
Dalimilova kronika poprvé v tisku 

 

Už delší dobu se mezi odborníky hodně debatuje o tom, jak vlastně zpřístupňovat vědcům i 

běžným čtenářům starší české texty. Vydávat je v kritických edicích, založených na pečlivém 

porovnání dochovaných verzí a opatřených poznámkami a vysvětlivkami, nebo je rovnou 

překládat do současné češtiny? Není starší jazyk příliš velkou překážkou pro dnešní čtenáře, 

která jim znemožní nejen plnohodnotný čtenářský zážitek, ale vlastně i pochopení, o čem dílo 

vypovídá? Ať už na tyto otázky odpovíme jakkoli, obvykle při tom máme pocit, že řešíme 

moderní problém, starý tak nejvýše sto let. To je ale velký omyl, neboť u spisovných jazyků 

s dlouhou tradicí je to naopak problém velmi starý: například už v době klasické antiky byl 

jazyk homérských eposů velkým oříškem, tehdejší řečtina zase byla obtížně srozumitelná pro 

čtenáře ve středověku a tak dále. Čeština se sice nemůže chlubit texty dochovanými z doby 

před Kristovým narozením, i tak je ale její tradice, sahající na přelom 13. a 14. století, dost 

dlouhá na to, aby před otázku zpřístupnění jazykově archaického textu stavěla nejen nás, ale i 

naše předky. O jednom takovém zajímavém pokusu, vlastně o vydání, které bychom mohli 

s trochou nadsázky nazvat první českou vědeckou edicí, pojednává tento článek. 

Tento pamětihodný vydavatelský počin se odehrál v nechvalně známém roce 1620 (což se mu 

také stalo osudným), jeho hlavní osobou byl Pavel Ješín z Bezdězce a jeho předmětem zájmu 

byl slavný středověký veršovaný text z počátku 14. století známý jako Dalimilova kronika. 

Všichni ze školy víme, že vůbec není Dalimilova, že tohle jméno domnělého autora se do 

jejího názvu dostalo omylem v době baroka a od té doby tam ze setrvačnosti zůstalo. Méně už 

se ví, že ona to vlastně není ani tak docela kronika, tedy pokud si pod tím názvem 

představíme relativně nezaujatý historiografický text pojednávající v chronologickém pořádku 

o dějinách nějaké říše, národa, kláštera, města apod. Cílem autora Dalimilovy kroniky totiž 

evidentně nebylo jen (a asi ani především) poučit předpokládaného čtenáře, především snad 

budoucího českého krále, o českých dějinách, jemu šlo mnohem spíš o to, zábavnou formou 

mu ukázat na vybraných epizodách, jak je podle jeho názoru třeba zemi správně spravovat, 

čeho se vyvarovat, na co klást důraz. Z dnešního hlediska bychom tedy tento text, 

odhlédneme-li od jeho kvalit literárních, považovali spíš za politicky angažovaný historický 

komentář než za práci čistě historickou. V každém případě to byl spis ve své době velice 

úspěšný ‒ ze 14. a 15. století máme dochováno osm úplných rukopisů a šest zlomků, 

opisovači jej s oblibou různě doplňovali a přestylizovávali, byl pořízen překlad do němčiny i 

do latiny. V 16. století se na něj ale trochu pozapomnělo, k dispozici byly totiž novější a 

obsáhlejší kroniky, literární vkus se měnil a také jazyk díla postupně přestával být dobře 

srozumitelný. 

A právě toto pozapomenuté dílo se na začátku století sedmnáctého pokusil znovu uvést do 

oběhu Pavel Ješín z Bezdězce, vzdělaný utrakvista, šlechtický vychovatel a později písař 

Nového Města pražského, aktivní účastník stavovského povstání a v důsledku jeho 

katastrofálního neúspěchu následně exulant v Nizozemí. Je pravděpodobné, že mu nešlo ani 

tak o literární nebo jazykové kvality kroniky, ale podobně jako její dávný autor sledoval spíše 

politické cíle, tedy především ospravedlnění povstání českých stavů proti panovníkovi (s 

poukazem na to, že národ je povinen snášet slabosti a chyby vládců pouze po určitou mez, 

pak má právo se vzbouřit), povzbuzení Čechů k obraně jejich vlasti, svobody a jazyka a 

prostřednictvím jeho rádců snad i poučení českého krále o tom, jak správně v Českých zemích 

vládnout a čeho se vyvarovat. (Že tento král, jímž nebyl nikdo jiný než Fridrich Falcký, bude 

vládnout pouhý rok a pro krátkost své vlády si později vyslouží přezdívku Zimní král, nemohl 

Ješín v době práce na knize vědět.) Protože byl ale vzdělaný humanista, přistoupil k svému 

záměru s vědeckou erudicí a poctivostí a výsledkem je, jak už bylo zmíněno, vydání, jež by i 

dnes mohlo být považováno za poměrně zdařilou kritickou edici starého textu. 



Čím se ale toto vydání vyznačuje, čím si i dnes zaslouží uznání? Předně tím, že se Ješín 

nespokojil s jedinou náhodně vybranou verzí vydávaného textu, ale pokusil se shromáždit 

všechny rukopisy, o kterých věděl. Sám o tom v úvodu k edici říká, že ji pracně sestavil 

z sedmi rozdílných, na díle potrhaných, zetlelých a zpráchnivělých exemplářů a fragment, 

které nalezl kdesi mezi moly a starými škarpaly. Na základě jejich vzájemného srovnání se 

potom pokusil určit, jak vypadal původní text a co jsou novější dodatky a úpravy. Za ty 

pokládal hlavně různé pololegendární příběhy, nalézající se jen v jednom ze zachovaných 

rukopisů, a ty proto z edice vyloučil. U dalších rozdílů mezi dochovanými rukopisy 

postupoval velmi opatrně a velmi podobně jako moderní editoři: Slova nebo verše, které 

v některém rukopisu oproti ostatním chybějí, dával do hranatých závorek, části textu, které se 

vyskytují ve více variantách, značil hvězdičkou a po straně uváděl variantní znění. 

Dále je třeba na Ješínově práci ocenit, že svou edici opatřil obsáhlým úvodem, v němž nejen 

popsal pohnutky pro vydání díla a vypořádal se s předpokládanou kritikou, ale také vylíčil, 

jakým způsobem při vydávání díla postupoval a proč ho nepřevedl do češtiny své doby. 

Odůvodňuje to nejen veršovanou podobou textu, která by překladem mohla utrpět, ale hlavně 

snahou podat co nejvěrněji smysl originálu: že bych v historických starých pamětech nerad 

nerci-li jinší jaký smysl mimo mínění autora (což by se tím opravováním snadně státi mohlo) 

položil, alebrž ani, pokudž možné, nerad jedinké literky o své újmě změnil. Jako pravý filolog 

přitom věřil, že starý text může být pro čtenáře nejen pramenem poučení, ale právě pro svou 

jazykovou neobvyklost i zdrojem potěšení: Smyslím pak přitom; že jedenkaždý soudný čtenář 

nemalé líbeznosti z čtení a rozvažování slov mnohých, nám již na díle neobyčejných, aneb 

terminací (tj. koncovek, vlastně jsou míněny tvary slov) z zvyku vyšlých, nabude. Aby ale toto 

potěšení čtenářům přece jen trochu usnadnil, pokusil se poskytnout jim jakýsi úvod do 

historické mluvnice, tedy popsat hlavní odlišnosti jazyka kroniky od jazyka jeho doby. (Dnes 

bychom tuto část nazvali nejspíš ediční poznámka, ale to je detail. Další detail je, že ne 

vždycky se Ješínův popis gramatiky a hláskosloví staré češtiny shoduje s tím, jak ho podávají 

dnešní příručky, protože ty stavějí na propracovaných lingvistických metodách běžných až od 

konce 19. století, jež nemohly být Ješínovy známy; i nedokonalý pokus se přece počítá.) A 

nejen to, Ješín dokonce vypracoval diferenční slovníček, ve kterém vysvětluje význam 

staročeských výrazů jeho současníkům už nesrozumitelných. 

