sepsali vedle několika rozsáhlých biografií (např.
Heydenreicha a Tektandera) i celou

řadu

drobných životopisných

reformátorů včetně

často

až do desátého kolena, aniž by to ovšem

badatelům přineslo

jejich rodin, a to

kýžený výsledek. O

nepokusili, protože žitavské

prameny

nějaké souhrnější

hospodářské

a

medailonků

obecnější

žitavských
těmto

zpracování se

povahy nebyly pro tehdejší historiky

nikdy tak atraktivní jako ego-dokumenty (kroniky, korepondence, deníky), dochované
v jiných městech. 667 Tímto jednostranným genealogickým zaměřením bohužel trpí i moje
práce,

čímž jsem

tak trochu nechtěně negoval poznatek, který jsem uvedl na počátku druhého

oddílu své práce, že reformace byla komunální záležitostí. O jinou regionální literaturu jsem
se

opřít

nemohl,

ačkoli

jsem se snažil disparátní

Hlavní pramen k žitavské reformaci, tedy

účetní

články

sladit do trochu plynulého výkladu.

knihy, jsem navíc v této práci zpracoval jen

v náznacích.
Reformace v Žitavě se

svým mírným průběhem nelišila od jiných hornolužických

královských měst. 668 Žitavské radě trvalo snad jen trochu déle, než získala patronát ke svému
farnímu kostelu. Ve srovnání s ostatními

městy

v korunních zemích, kde se nacházely farní

kostely pod patronátem johanitů, však byla v tomto ohledu výjimkou, pomineme-li

Břeh,

kde

Takto např. už HAUJ3DORFF, "Historia ecclesiastica", s. 117.
Absenci
významnějších osobností v dějinách žitavské reformace zdůrazňuje PROCHNO,
"Reformationszeit", s. 20, ačkoliv SEELIGER, za něhož PROCHNO kvůli jeho onemocnění tento článek pro
sborník o žitavském farním kostele napsal, biografie reformátoru také sestavoval, což je ovšem pochopitelné,
neboť teprve SEELIGER použil pro svou práci ve větší míře zachované účetní knihy a vyzvihnutí některých
známých osob z těchto pramenů, mu bádání nad těmito písemnostmi pro začátek ulehčilo. Chtěl totiž sepsat
obsáhlou studii k dějinám reformace v Žitavě, k čemuž ovšem nikdy nedošlo.
668 Ačkoliv slovo mírný by bylo dobré dát v tomto ohledu do uvozovek. V Horní Lužici sice nedošlo k násilným
útokům na kláštery nebo městským povstáním, primárně motivovaným náboženskými spory, ale přesto
momenty jako incident se psy ve farním kostele v Žitavě nebo lidské výkaly, které roku 1524 házeli zhořelečtí
evangelíci v kostele na františkána Messerschmieda, katolického kazatele (sie jme auch die toppe follir
menschenmist auffn predigstuhl geworffen), srov. SRL-NF, IV, s. 234, jehož se marně snažila zhořelecká rada
dosadit do čela farního kostela na místo evangelíka Franze Rotbarta, dokazují, že ani reformace v Horní Lužici
nebyla nijak klidným procesem. Obešla se jen bez krvavých excesů.
666
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městu v této záležitosti významně pomohl tamější kníže Jiří II. 669 Městské rady ve slezských
městech

přitom měly

totiž toto právo nikdy nezískaly, a

komendy v

zástavě stejně

jako

Žitava. Řád tak ztratil ve Slezsku, budeme-li k němu počítat i Žitavu, Hirschfelde a Kladsko,
z více než 16 komend jen tyto
pověsti

požívali

hráze proti

evangelické

městské

Snad proto

města

zástav.

67o

tři

jmenované a Břeh. Johanité sice až do konce 18. století

nevěřícím,

ale v boji s heretiky byli

relativně

neškodní, a pro

rady v korunních zemích tak nebyli nikterak obávanými protivníky.

neusilovala o výkup patronátu a spokojovala se jen s obnovováním

Žitavská městská rada ovšem na přelomu 50. a 60. let 16. století, tedy velice brzy,

získala zkušenost s řádem, který se na evangelíky

zaměřoval.

