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Dějiny farností, zejména v období raného novověku, patří k důležitým a dosud dosti opomíjeným 
tématům archivního i historického výzkumu. Problematika je to navíc obtížná, vyžaduje orientaci 
v četných a často nepřehledných pramenech a znalost všech tří jazyků, jimiž jsou prameny církevní 
provenience v našich zemích v raném novověku psány. Téma práce Leoše Zicha ve mně proto 
vzbudilo značná očekávání, která, jak mohu už teď předznamenat, se do značné míry naplnila.  
 Po formální stránce autor dostál plně požadavků kladených na tento typ práce. Text má 
dobrou gramatickou i jazykovou úroveň. Nalezneme zde jen minimum překlepů,1 nejednotností,2 
chyb3 či stylistických neobratností.4 Kvalitně je zpracován poznámkový aparát, jen u některých prací 
není uveden rok vydání (např. pozn. 3, pozn. 50), u Urbanovy kroniky by bylo dobré uvést hned na 
prvním místě dobu jejího vzniku. U časopisů není třeba psát vydavatele;5 doporučil bych důsledněji 
zavést systém zkrácených citací.6 Je otázkou, proč autor nestránkuje úvod a abstrakt. Podrobněji – 
zvláště v práci z oboru archivnictví – by měla být dle mého soudu rozebrána pravidla přepisu, 
s odkazem na nějaké vzorové práce (I. Šťovíček atp.). Proč autor jednou píše „Joannes“, jindy 
„Johannes“? Ani vysvětlení přepisu vlastních jmen (autor podle svých slov užívá křestní jména 
většinou v latinské podobě, někdy i v podobě německé) se mi nezdá dostatečné.7 Opravdu se autor 
nepotkal v originálech pramenů se zkratkami (jejich rozepsání nenaznačuje skoro nikde)? Výklad je 
formulován vcelku čtivě a kultivovaně, občas ale některé formulace vzbudí rozpaky či úsměv, jako 
např. zařazení mobiliáře mezi „jiné skutečnosti z náboženského života“ v abstraktu; spíše než o 
protestantských farářích bych mluvil o farářích nekatolických; nevhodné je dle mého soudu spojení 
„umisťování náboženských symbolů do krajiny“ ap. Poněkud nepřesný je překlad abstraktu do 
angličtiny; překládal bych spíše „sacral“ místo „religious monuments“.  

K vymezení a výstavbě práce: Soudím, že studie je nazvána nepřesně, byl bych 
upřednostnil název zúžený buď časově (17. a 18. století?) anebo tematicky („dějiny duchovních 
správců želinské farnosti ...“). Na několika místech bych navrhl jiné řazení kapitol – např. obecnější 
pasáže o rozsahu želinské farnosti, patronátním právu (označení příslušné pasáže je opět nepřesné) 
a slavnostech apod. bych určitě předsadil před výčet duchovních správců (a bylo by vhodné tento 
úsek srovnat s částí o středověkých poměrech na s. 10), který přináší spíše biografické informace.  

Co se týče otázek, jež si práce klade, její metodologie a cílů, musím bohužel konstatovat, že je 
text jasně nestanovuje a vlastně postrádá (v této souvislosti by mě zajímala i motivace k výběru 
tématu): autor uvádí spíše to, čím se nezabývá (jako např. luteránským obdobím v dějinách farnosti, 
jemuž ale přesto značnou pozornost věnuje), než to, čím se zabývá a proč. Jak to bohužel někdy u 
tohoto typu práce bývá, autor někdy ulpívá na prostém popisu a výčtu, který dále neinterpretuje, 
ačkoli shromažďuje spoustu pozoruhodných informací. Dalším větším neduhem práce (a naprosto 