Možná se teď ptáte, proč by nás to všechno mělo dnes zajímat. Jistě, ve své době to byl nebo 

spíš mohl být významný filologický počin, ale dnes? Proč by nás dnes měla zajímat kniha, ve 

které někdo lidem počátku 17. století přibližuje češtinu počátku století čtrnáctého? Odpověď 

je vlastně už obsažena v otázce. Právě tou konfrontací dvou minulých stavů češtiny, které jsou 

nám dnes oba stejně špatně dosažitelné, je kniha zajímavá. Ukazuje totiž to, o čem bychom se 

jinak mohli jen dohadovat, a alespoň naznačuje odpovědi na některé zajímavé otázky: Co 

ještě bylo v Ješínově době na 300 let starém textu srozumitelné a co už ne? Dokázali lidé této 

doby ještě identifikovat zaniklé staročeské tvary slov a staročeská slova, v nichž došlo 

k nějaké hláskové proměně? Podle Ješínova úvodu a slovníčku se zdá, že spíš ne ‒ jinak by 

nevysvětloval, že súdce je soudce a vól  je vůl. A která slova vyšla z užívání natolik, že je 

bylo třeba zahrnout do slovníčku? A jsou to tatáž slova, která bychom do něj zahrnuli my 

dnes? Pokud vás právě teď napadá, že odpověď je přece nabíledni, že co bylo neznámo v 17. 

století, bude logicky ještě neznámější ve století jednadvacátém, nemáte kupodivu úplně 

pravdu. Některá ze slov, která Ješín ve slovníčku vysvětluje, jsou totiž pro dnešní Čechy 

naprosto srozumitelná, byť někdy trochu knižní, básnická; příklady mohou být chýše, druh, 

jinoch, hvozd, skot, obyčej nebo zběh. Vysvětlení téhle hádanky je prosté. Když v době 

národního obrození vlastenečtí filologové v čele s Josefem Jungmannem hledali možnosti, jak 

rozšířit slovní zásobu češtiny, která jim připadala nesnesitelně malá jak pro tvorbu literární, 

tak pro vědeckou, sahali mimo jiné právě po starých českých textech, vyhledávali v nich slova 



vyšlá z užívání a znovu je uváděli do oběhu. Někdy byli úspěšní více, někdy méně, Ješínův 

slovníček ale naznačuje, že úplně bez úspěchu jejich snaha rozhodně nebyla.  

Na závěr je třeba dodat ještě dvě věci: Zaprvé, pokud byste si originál této edice chtěli 

prohlédnout na vlastní oči, nenajdete ji pod názvem Dalimilova kronika (ano, vyšla ještě 

předtím, než došlo ke zmíněnému omylu – než roku 1673 její autorství omylem připsal 

jistému Dalimilovi Mezeřičskému Pešina z Čechorodu), ale pod neméně zavádějícím názvem 

Kronika stará kláštera boleslavského. A vlastně budete mít štěstí, pokud ji vůbec najdete, 

neboť se dochovalo jen velmi málo exemplářů  ‒  s knihou vydanou roku 1620, v níž se o 

Fridrichu Falckém píše jako o českém králi a přeje se mu vše dobré, to logicky nemohlo 

dopadnout jinak než špatně. Většina jejích výtisků šla do stoupy dřív, než se vůbec mohly 

dostat ke čtenářům. I v tomhle ohledu by bylo možno pokládat ji v jistém smyslu za 

zakladatelku tradice, ovšem mnohem méně chvályhodné, než je ta ediční.  

 

 

Proč by měl člověk rozumět starším textům? 

 

Nejspíš už jste se někdy setkali s českým textem, který nevznikl včera ani předevčírem a 

dokonce ani ne před několika lety, ale má toho za sebou mnohem víc, třeba i několik století. 

A patrně jste zjistili, že číst takový text není úplně snadné, dokonce i když jej pro dnešní 

čtenáře už upravil nějaký editor, přepsal jej podle zásad dnešního pravopisu a dnes užívaným 

písmem, opatřil poznámkami a vysvětlivkami a tak podobně. Přesto text klade čtenáři určitý 

odpor – většinou není úplně srozumitelný, ale často nejen tím úplně nejjednodušším 

způsobem, tedy používáním již zaniklých slov či větných konstrukcí, ale i způsoby na první 

pohled mnohem méně zřejmými: svou celkovou výstavbou, svým „způsobem řeči“, tedy tím, 

o čem mluví a jak o tom mluví. Takové nesrozumitelnosti se těžko čelí obvyklými prostředky, 

tedy použitím slovníku nebo nahlédnutím do vysvětlivek. Co tedy s tím? To je těžká otázka a 

odpověď na ni je těžké  v takto krátkém článku byť jen naznačit. Proto bych se nejprve chtěla 

pokusit odpovědět na otázku základnější: Má vůbec smysl pokoušet se takovým textům 

porozumět? Nepatří prostě do světa, který už není? Tedy nezanikl veškerý jejich smysl spolu 

s lidmi, kteří je vytvořili? Jak asi předpokládáte, moje odpověď na tuto otázku se jednoznačně 

přimlouvá o snahu o porozumění, a budu o ní chtít přesvědčit i vás.  

Jedno české přísloví říká, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Myslí se tím, že každé 

společenství lidí mluvící vlastním jazykem právě díky němu a v něm vytváří cosi jako vlastní 

svět, svým zvláštním a jedinečným způsobem se okolní reality a jejího lidského vnímání 

zmocňuje, člení ho a rozumí mu. Jinak řečeno toto osobité uchopení světa se projevuje 

prostřednictvím toho, jak se o světě mluví, a odráží se tedy v příslušném jazyce. Naučíte-li se 

tedy tomuto jazyku alespoň trochu dobře (good morning a one beer, please samozřejmě 

nestačí), získáte alespoň do určité míry i přístup k tomu, jak svět kolem nás vnímají jeho 

rodilí mluvčí. A právě tím se, jak praví přísloví, stanete tak trochu novým člověkem, aniž 

byste samozřejmě přestali být tím původním. Navíc si tím neobyčejně rozšíříte okruh 

potenciálních partnerů k rozhovoru ‒ k těm zhruba deseti milionům lidí, kteří umějí česky, si 

přidáte ještě všechny, kdo užívají ten nově ovládnutý jazyk.  

Velice podobně to funguje i se staršími podobami češtiny. Zvlášť stará čeština 14. a 15. století 

se v gramatice, hláskosloví a slovní zásobě, ale i ve způsobu formulování myšlenek natolik 

liší od češtiny dnešní, že je pro současného čtenáře vlastně cizím jazykem, kterému je potřeba 

se naučit podobně jako třeba polštině nebo lužické srbštině. Čeština století následujících sice 

vypadá na první pohled srozumitelněji, slova a jejich tvary jsou nám povědomější, už na ten 

druhý se ale často ukáže, že ne každé slovo znamenalo tehdy totéž co dnes a způsob jejich 

skládání do vět se také v mnohém lišil. I tady je tedy pro porozumění textu nezbytné vyvinout 

určité úsilí, pokud ho ale nelitujeme, objeví se před námi nový svět, svět mluvčích jiného 



jazyka. Jistě jen člověk žijící v trochu jiném světě než my přece mohl odpovídat na výtky, že 

se předčasně stáhl z politického života a nezasazuje se dostatečně o prospěch své vlasti, 

textem plným přirovnání a podobenství, skládajícím se ze souvětí jako: Jakož zajisté, ať od 

svrchu položených podobenství neodstupuji, nepojednou slunce sluncem býti přestává, že na 