Tehdy totiž došlo k pokusu

usadit, do českých zemí právě dorazivší, jezuity na Ojvíně. 671 Z toho sice sešlo, ale tento
zážitek jistě

přiměl městskou

radu k urychlení

koupě

komend v letech 1570/71 a o

tři

roky

později i Oj vína, aby tak definitivně zamezila katolické restituci. 672

Z literatury ke slezským

johanitům

plyne, že se o koupi patronátu

později

pokoušely

i jiné městské rady, ale ty už mívaly těžkosti

vůbec

jen

tohoto majetku jezuitům se

např.

ve Vratislavi nebo Lwówku. V Kladsku

vážně

uvažovalo

s prodloužením zástavy. O předání

dokonce jezuité johanity úplně vytlačili. 673 Ačkoli by Žitava tomuto osudu, nebýt Pražského
míru z roku 1635, nejspíše také neušla, je
pomoci

nějakého

koupě

komend roku 1570/71, jež se jí podařila bez

vlivného aristokrata jako v Břehu, sama o

dále podrobněji srovnat se situací ve slezských

sobě

zajímavá a bude dobré ji

městech.

Pozornost si jistě zaslouží i vývoj v rámci samotné žitavské evangelické obce. Nemám zde
na mysli jen zwingliány v městské

radě

ve 30. a 40. letech, ale i rozpory mezi luterány.

Neboť i Žitavu zřejmě potkaly v druhé polovině 16. století věroučné spory mezi ortodoxními

(konkordiálními) luterány a umírněnými filipisty (kryptokalvinisty). Žitava poskytla azyl
několika

příbuzným

Kaspara

Peucera

z Budyšína

(1525-1602),

kryptokalvinisty,

Toto zdůrazňuje BORCHARDT, "Johanniter in Schlesien", s. 39.
Jak jsem již uvedl výše, jakékoli soustavnější pojednání o slezských johanitech chybL SVÁTKOVY
a RICHTERovy edice nebyly historiky téměř vůbec vytěženy. Je tak velice odvážné pokusit se o nějaké
porovnání se Žitavou. Nečetnou literaturu ke Slezsku v tomto období shrnuje výše uvedený BORCHARDTův
článek na s. 39-43. Autor počítá Žitavu i Kladsko ke slezským komendám. Dějiny vratislavské komendy Božího
Těla v druhé polovině 16. a v 17. století podal WENDT, "Verpfandunft', s. 169 ann.
671 Kjezuitskému intermezzu na Žitavsku kolem roku 1560, kde krátce pobýval i sám Petrus Canisius a kdy
jezuité dokonce sesadili dva ženaté kněze z ojvínských patronátních far v Herwigsdorfu a Niederoderwitz
u Žitavy, srov., SAUPPE, "Geschichte der Burg und des COlestinerklosters Oybin", in: NLM 83 (1907),
s.145-166.
672 Strach zjezuitů dokládá i událost, k níž došlo ve městě na podzim roku 1578, kdy do Žitavy dorazil potulný
laický kazatel Michael Niedermeyer, původem sedlák z Bavorska, který již předtím prošel Moravou a Slezskem.
Kázal pokání a ačkoli byl negramotný, dokázal disputovat s protestantskými teology o náboženských věcech
a používat při tom i řeckou a latinskou terminologii. V Žitavě měli strach, že je to převlečený jezuita, a tak mu
zamezili v přístupu na kazatelnu. Ze Žitavy odešel do Saska, kde byl krátce vězněn, poté zmizel beze stopy
ve Slezsku, k tomu srov. HAUBDORFF, "Historia ecclesiastica" ,s. 145-147.
673 Ke Kladsku za reformace srov. PETR, "Visitace", s. 67-75
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Melanchtonova

zetě,

ale vedle toho i humanisty,

lékaře,

univerzitního profesora

a astrologa, kterého nechal roku 1574 uvěznit kurfiřt August Saský.674 Jeho zeť a rovněž
profesor medicíny na wittenberské

univerzitě

Jeroným SchaUer se po svém

útěku

ze Saska

stal v Žitavě městským fyzikem. V Žitavě krátce pobyli i Peucerovi synové Kaspar a Filip.
Jiného uprchlého kryptokalvinistu Davida Fleischmanna dosadila žitavská rada za

faráře

do Herwigsdorfu u Žitavy. To vše se událo, když třímali světskou i duchovní správu města ve
svých rukou Mikuláš Dornspach a Martin Tektander. 675 Naopak o jistém kryptokatolicizmu
v Žitavě, např. v otázce liturgie a uměleckých předmětů, který nebyl rovněž alespoň ve svých
počátcích

v předbělohorské

době

prozkoumán, jsem se už zmínil výše.