                                                 
1 Např. s. 2 – „mobliláře“, tamtéž, „sowir der Brandofer“ (snad správně „sowie“); opravdu se farář Kraus psal 
„Wencenslaus“? (obsah a titulek), „auf der Feldern“, s. 14, s. 48, pozn. 329 – chyby v latině: „[Eccleisae]“, 
„Administationem“, disordi – s. 54, pozn. 31. 
2 Značku poznámky pod čarou klademe spíše za interpunkční znaménko; v obsahu je za titulkem 4.7 nadbytečná 
dvojtečka; PPŽ není v seznamu zkratek, na s. 83 by titul podkapitoly neměl být na konci strany ap. 
3 „Svojí“ – s. 40, ř. 1., „ztěžovat“ – s. 54. 
4 S. 49 – tři věty po sobě obsahují v nějakém tvaru sloveso „objevovat“. 
5 Ten není ale uveden vždy, např. u ČČH. U prací vydaných německy doporučuji psát místa vydání v německé podobě. 
Poněkud nedbaleji zpracován je pozn. aparát kolem s. 70 (chybí majuskule atd.). Datum přístupu na internet chybí u 
citace pozn. 505. 
6 Např. Schallerovy topografie, práce T. Nejezchlebové atd. a mnoha dalších. Neurčitý je odkaz na SHP na s. 66. 
7 Poněkud nedůsledně autor pracuje s místními názvy: proč je „Schlettau“ německy?  
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chápu, jak k němu došlo) jsou často neúnosně dlouhé citace, které autor shromáždil z velkého 
množství pramenů a v obdivuhodném rozsahu, ale vlastně je někdy jen řadí vedle sebe, aniž by 
přistoupil k jejich hlubší interpretaci. Např. jen někdy autor hodnotí působení některých děkanů, 
většinou však přináší jen životopisné údaje. Obecně ale přepisy pramenů hodnotím jako kvalitní, byť 
by jistě snesly zkrácení (např. originální názvy různých pramenů, zápisy z matrik).8 Doporučoval 
bych přeložit německé a latinské citáty, alespoň v hlavním textu:9 problém působí již jejich 
zakomponování do českého textu. 

Pro další práci s tímto materiálem bych navrhl zařadit želinské dění do širších souvislostí 
luteránského (či utrakvistického období), možností pobělohorské rekatolizace, problémů církevní 
správy, fluktuace kněží, o vztahů mezi řádovým a světským klérem, mechanismů fundací (opět 
postrádám odkazy na obecnější literaturu), ale třeba i do zeměpisných, hospodářských a 
společenských poměrů krajiny, v níž želinský kostel stojí. Chybí také informace o nadřazeném 
církevněsprávním celku – radonickém děkanství ap. K tomu všemu zde shromážděný materiál 
přináší obrovské množství zajímavých poznatků, bohužel často jen předkládaných a dále 
„neuchopených“. Analyzovaný materiál přitom ukazuje, že stav pramenného dochování k Želině 
odpovídá situaci v jiných farnostech severozápadních Čech, kde je relevantnější dokumentace 
k dispozici zhruba až od přelomu 17. a 18. století. 

Při hodnocení práce bod po bodu lze konstatovat, že autor má dobrý přehled po literatuře 
týkající se přímo Želiny po stránce historické i uměnohistorické, včetně topografických spisů 18. 
století. Postrádám ale obecnější literaturu k církevní správě, k archivnímu dochování k farnostem, 
ke kadaňskému děkanátu či jiným, které by mohly poskytnout srovnání i metodologickou inspiraci 
(O. Mandzák, I. Michálek). Přehled literatury by měl být nějak okomentován: mají některé 
skutečnosti v souvislosti se želinským kostelem rozličné interpretace (např. uměnovědné)?  

Nedostatečná je formulace o odvádění dávek – autor uvádí, že „méně odváděly jen kostely“, 
ale neříká, kolik kostelů bylo v děkanátu celkem, takže obraz je zkreslený (s. 6). „Diocesis 
missnensis“ není totožná s Míšeňskem (s. 8). Poněkud mě zaráží, že Zich jedním dechem jmenuje 
V. Hájka a V. V. Tomka – přece jen to jsou historikové poněkud jiného zázemí a období.10 Ověřoval 
autor výpověď testamentů kadaňských měšťanů, nebo údaje přebírá jen z práce P. Hlaváčka? Proč 
se autor nedostal ke kronice Kadaně? Škoda je i vynechání fondu děkanství Kadaň: poněkud to 
zkresluje výpověď této mikrosondy, i tak jsou ovšem zpracované prameny dost bohaté.  

Práce vzbuzuje důležité otázky: co jsou vlastně dějiny farnosti? Nejsou to i dějiny 
vrchnostenské správy na daném území; lidí, kteří žili ve farnosti? Každopádně autor často dějiny 
farářů, farnosti a kostela směšuje. A pak si dovolím položit ještě jednu otázku: vyvíjela se Želina 
v době pobělohorské jako typická menší farnost severozápadních Čech? Sledoval autor její vazby na 
Sasko? Napadá ho srovnání s dějinami ostatních farností? Přitom jeho výklad přináší i mnoho 
informací širší výpovědní hodnoty (např. o „barokní kolonizaci“ luteránské krajiny). Zamýšlí se 
autor tématem dále zabývat?  