chvíli za mračno zachází, a ne ihned oheň tratí svou palčivost, že vskok studených kachlů 

neproráží, též ani země proto planou se usouditi může, že na čas oulehlí leží a jako odpočívá: 

tak podobně i já nemohu a nemám tak nakvap odsouzen býti lásky té, kterou k vlasti své nésti, 

a péče, kterou o ní míti povinen jsem, že se vším jako na harc nevyjíždím: nýbrž jako umělí 

marináři, kteří pokud utišení na moři jest, pomalu sem i tam se vznášejíce, vítr do plachet 

svých lapají, a když bouřka se zdvíhá, i od přímé cesty na čas s větrem nazpět obracejíce, vždy 

však předce na moři zůstávají a pravidlem kompasu se spravují, až by větru příhodného a ku 

portu, k němuž měří, je vedoucího dočekati se mohli. Mohli bychom říci, že tím 

komplikovaným a květnatým souvětím autor (mimochodem, je jím významný moravský 

šlechtic Karel starší ze Žerotína a spor byl veden nedlouho před Bílou horou) vyslovuje 

vlastně prostou myšlenku, totiž že jeho rozhodnutí je dočasné, motivované nepříznivými 

okolnostmi, jež mu nedovolují se smysluplně angažovat, což ale neznamená, že by mu 

přestalo na vlasti záležet, jen pro danou chvíli volí jinou taktiku než aktivní účast v politice. 

Jenže tak jednoduché to není: tím, jaký jazyk Žerotín volí a jak svou obranu formuluje, říká 

vlastně mnohem víc. Především že není jen tak někdo, že je člověk nejen urozený, ale také 

vzdělaný a sečtělý, který se dobře seznámil jak s biblí (mluví přece o podobenstvích), tak i 

s texty Cicerona a dalších klasických autorů a který ovládl kultivovaný jazyk jak po 

gramatické, tak i po rétorické stránce a tato rétorická pravidla umí aktivně používat. To v jeho 

době nebylo ani samozřejmé, ani bezvýznamné; umět se kultivovaně vyjadřovat slovem i 

písmem znamenalo v této době pozdního humanismu vlastně vrchol vzdělání, nejdůležitější 

kritérium, podle nějž se nejen vzdělanost, ale do určité míry i společenská prestiž člověka 

posuzovala. Důrazu svému tvrzení dodává autor i volbou přirovnání, v nichž nejen odkazuje 

na dobovou představu o základních složkách světa i člověka (z těchto čtyř živlů přímo 

zmiňuje oheň a zemi a nepřímo i vzduch a vodu, prezentuje tedy dobrou znalost filozofie), ale 

také ukazuje, že je člověk světa znalý, člověk s širokým rozhledem, který dohlédne mnohem 

dál než jen po naše pohraniční hory a dokáže dávat příklady z tak exotického prostředí, jako je 

mořeplavba. I tím se tedy představuje jako významný a moudrý člověk, jehož rozhodnutí jsou 

výsledkem pečlivé úvahy, a ne náhlého rozmaru nebo sobeckého prospěchářství. A to vše je 

různými způsoby zakódováno právě v onom složitém a květnatém souvětí; pokud bychom ho 

tohoto zdánlivě jen ozdobného hávu zbavili a převedli jej do dnešní úsporné a racionální 

češtiny, o mnohé z významů bychom přišli. Na druhou stranu ale skutečnost, že základní 

myšlenku do dnešní češtiny parafrázovat můžeme a že není vůbec neaktuální, ukazuje, že přes 

všechny rozdíly má svět Žerotínům se světem naším mnoho styčných bodů, a může nám tedy 

být zdrojem poučení a inspirace. 

Jedno jediné, byť dlouhé a komplikované souvětí je samozřejmě jen nepatrnou ukázkou 

bohatství a rozmanitosti starších českých textů. Přesto doufám, že dokázalo alespoň naznačit, 

že opravdu má smysl vynaložit určité (někdy nemalé) úsilí a pokusit se jim porozumět. Jsou 

bránou, kterou můžeme projít do jiného světa, do světa, jenž se od našeho nelišil jen tím, že se 

místo autem jezdilo na koni a místo e-mailu se posílal posel vezoucí v brašně zapečetěný list. 

Lišil se v mnohem podstatnějších věcech, počínaje základním náhledem na to, co je a jak 

funguje člověk a svět, a konče společenskými vztahy a zvyklostmi. Na druhou stranu se ale 

našemu světu v mnohém podobal: i tady probíhaly různé politické spory, střetávaly se různé 

názory na to, co je pro zemi v daný okamžik nejlepší, různí lidé k sobě chovali sympatie a 

antipatie a tak dále. Byl to tedy svět podobný i nepodobný tomu našemu, a právě tím je 

zajímavý a obohacující. Navíc má jednu výhodu, podobnou, jakou jsem zmínila u cizích 

jazyků: Za ta staletí v něm žilo mnohem více lidí, než kolik je našich současníků. A i když jen 



malá část z nich po sobě zanechala texty, které dnes můžeme číst, získáme, pokud jim 

budeme věnovat pozornost, mnohé pozoruhodné partnery k rozhovoru. Vždyť proč si zužovat 

okruh těch, s nimiž si můžeme vyměňovat názory a jimiž se můžeme inspirovat, jen na malou 

skupinu současníků, když můžeme debatovat s nejpozoruhodnějšími osobnostmi všech dob 

přes hranice staletí? 

 

 

Českých knížek hubitelé lítí? 

 

Jestli to má někdo u české veřejnosti trvale špatné, pak jsou to jezuité. Jiráskovo Temno, 

zejména ve filmové verzi Otakara Vávry, Havlíčkův epigram o ničitelích českých knih... 

prostě každé školní dítě ví, že jezuité odjakživa byli zavilými odpůrci veškerého svobodného 

vědění obecně a češtiny a česky psané literatury zvláště. A nic na tomto všeobecném mínění 

patrně nezměnilo ani množství historických publikací, které u nás v poslední době vyšly a 

které přinášejí mnohem nezaujatější a mnohostrannější pohled na příslušníky tohoto řádu, 

patřícího k nejvzdělanějším v katolické církvi. Moje šance získat uznání alespoň pro některé 

ze vzdělaných jezuitů raněnovověkých Čech tedy asi nejsou velké – ale přesto se o to chci 

pokusit. 

Jestli se alespoň o nějakém jezuitovi připouští, že nebyl k češtině úplně nepřátelský, pak je to 

Bohuslav Balbín, vezmeme ho proto jako první příklad. Sám sice česky nepsal (byť některé 

jeho spisy byly ještě za jeho života do češtiny přeloženy), neboť v jeho době bylo přirozené 

obracet se ke vzdělancům jejich mezinárodním jazykem, tedy latinou, ale alespoň ve volných 

chvílích sepsal text částečně věnovaný češtině, který mu – trochu překvapivě – zajistil jistou 

míru nezapomnění i dnes. V době svého vzniku sice tiskem vyjít nemohl (autorovi nejspíš ani 

na mysl nepřišlo se o něco takového pokoušet), byl určen spíše k rukopisnému šíření mezi 

přáteli, ale nikdy se na něj nezapomnělo, a když o sto let později nakonec tiskem vyšel, 

způsobil poměrně velký poprask a potíže nejen svému vydavateli, pozdějšímu prvnímu 

profesoru českého jazyka a literatury na pražské univerzitě Františku Martinu Pelclovi, ale i 

ne dosti bedlivému cenzorovi, který jeho vydání včas nezastavil. Ano, hádáte správně, řeč je 

tu o slavné Balbínově obraně jazyka českého, která se ale ani nejmenuje obrana (český 

překlad původního nadpisu zní Krátká, ale pravdivá rozprava o kdysi šťastném, nyní však 

přeubohém stavu Českého království, zvláště pak o vážnosti českého neboli slovanského 

jazyka v Čechách, také o trestuhodných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných záležitostech 

s tím souvisejících), ani nepojednává výlučně o češtině, ale také o celkovém hospodářsko-

politicko-kulturním úpadku českých zemí v 2. polovině 17. století. Už méně se ale dnes ví o 

tom, že Bohuslav Balbín vydal za svého života tiskem mnoho jiných knih, které se více či 

méně dotýkaly českého jazyka či české historie a místopisu. Pro své studenty například 

sestavil učebnici humanitních disciplín pro pokročilé, ve které shrnul své postřehy z různých 

oborů včetně gramatiky či rétoriky ‒ samozřejmě latinské, ale nemylme se, není to bez 

zajímavosti pro češtinu, neboť jednak se v jezuitských školách kultivované latinské 

vyjadřování vyučovalo i za pomoci překladu do rodného jazyka nebo z něj, čili ani kultivace 

vyjadřovacích schopností v češtině nezůstala úplně pozadu, a jednak stylistické a rétorické 

poznatky, které studenti načerpali na latině, později přirozeně aplikovali i na své české texty. 