Žitava 16. století tak může, probádají-li se podrobněji její archivy a jiné dochované
prameny, nabídnout obraz 16. století v malém: od nákladných katolických fundací
předreformační

Fastentuch),

doby

přes

(např. přestavba

spory

či

v žitavském farním kostele
letech

16. století, až po

farního kostela, kaple Božího hrobu, Velký žitavský

koexistenci mezi katolíky a
před

těsně

novověřím

(náznak simultánie

rokem 1530), zájem o švýcarskou reformaci v 30. a 40.

věroučné

spory mezi evangelíky v druhé

Dosavadní historiografická produkce nebyla bohužel schopna

polovině

vytěžit

tohoto století.

ani prameny, které se

nacházejí přímo v Žitavě. Takže moje případná hlubší studie bude v tomto ohledu jednou z
prvních.

Srov. k němu sborník od HASSE/WARTENBERG/WIECKOWSKI, "Caspar Peucer (1525-1602)".
K nedávnému kulatému výročí jeho úmrtí vyšlo i několik knih zabývajících se jeho vědeckou činností.
675 Druhá Dornspachova žena byla dokonce kmotrou SchaUerovy dcery. To, že Dornspach i Tektander byli
umírněnými filipisty, zdůrazňuje např. SEELlGER, "Zittauer Freunde", s. 44; nebo PROCHNO,
,,Reformationszeit", s. 21.
674
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ABSTRACT
KNIGHTS OF SAINT JOHN IN REUGIOUS UFE OF THE ZITTAU
REGION
This diploma work deals with two commanderies of the knights
of Saint John in the Zittau region located in the Upper Lusatia i.e. in the
present Saxony in Zittau itself and in the township of Hirschfelde
northeast of Zittau. I have focused on primarily on the 16th century that
has not been treated adequately in the professionalliterature.
In the first part of this diploma work, which is the shortest one, I
have assessed the present historiography and both published and
unpublished sources and manuscripts dealing with the aforementioned
topic i.e. dealing with the two commanderies in question in the Middle
Ages that have survived in good condition and I have delineated their
(i.e. the commanderies) development in the 13 th through 15 th centuries
including the procedures intended for the application in dealing with the
subject ofthe two commanderies in 16th century.
ln the second part of this diploma work I have described the
manifestations of devoutness and religiosity in the town of Zittau at the
beginning of the 16th century, i.e. in the era prior to the reformation. I
have made my best to document whether the town of Zittau where the
knights of Saint John possessed the patronage right to the parish church
was also struck by the phenomena typical of religious life in the Central
Europe at the threshold of the Reformation i.e. the phenomena such as
the campaigns featured by indulgences, great foundations (altars,
masses, brotherhoods and confraternities, sacral works of art, etc.) and
construction and building activities though including anticlericalism as
well. I have also made an attempt to outline an inf1uence ofhumanism in
the town and the state of the education, as it was, i.e. prerequisites of
Reformation. I have described in details accounting sources having
preserved in the Zittau churches that made detailed view even in-sight of
church everyday life possible existing in the town in the end of Middle
Ages and in the beginning of the early Modern Age.
The two sections of the third part of this diploma work deal with
Reformation itself as well as deconsecration/ secularization of the two
commanderies. Fist of all I made a try to describe what strata of society
the reformers came from in this town and what positions in the
municipal government they were working on. I have focused on their
geographical origin, their education which they accomplished and their
contacts not on ly with the leaders of Lutheran Reformation (Philipp
Melanchton), Zwinglian Reformation (Heinrich Bullinger) but also with
the Fraternity Union /Unitas Fratrum (The Krajíř's of Krajek, Václav
Mitmánek). I have also outlined the introduction of important
reformation institutions (municipal treasury, the first municipal church
establishment). I have also taken into account the development in
neighbouring towns (Bautzen, Gorlitz, Lwówek Slaski) or as the case
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may be other conventJ cloistral institutions in the surrounding area
(Zittau Franciscans, Celestine monastery Oybin). I have paid special
attention to several pledges of the commanderies, its property
background just before their sale to the town and to the sale itself that
occurred in the years 1570/1571. I have also outlined the development of
internal activities of Lutheran community in the 16th century and I have
also occupied myself with some specialties accompanying the
aforementioned development (conservatism in liturgy, etc.).
The diploma work ends with a short conclusion that summarizes
the whole text and points out some possibilities of further study.
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