Sledování výkladu by usnadnilo přesnější vymezení vizitací a konfirmačních knih, podání 
patronátních i vrchnostenských poměrů předem, nikoli až v průběhu studie, jež začíná 
uměleckohistorickými informacemi, ne však kontextem historickým.11 Stejně tak bych uvítal mapku 
a možná i konkordanci německých, latinských a českých názvů sledovaných lokalit – přílohy práce 
jsou vůbec dosti chudé, autor mohl vyfotografovat i nějakou textovou přílohu, aby bylo možné 
posoudit paleografickou náročnost zdrojů. 

V Kadani byli v době předbělohorské zastoupeni utrakvisté i luteráni? (autor tyto souvislosti 
vykládá poněkud nejasně). Proč měly působit v Želině zrovna magdalenitky? Proč jsou u německé 
verze Hájkovy kroniky uvedena folia? (s. 13). Setkal se autor ještě někde s odkazem na klášter 
Morgenstern u Budyšína (nepochybně dnešní Sankt Marienstern)? 

                                                 
8 Nápadné je to např. na s. 20, kde je čtenář doslova zahlcen podrobnými přepisy z matrik, které by se hodily spíše do 
příloh, nejsou však komentovány v hlavním textu. Přitom údaje o dětech, kmotrech i sociálních vztazích by byly velmi 
důležité, přehledné by bylo některé vazby uvést formou tabulky. 
9 Velmi tento překlad postrádám např. na s. 40. 
10 Velmi podobně pracuje s odkazy na práce Petra Raka a Nicolause Urbana, jako bychom se pohybovali v určitém bezčasí 
...  
11 Poněkud neorganicky působí poznámka o zničení kostela v šedesátých letech 20. století (s. 2). 
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Podrobný výklad o jednotlivých duchovních správcích velmi postrádá začlenění 
do širších souvislostí rekatolizace, problémů s kněžími (přímo k tomu vybízí např. osobnost 
Bartholomaea de Tonnazoll), střídání kněží. Pasáž o luteránských farářích působí spíše jako sled 
„veselých historek“, jež by se daly zobecnit, bylo by třeba analyzovat jejich sociální sítě (které se 
projevovaly např. na pohřbech, při křtech), geografický původ, kariéry atd. Stejně tak by si zobecnění 
zasloužil výklad o fundacích, poskytovaných jistě určitou elitou, nebo začlenění údajů o cenách do 
dobových souvislostí (zde by pomohly jistě práce Eduarda Maura). 

Při studiu velikosti farnosti by měly být zohledněny i soupisy poddaných podle víry a berní 
rula (s. 45). Vysvětlen by měl být pojem „vysvěcení ke stolu“, poněkud neurčitě působí poznámka o 
špatném stavu vizitačních pramenů (s. 53), které autor přesto cituje. Na s. 70 autor neuvádí, odkud 
získal informace o původu řemeslníků a materiálu. Důležitá a jistě velmi pracná je pasáž o 
uměleckém vybavení kostela, kde se autor dobře orientuje ve spleti starší literatury a mnohdy 
protichůdně vypovídajících pramenů (opět je škoda, že některé památky nebyly v práci 
publikovány). Závěr je stručný a jasný, postrádá ale opět zobecnění, zejména nějakou valorizaci 
velmi pracné kapitoly o duchovních správcích. 

Leoš Zich dokázal ve své práci využít široké pramenné základny a propojit výpověď často 
dosud neznámých pramenů se svědectvím literatury. Navíc pracuje s prameny nejen písemnými, ale 
i ikonografickými12 – práce je tedy nejen solidní pramennou studií (byť s nedoceněnou stránkou 
interpretační), ale také krokem k mezioborovému výzkumu. Proto navrhuji jako klasifikaci známku 
výborně nebo velmi dobře podle průběhu obhajoby. 

 
V Praze, 28. srpna 2015         PHDR. JAN ZDICHYNEC, PH.D. 

                                                 
12 Bohužel je ale v práci přímo neuvádí, dochovaly se např. zmiňované náčrty kaplanství? 