Podrobnému pojednání o (duchovním) řečnictví ostatně Balbín věnoval i další, samostatnou 

knihu. Zprostředkovaně se češtiny týkají i jeho práce historicko-vlastivědné, zahrnující i 

dějiny kultury a vzdělanosti v Českých zemích, jež v neobyčejné šíři a všestrannosti (méně už 

systematičnosti a kritičnosti) shrnují veškeré autorovi dostupné poznatky, často získané i 

studiem dodneška nedochovaných historických pramenů, a jež jeho mnohým následovníkům 

sloužily jako vzor historicko-vlastivědného psaní ještě na začátku národního obrození. Je 

velká škoda, že dnes čtenáře téměř postrádají, protože mnohé z nich by byly pro ně 



bezpochyby zajímavé a mohly by jejich názor na vztah jezuitů k českým dějinám a jazyku 

přece jen trochu poopravit. To, že o nich téměř nikdo nic neví, ale lze bohužel klást za vinu 

spíš nám odborníkům než nedostatečné zvídavosti veřejnosti, protože až na zmíněnou obranu, 

učebnici (český překlad vyšel roku 2006 pod názvem Rukověť humanitních disciplín) a 

nevelký knižní výbor z vlastivědných spisů (nazvaný Krásy a bohatství české země) nebylo 

v posledním půlstoletí přeloženo do češtiny a vydáno nic. Vinu na tomto neveselém stavu má 

však trochu i autor sám ‒ vždyť jen jeho nejrozsáhlejší dílo, vlastivědno-historická 

Miscellanea historica regni Bohemiae (Rozmanitosti z dějin Království českého), mělo 

původně zahrnovat dvakrát deset rozsáhlých svazků, a i když se ho autorovi nepodařilo 

dokončit, překročil rozsah vydaných dílů tři tisíce stran. Těžko dnes najít dostatek času a 

prostředků pro vydání překladu... 

Balbín samozřejmě není jediný jezuita, který si v 17. a 18. století získal zásluhy o český jazyk 

a českou vzdělanost. Naopak, třeba jen jezuitských autorů gramatik češtiny je v 17. století 

tolik, že je teď musíme přeskočit a věnovat jim samostatný článek; také s českým překladem 

bible a jezuity je to o něco složitější, než jak nám prezentují filmy zobrazující dramatické 

scény, v nichž Antonín Koniáš násilím odebírá vesničanům Bibli kralickou. Z pera jezuitů 

pocházelo také už od 2. poloviny 16. století nemálo českých překladů různých knih, zejména 

s duchovní tematikou. Naše znalosti o tom jsou ale i dnes poměrně nedokonalé, neboť 

skromnost i pokyny představených jim velely se pod překlady, a dokonce ani pod vlastní 

literární díla nepodepisovat, u mnoha knih se tak můžeme spíš jen dohadovat, kdo přesně se o 

jejich vznik zasloužil. Na tomhle místě bych se ale, i s ohledem na nadpis tohoto článku, 

chtěla ještě blíže podívat na zažitou představu, že jezuité v době rekatolizace šmahem ničili 

všechny starší české knihy a zvlášť se zaměřovali na ty pocházející od známých 

nekatolických autorů, zejména českých bratří, jako byl například Jan Amos Komenský. Jistě, 

v mnoha případech to tak bylo, zejména už zmíněný Antonín Koniáš si tím získal trvalé místo 

v českém dějepise (byť i o něm je třeba říci, že české knihy nejen zabavoval a pálil, ale také 

psal a vydával, i on je tedy postava složitější, než by se zdálo). Můžeme však najít i opačné 

příklady, zejména pokud šlo o texty z náboženského hlediska zcela nezávadné. Vychováni 

různými totalitními režimy 20. století, které důsledně zakazovaly i nejnevinnější díla autorů, 

jejichž původ nebo politické postoje byly považovány za závadné, dokážeme si totiž dnes jen 

těžko představit, že by tomu v 17. století mohlo být jinak, že by příslušníci jedné ze 

znepřátelených konfesí mohli oceňovat, používat a dokonce i šířit díla příslušníků konfese, 

kterou považovali za kacířskou. A přesto tomu tak nezřídka bylo.  

V roce 1716 vyšla v pražské jezuitské tiskárně kniha, kterou i dnes skoro každý dokáže 

přiřadit ke jménu autora a která byla ve své době evropským bestsellerem ‒ Janua linguarum 

reserata aurea neboli Dveře jazyků otevřené, a to ne snad, jak bychom mohli očekávat, 

anonymně, ale s uvedením plného autorova jména na titulním listu a dokonce i s jeho 

latinskou předmluvou k 1. (latinskému) vydání z roku 1631. Co víc, připojena je i téměř celá 

Komenského česká předmluva k 1. vydání české verze z roku 1633, a to přesto, že je v mnoha 

ohledech neaktuální: autor v ní totiž například referuje o tom, že připravuje česko-latinský a 

latinsko-český slovník, s jehož vydáním ale v této době, více než 40 let po Komenského smrti, 

mohl už jen těžko počítat i ten, ke komu snad náhodou nedorazily zprávy o zkáze 

připravovaného rukopisu při požáru Lešna. Také v ní lituje, že českou verzi musí v lešenském 

exilu vydávat pro nedostatek peněz zcela samostatně, bez latinského znění, právě vydávaná 

verze knihy je ale čtyřjazyčná, latinsko-italsko-česko-německá. Vynechán je jen konec 

přemluvy s některými spíše technickými poznámkami (např. jak hledat v rejstříku slov) a 

autorova závěrečná modlitba. Můžeme tedy vidět, že jezuité Komenského knihy vždy jen 

neničili; pokud to považovali za potřebné, neváhali některé z nich naopak i sami vydávat a 

dokonce se přitom nijak nesnažili zastírat pravou identitu jejich autora.  



Kdyby snad tento příklad nestačil jako ilustrace toho, že hranice mezi konfesemi byly v raném 

novověku o dost prostupnější, než si někdy představujeme, přidám tu v krátkosti dva další, 

také se týkající Komenského a jezuitů. Prvním je užívání divadelních her ve výuce latiny. 

Většina z nás si ze střední školy pamatuje, že to byla jedna z oblíbených metod, jež využíval 

Komenský k tomu, aby si jeho žáci zábavnou formou dobře vštípili obtížné latinské 

gramatické jevy i jednotlivá slova. K týmž účelům a s podobným úspěchem ale používali 

školní latinské divadlo i jezuité, k povinnostem jejich učitelů dokonce patřilo napsat každý 

rok na míru své třídě zbrusu novou divadelní hru. Ani tady tedy nelze mluvit o nesmiřitelných 

protikladech, naopak, jezuitské a Komenského pedagogické metody ve výuce jazyků si byly 

v mnohém podobné. Jako druhý příklad bych chtěla uvést několik citátů z jednoho ze 

zmíněných jezuitských gramatiků češtiny, Jiřího Konstance. Ve své česko-latinské gramatice, 

nazvané Lima linguae Bohemicae to jest Brus jazyka českého z roku 1667, totiž doporučuje 

jako autory užívající dobrou češtinu jak katolíky, jako Václava Hájka z Libočan nebo 

Scipiona Berličku, tak nekatolíky: oceňuje třeba některé knihy vydané Danielem Adamem 

z Veleslavína a Komenského chválí za uvážlivé a vhodné rozšiřování české slovní zásoby 

tvořením českých ekvivalentů cizích slov. Pravda, tentokrát ho nejmenuje, nazývá ho pouze 

jakýs Moravec, jelikož ale hned doplňuje, že tato nová slova tvoří onen Moravec v svým 

Labyrintu, jen málokdo mohl být na pochybách, o koho se jedná. A co je ještě zajímavější, 

neváhá dokonce citovat i obsáhlou pasáž o staré češtině z předmluvy Pavla Ješína z Bezdězce 

k jeho vydání Dalimilovy kroniky, které, jak už víme, skončilo pro své přímé vazby na 

odbojné (a poražené) české stavy po svém vydání v roce 1620 rovnou ve stoupě.  

Co jsem se těmito příklady snažila ukázat? Především dvě věci: Nejprve, že školské líčení 

pobělohorského období jako doby, kdy byla česká kultura rozdělena neprostupnou zdí na část 

domácí, katolickou, a exilovou, nekatolickou, je až příliš schematické. Čeští katoličtí i 

nekatoličtí vzdělanci 17. a 18. století totiž sice měli v mnoha ohledech velmi rozdílné názory 

a vášnivě je proti sobě prosazovali, přesto ale žili v téže době, věděli o sobě a v oblastech, 

které přímo nesouvisely s vírou, často neváhali čerpat jeden od druhého inspiraci, oceňovat 

svá díla, nebo je dokonce vydávat. A dále pak, že černobílé rozlišování na hrdiny a padouchy 

je skoro vždycky příliš zjednodušující, v současnosti stejně jako v minulosti. Přestože nelze 

popřít, že ti, kdo se v pobělohorské době snažili o rekatolizaci Českých zemí (a v jejich čele 

byli jezuité), mnohdy nemilosrdně cenzurovali nebo přímo zabavovali a ničili knihy, jejichž 

obsah považovali za závadný, neměli bychom zapomínat na to, že jejich motivací byla 

především obava o duchovní život čtenářů, ne boj proti českému jazyku a literatuře jako 

takovým. Naopak, ty se snažili mnozí z nich dále pěstovat a kultivovat. 

 

 

Jezuité a čeština ještě jednou 

 

Alena A. Fidlerová 

 

V předchozím článku jsem nakousla, ale podrobněji neprobrala jednu stále ne dost známou 

skutečnost, a to že mezi českými jezuity 17. a 18. století nebyli jen ti přísloveční ničitelé 

českých knih, ale také osobnosti, které se naopak s péčí češtině věnovaly jak prakticky jako 

překladatelé a adaptátoři cizojazyčných spisů do češtiny či editoři a upravovatelé starších 

textů českých, tak i teoreticky jako autoři gramatik. V 17. století dokonce byli jezuité mezi 

gramatiky češtiny ve většině ‒ necháme-li stranou mluvnici Vavřince Benediktiho z Nudožer, 

vydanou roku 1603 a patřící tedy svou genezí spíše ještě do století šestnáctého, byli jezuité 

autory tří ze čtyř českých mluvnic této doby.  

Nejstarší z nich je malá latinsky psaná mluvnice Jana Drachovského (asi 1576‒1644), vydaná 

roku 1660, tedy až poměrně dlouho po autorově smrti, mladým studentem teologie a též 



jezuitou Matějem Václavem Šteyerem. Je to dílo poměrně záhadné, protože žádná ze zpráv o 

životě jeho autora nám neprozrazuje nic bližšího o tom, kdy a pro koho přesně je vytvořil. 

Stejně tak nevíme, nakolik vydaný text odpovídá jeho původnímu rukopisu, nebo zda jej 

editor před vydáním upravoval; z titulního listu se jen dozvídáme, že dílo bylo už před svým 

vydáním tiskem studenty často opisováno a užíváno. Jinak je to ale typické gramatické dílo 

své doby, obsahově vycházející z předchůdců na poli českého mluvnictví (zejména 

zmíněného Vavřince Benediktiho z Nudožer) a svým členěním z mluvnice latiny od 

Emmanuela Alvara, užívané jako učebnice ve všech jezuitských školách. V prvních čtyřech 

knihách pojednává stručně o tvarosloví podstatných a přídavných jmen, k nimž jsou přiřazeny 

i některé číslovky, dále zájmen, sloves a zbývajících slovních druhů, vesměs s příležitostnými 

poznámkami k pravopisu, hláskosloví a odvozováním slov: v kapitole o podstatných jménech 

autor například podrobně probírá různé způsoby tvoření zdrobnělin, což bylo oblíbené téma i 

v jiných gramatikách češtiny, neboť na něm bylo možno dobře demonstrovat bohatství 

českého jazyka. Pátá kniha se dle názvu věnuje pravopisu a délce samohlásek, značná část 

z ní je ale zasvěcena prozódii, přesněji řečeno tomu, jak skládat časoměrné verše. Ač to tak 

snad na první pohled nevypadá, je to otázka s tématem kapitoly úzce související a zajímavá i 

pro dnešní jazykovědce: Jelikož v časoměrné poezii velice záleží na tom, která slabika je 

dlouhá a která krátká, dotýkají se pojednání tohoto druhu velmi úzce právě vývoje délky 

samohlásek, problému v dějinách češtiny z nejsložitějších a dosud nejméně probádaných. 

Vysvětlení, proč je právě tento problém tak složitý, by vydalo na samostatný článek nebo 

spíše článků několik; tady snad stačí říci, že sice víme, že se délky samohlásek na určitých 

pozicích v průběhu dějin češtiny měnily, je ale velmi nesnadné získat dostatek relevantních 

informací, abychom tento vývoj mohli přesně popsat. Ve starších tištěných textech se o tom 

totiž dobře nepoučíme proto, že je zde ve značení délek mnoho tiskových chyb, a v textech 

rukopisných se nedozvíme téměř nic, protože zde bylo zvykem neznačit délky samohlásek 

vůbec nebo jen sporadicky. 

O osm let později vydal zmíněný editor Matěj Václav Šteyer (1630–1692, bývá psán též 

Steyer, Štejer, Štajer apod.) vlastní příručku zabývající se českým pravopisem a základy 

tvarosloví. Spíš než přepracování nebo rozšíření gramatiky Drachovského je to ale zpracování 

tématu pro jiné publikum, zejména pro ty, kdo neovládají dobře latinu, a pro koho je tedy 

Drachovského příručka nedostupná. Do této skupiny patřili nejen žáci nižších škol, kteří na 

vyšší studia třeba vůbec nepomýšleli, ale (podle autorových výslovných vyjádření) zejména 

tiskaři a sazeči (často také mladí chlapci), tedy ti, kdo velice výrazně ovlivňovali jazykovou 

kvalitu českých tištěných knih. A protože autorovi záleželo na tom, aby si jeho poučení vzali 

k srdci, snažil se text ztvárnit tak, aby je opravdu zaujal. Vznikla tak knížka v mnoha 

ohledech pozoruhodná: nejen proto, že je psána celá česky, ale i pro svou formu. Je totiž 

stylizována jako rozhovor žáčka s učitelem-mistrem, rozhovor, v němž se žáček sice mnoho 

dozví, ale kde si také občas stěžuje na obtížnost látky, někdy je také na mistra drzý, bývá 

napomínán a peskován a dokonce mu mistr i vyhrožuje tělesnými tresty. Proto se také knížce 

začalo přezdívat Žáček, byť začátek jejího titulu vlastně zněl úplně jinak, totiž Výborně dobrý 

způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti. Po pravdě řečeno není divu, že se při 

odkazování názvy knih z této doby všelijak zkracovaly nebo se, jako v tomto případě, pro 

knihu ujala „přezdívka“, neboť tehdejší knižní tituly byly vesměs velice dlouhé a popisovaly 

někdy poměrně podrobně genezi i obsah díla. Takový byl i původní titul Žáčka, který je ale 

natolik zajímavý, že si zaslouží být ocitován celý. Pokračuje: Vytažený z české biblí, která na 

několik dílů rozdělena a vejklady po krajích položenými vysvětlena byvši, mezi nekatolickými 

jest u veliké vážnosti. Ale pro kacířské bludy od katolíků ani čísti, ani chovati se nemá. 

Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji 

vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti, a ten se tuto vykládá a 

hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé 



něho psáti se učiti. Jak vidíme, udává se v něm jako vzor krásné češtiny, kterou je třeba 

vyučovat a napodobovat, jazyk šestidílné Bible kralické, knihy, kterou jinak pro její obsah 

jezuité považovali za nebezpečnou pro nezkušené čtenáře, a proto se podle svých možností 

snažili jim ji odebírat. Opět je tu tedy vidět složitý a mnohovrstevnatý vztah vzdělanců 

z jednoho konfesního tábora k dílům autorů z táborů jiných: místo primitivního 

jednoznačného odsudku, na jaký jsme zvyklí z dějin 20. století, tu máme pečlivé rozlišování, 

jak na úrovni jednotlivých složek daného díla, tak i na úrovni potenciálních adresátů.  

Autorem třetí jezuitské gramatiky češtiny 17. století je Jiří Konstanc (1607–1673). Také jeho 

kniha, vydaná roku 1667, má pozoruhodný název: Lima linguae Bohemicae, to jest Brus 

jazyka českého. Konstanc byl první, kdo na základě metaforického popisu péče o jazyk jako 

broušení, vybrušování, známého už od antiky, použil pro svou jazykovou příručku české 

označení brus. Nemohl tehdy vědět, že se toto jméno v 19. století zalíbí Pavlu Josefu 

Šafaříkovi a na jeho popud i mnoha autorům jazykových příruček různé kvality, že ho začnou 

používat v názvech svých děl, a že se pro ně a pro jejich přístup k jazyku proto vžijí označení 

brusič, brusičství. Mluvíme-li o Konstancovi, je tedy dobré mít na paměti, že ač byl autorem 

prvního Brusu jazyka českého, jen těžko ho lze označovat jako brusiče. Společné s nimi (ale 

zdaleka nejen s nimi) má hlavně to, že adresáty jeho knihy nebyli začátečníci teprve se učící 

základům češtiny, ale že chtěl ponapraviti těch, kteří sice dosti čerstvě česky mluvíce, o 

nějaká pravidla její zavazují, tedy obracel se ke zkušeným mluvčím češtiny, jimž dělají potíže 

pouze některé konkrétní jevy. Mezi nimi jsou pak na prvním místě, podobně jako u Šteyera, 

jmenováni positoři, neb skládači liter v impresích, tedy opět sazeči. Dalším rysem, který má 

Konstancův Brus s brusiči společný, je pak právě to, že se v něm snaží o ponapravení toho, co 

u svých současníků vnímá jako jazykové nešvary. Způsob a východiska tohoto napravování 

jsou však rozdílné, a rozdílná jsou tudíž často i doporučovaná řešení.  

V tomto článku jsme se věnovali především jezuitům, kteří se češtinou zabývali jak prakticky, 

tak i teoreticky jako autoři gramatických příruček. Někdo by ale mohl namítnout, že 

gramatiky užívá (a ještě spíš tehdy užívalo) aktivně jen málo lidí, a že tedy jejich činnost 

mohla mít jen malý dosah. Proto bych na závěr chtěla uvést ještě jeden příklad vědomé 

podpory českojazyčné kultury prostřednictvím šíření českých knih, spojený navíc velmi úzce 

s jedním ze zde již zmíněných autorů, Matějem Václavem Šteyerem. Ač je totiž jeho jméno 

dnes téměř zapomenuto, patřil ve své době k nejvýznamnějším šiřitelům českých textů 

(samozřejmě pouze těch podle jeho názoru obsahově vhodných) mezi široké vrstvy obyvatel. 

Nebyl tedy jen vydavatelem gramatik, ale také překladatelem nebo vydavatelem dalších 

českých knih (snad včetně výše zmíněné Komenského Brány jazyků), editorem velice 

oblíbeného kancionálu, který v různých úpravách vycházel po celé 18. století a ze kterého si 

zpívaly celé generace českých věřících, dále editorem podobně oblíbené postily, opět čtené 

v mnoha rodinách po celé generace, jedním z tvůrců nového českého biblického překladu, tzv. 

Svatováclavské bible, (dalším byl Jiří Konstanc) a také spoluzakladatelem Dědictví svatého 

Václava, nadace, která z darů různých významných osob financovala vydávání českých knih a 

částečně i jejich bezplatnou distribuci mezi široké vrstvy obyvatel. Zejména aktivity této 

nadace si zaslouží být zdůrazněny, neboť její ediční činnost rozhodně nebyla zanedbatelná: 

odhaduje se, že mezi lety 1670 a 1751 bylo díky ní vytištěno 80 000 českých knih. Z dnešního 

pohledu sice můžeme mít výhrady k tematice těchto spisů (šlo výhradně o katolické knihy 

náboženského obsahu), jedno je ale jisté ‒ bez nich a bez Šteyerovy neúnavné aktivity by ono 

příslovečné české barokní temno bylo mnohem, mnohem temnější.  

Zbývá dodat jediné: Na začátku jsem uvedla, že aktivity jezuitů 17. století zaměřené na 

kultivaci češtiny jsou dosud poměrně málo známy. Toto tvrzení ale naštěstí v posledních 

letech díky práci některých badatelů postupně přestává platit. Za všechny, kdo se tímto 

tématem zabývají, bych chtěla jmenovat jednoho, který se nejvíce věnoval jezuitským 

autorům gramatik: Ondřeje Koupila. Pokud vás tedy příručky popisované v tomto článku a 



jejich autoři zaujali, je možno sáhnout po některé z jeho knih. Například po edici dvou prvně 

zmíněných gramatik, vydané pod názvem Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny a 

opatřené velice obsáhlou úvodní studií, jež je věnována nejen gramatikám samotným, ale 

zasazuje činnost jejich autorů do širokého kulturněhistorického kontextu, tedy pojednává 

zevrubně o životě, myšlení a aktivitách (českých) jezuitů této doby. 

 

 

 

Čeští exulanti doby baroka  

 

Alena A. Fidlerová 

 

V předchozích článcích jsem se tak trochu zastávala českých jezuitů a snažila se ukázat, že 

jejich činnost nebyla vždy češtině nepřátelská, naopak, že zejména v 17. století si někteří 

z nich získali o češtinu nezanedbatelné zásluhy. V zájmu spravedlnosti je ale třeba věnovat se 

i druhé straně, tedy těm, kdo museli v této době České země natrvalo opustit, protože cena, 

která by jim umožnila zůstat, tedy přestup ke katolické víře, byla pro ně příliš vysoká. Je 

obecně známo, že takových lidí bylo nemálo, vždyť před Bílou horou se k některému 

z nekatolických vyznání hlásila naprostá většina obyvatel království. Dobře to můžeme 

ilustrovat tím, že z celkového počtu 1600 farností v Čechách jich bylo katolických 

jen 200; na druhou stranu společenská úloha katolíků byla významnější, než by jim 

přisuzovalo jejich početní zastoupení, neboť mezi ně patřily některé významné šlechtické 

rody a samozřejmě rodina panovnická.  

I když byly některé náboženské skupiny částečně nuceny k emigraci už během 16. století 

(kromě židů to byli zejména čeští bratří, kteří museli roku 1548 po nezdařeném stavovském 

odboji opustit Čechy a uchylovali se na Moravu, do východních Prus a do Polska), nastala 

hlavní a nejznámější vlna politické a náboženské emigrace až po bělohorské porážce. 

Nejprve, těsně po ní, odcházeli do exilu zejména lidé z vyšších vrstev (šlechtici, bohatí 

měšťané), jejichž motivace nebyla primárně náboženská, ale politická: aktivně se angažovali 

na straně stavovského povstání, provinili se tedy vzpourou proti svému králi a oprávněně se 

obávali postihu. Exulanti odcházející po nich však už byli vedeni čistě náboženskými důvody, 

tedy neochotou konvertovat ke katolictví; emigrovat tehdy byli nuceni jak česky, tak německy 

mluvící nekatolíci, jazyk při tom nehrál žádnou roli. Hned v letech 1621 až 1624 byli z Čech i 

z Moravy postupně vykázáni všichni nekatoličtí duchovní a učitelé. Po roce 1627 je 

následovala šlechta, neboť tehdy bylo vydáno nařízení, které ji stavělo před jednoznačnou 

volbu: buď se stát katolíky, nebo opustit zemi. V jeho důsledku odešlo do exilu asi 450 

šlechtických rodin. Spolu s šlechtou pak odcházeli i měšťané ‒ podle soudobého odhadu 

Viléma Slavaty bylo měšťanských a šlechtických rodin, jež opustily zemi, celkem 36 000. 

Jelikož exulanti dlouho doufali v možnost návratu, snažili se většinou nevzdalovat se příliš od 

českých hranic a usazovali se především v Sasku, Lužici, Slezsku a Uhrách, příp. v Polsku. 

Většina z nich tu žila ve velice těžkých materiálních podmínkách (např. počet učitelů a 

duchovních v exilu byl natolik vysoký, že nebylo myslitelné, aby se všichni uživili svým 

původním povoláním) a i převážná část šlechtických rodin v novém prostředí zchudla a 

asimilovala se. Poddaní pak na rozdíl od šlechty a měšťanů ve většině případů na vybranou 

neměli: u nich se předpokládalo, že se vrchnost spolu s rekatolizačními komisemi postará, aby 

se stali katolíky. Tyto rekatolizační snahy na sebe braly různé formy podle místních 

podmínek: někde se uchylovali k dlouhodobému věznění, nuceným pracím, bití, donucování k 

přijímání pod jednou za vojenské asistence či pálení knih, jinde se pokoušeli získat lidi na 

svou stranu po dobrém, výukou a přesvědčováním. 



To vše je poměrně dobře známo, stejně jako jména některých významných osobností této 

první exilové vlny; za ty, kteří psali alespoň částečně česky (což byl v exilových podmínkách 

luxus, který si mohli dovolit jen málokdy), jmenujme Jana Amose Komenského, jehož 

netřeba podrobněji představovat, a Jiřího Třanovského-Tranoscia, editora obsáhlého 

kancionálu Cithara sanctorum, zvaného později prostě Tranoscius, jenž se dočkal obrovského 

počtu vydání a podstatně ovlivnil jazyk mnoha generací českých i slovenských nekatolíků.  

Méně známo už ale je, že odchody do exilu nebyly zdaleka omezeny na dobu těsně 

pobělohorskou. Naopak, po celý zbytek 17. století a většinu století 18. (vlastně až do vydání 

Tolerančního patentu roku 1781) odcházeli po malých skupinkách zejména ti, kterým to 

nejprve nebylo dovoleno, tedy poddaní. I v této době se totiž periodicky opakovaly císařské 

protireformační patenty, misie a další rekatolizační akce, při nichž se duchovní za podpory 

vrchnosti a někdy i bez ní snažili kázáním, vyučováním či procesími obyvatele povzbudit 

v katolické víře a přesvědčit je, aby jim odevzdali nekatolické a pověrečné knihy (odebírány 

totiž nebyly jen písemnosti bratrské, luterské či kalvínské, ale také různé, mnohdy rukopisné 

spisky obsahující zaříkadla, popisy magických rituálů, návody na výrobu amuletů a podobně, 

tedy vše, co z dobového hlediska přesahovalo oblast zbožnosti a uchylovalo se k magii). A 

právě reakcí na tyto akce, nevyhýbající se někdy i násilí a podněcování k udavačství, byly 

periodicky se opakující vlny tajných a nebezpečných útěků do exilu. Mnohé rodiny na 

venkově i v malých městech se totiž po Bílé hoře staly katolíky pouze formálně, ale 

v soukromí si dále četli z nekatolických knih (ať už zděděných, nebo nově získaných tisků, 

které byly do království pašovány z Halle, Berlína, Lužice i odjinud) a podle možnosti se v 

malých kroužcích tajně scházeli k soukromým bohoslužbám, jež občas navštěvovali tajně 

přicházející nekatoličtí kazatelé, zvaní predikanti. Také tyto skupinky tajných nekatolíků 

nebyly omezeny jen na česky mluvící obyvatele království, ale našli bychom je i mezi Němci, 

zejména na severní Moravě v místech, kde kdysi působila jednota bratrská (např. v okolí 

Fulneku, působiště J. A. Komenského). Jestliže rekatolizační tlak příliš zesílil, volili tito lidé 

často raději exil, i když to většinou znamenalo opustit veškerý svůj majetek, podniknout 

velice nebezpečnou cestu za hranice a upadnout do hluboké bídy. V 18. století přispíval k 

zvyšování počtu těchto „probuzených“, jak si často říkali, také pietismus, směr, který kladl 

důraz nejen na intenzivní emocionální prožívání víry, ale i na dokonalé křesťanské 

společenství a na osobní zodpovědnost každého za spasení jeho i jeho bližních a pro jehož 

přívržence tedy bylo nemyslitelné setrvávat dále „v přetvářce“.  

Mnozí uprchlíci této doby směřovali do Saska nebo do Lužice, kde se buď usazovali natrvalo, 

nebo zůstali jen na nějakou dobu a pak z různých příčin (špatné vztahy s vrchností, nebezpečí 

vydání zpět do vlasti apod.) putovali dál.  Poměrně velká skupina česky i německy mluvících 

exulantů žila díky vstřícnosti pruského krále Fridricha Viléma I. od 30. let 18. století 

v Berlíně a okolí, zejména v tehdejší vesnici Rixdorf (dnes součásti berlínské čtvrti Neukölln). 

Jejich česká část si dlouho uchovala jazyk své domoviny: čeští kazatelé tu působili ještě v 1. 

třetině 19. století, ještě v 1. polovině 20. století tu žili česky mluvící obyvatelé a i dnes si 

členové původně českého rixdorfského bratrského sboru, mezitím již čistě 

německojazyčného, připomínají své kořeny, pěstují styky s některými obcemi, z nichž jejich 

předkové přišli (zejména s Horní Čermnou u Ústí nad Orlicí), pietně uchovávají česky psaná 

kázání a životopisy prvních členů své obce a své bydliště nazývají Böhmisches Dorf. 

Podobných českojazyčných nekatolických kolonií bylo v blízkých i vzdálenějších 

nekatolických zemích více, například ve slezské kolonii Friedrichův Hradec žili česky mluvící 

obyvatelé od roku 1752 až do konce 2. světové války. Českojazyčné exulanty najdeme v této 

době dokonce i v jinak převážně německojazyčném Herrnhutu (Ochranově), kolonii založené 

roku 1722 hrabětem Zinzendorfem, původně luteránem silně ovlivněným pietismem, který 

pod vlivem tradic staré jednoty bratrské, na něž se odvolávali exulanti, vytvořil samostatnou 

církev nazvanou Brüdergemeine (Unitas fratrum, dnes také Moravian Church). Díky 



intenzivní misijní činnosti existují dnes sbory této církve nejen v Evropě, ale i na různých 

místech Severní, Střední i Jižní Ameriky, Afriky, nebo na různých ostrovech v Karibiku a 

mnohé se dodnes vztahují ke svým moravským kořenům. 

Ještě méně je pak známo to, že ani literární tvorba v českém jazyce nebyla omezena jen na 

těsně pobělohorskou generaci exulantů. I v některých starších příručkách o dějinách češtiny se 

dočteme, že následující generace se postupně asimilovaly, a pokud vydávaly nějaké knihy 

v češtině, jejich jazyk se omezoval spíše na ustálené formule, přejaté od předků. Tento pohled 

je zkreslen právě tím, že zapomíná na ony následné vlny emigrantů, které do exilu přiváděly 

stále nové mluvčí češtiny, často neznalé jiného jazyka. Pro ně, stejně jako pro tajné nekatolíky 

v Čechách a na Moravě a pro ty, kdo i po delším pobytu v exilu dávali přednost jazyku 

předků, tedy bylo třeba i později vydávat v exilu české knihy. I v 2. polovině 17. a v 18. 

století tak pokračuje literární, ediční a vydavatelská činnost exulantů, zaměřená samozřejmě 

primárně na bibli a duchovní literaturu. Příkladem autora takovýchto knih z 2. poloviny 17. 

století může být Kašpar Motěšický, rodák z Těšína, který velkou část života strávil jako 

duchovní správce v Žitavě. Byl autorem modliteb, duchovních písní a kázání, částečně 

určených i pro tajné nekatolíky v českých zemích. I když se v jeho písních objevuje větší 

počet slov přejatých z němčiny, než je jinak v tomto žánru obvyklé, nezdá se, že by to bylo 

způsobeno nedostatečnou znalostí české slovní zásoby; naopak, tato slova patrně používá 

úmyslně, jako prostředky emocionálně naléhavé. Také v pozdějších obdobích se setkáváme 

mimo území Českých zemí s kultivovanými českými texty, není však vždy snadné rozlišit 

tvorbu exulantů z Čech a Moravy od tvorby členů dalších komunit užívajících v této době 

češtinu, zejména nekatolíků ze Slezska nebo z Horních Uher, tedy dnešního Slovenska, kteří v 

exulantských sborech často působili jako kazatelé či učitelé. Jednou z takovýchto 

významných postav byl slovenský kněz a spisovatel Daniel Krman mladší, jenž nejen 

spolupracoval s exulantským vydavatelem Václavem Kleychem v Žitavě, ale podílel se i na 

novém vydání textu Bible kralické v Halle roku 1722. Toto město bylo už od počátku 18. 

století důležitým exilovým edičním střediskem, kde za spolupráce vzdělanců českého, 

slovenského, slezského i německého původu vycházely kromě opakovaně vydávané upravené 

reedice Bible kralické i další české knihy, zejména kancionály, modlitební knihy a jiná 

duchovně vzdělávací literatura, ale také třeba slabikář, spisy o dějinách jednoty bratrské nebo 

díla Komenského. Dalšími místy, kde se vydávaly české tisky, bylo Laubno (Lubań), 

Prešpurk (Bratislava) nebo už zmíněná Žitava.  

Jak už bylo řečeno, exilová knižní produkce neměla velký význam jen pro exulanty samé, ale 

byla životně důležitá i pro zbývající tajné nekatolíky v českých zemích – bez tisků tajně a za 

velkého nebezpečí kolportovaných přes hranice by patrně jen stěží vytrvali, neboť při absenci 

kněží, pravidelných bohoslužeb a náboženské výuky si i tak těžko udržovali přesnější 

povědomí o své konfesi. Předbělohorské tisky se v 18. století v důsledku opakovaného 

prohledávání a sugestivních výzev k dobrovolnému odevzdání stávaly velmi vzácnými, a 

proto nabývala na významu právě pašovaná literatura exilového původu. Význam knih se 

zvyšoval i tím, že kazatelů, kteří by za tajnými nekatolíky docházeli zpoza hranice, v 18. 

století oproti předcházející době velmi ubylo, mimo jiné i proto, že i jen za samotný 

nedovolený dovoz knih hrozil v této době trest smrti. Přesto bylo pašování exilových 

publikací do Čech poměrně úspěšné, jak ukazují seznamy knih zabavených Antonínem 

Koniášem ve třicátých letech 18. století, v nichž nová literatura exilového původu mírně 

převažuje nad předbělohorskou produkcí. I tento fakt můžeme tedy považovat za indicii, že 

jazyková úroveň knih vydávaných v této době v exilu nemohla být příliš nízká ‒ pokud by 

tomu totiž tak bylo, jen těžko by si asi v Českých zemích nacházely čtenáře.  

I u tohoto tématu je na konci třeba zmínit, kde je možno se o něm dočíst víc. Životem českých 

a moravských kolonií na území dnešního Německa a Polska se dlouhodobě zabývá Edita 

Štěříková. Věnovala obrovské množství času návštěvám dosud existujících komunit a míst, 



kdy byly komunity již zaniklé, prozkoumala tisíce dosud neznámých dokumentů v 

nejrůznějších archivech, hovořila s potomky exulantů a na základě toho vydala o tomto 

tématu několik obsáhlých svazků. Ten, pro koho by snad byly příliš podrobné, může pro 

začátek sáhnout po shrnutí základních údajů v knize Stručně o pobělohorských exulantech 

nebo po novele Exulantský kazatel, pojednávající o Václavu Blanickém, zakladateli 

exulantských kolonií v pruském Slezsku. A koho by zajímal jazyk a literární tvorba českých 

exulantů, ten neudělá chybu, pokud sáhne po některé z odborných publikací nebo edic z pera 

Pavla Koska a Jana Malury, například po výboru z duchovních písní exulantů ze Slezska, 

který společně vydali pod názvem Čistý pramen lásky. 

 

 

 

Vídeň a čeština na konci 18. století  

 

Alena A. Fidlerová 

 

O Vídni a českém jazyce by se toho dalo napsat velice mnoho: ne nadarmo se totiž o ní na 

sklonku existence Rakouska-Uherska říkávalo, že je to druhé největší české město, ne 

nadarmo má mnoho jejích obyvatel dodnes česky znějící příjmení, ne nadarmo tu kromě 

slavného zábavního parku Prater najdeme také o něco menší Böhmischer Prater a ne nadarmo 

si tu dodnes můžeme v každém pekařství koupit Kolatsche nebo Buchteln mit Powideln. Na 

druhou stranu má Vídeň jakožto císařské sídelní město poměrně špatnou pověst zřídla 

germanizace a nejrůznějších překážek kladených v dobách habsburské monarchie rozvoji 

jazykově české kultury. Dokladů toho, že pravda je jako obvykle složitější a že v některých 

případech bychom „škůdce“ české kultury našli spíš v Praze než ve Vídni, by se dalo 

samozřejmě najít mnoho. Já bych se v této kapitole chtěla zaměřit na roli, kterou Vídeň hrála 

v době počátků národního obrození, a z této oblasti konkrétně na češtinu jakožto vyučovaný 

předmět na středních a vyšších školách ve Vídni a Vídeňském Novém Městě v době Marie 

Terezie a Josefa II. Co je na tom tak zajímavého? Právě ono časové určení ‒ v době vlády 

těchto dvou panovníků se totiž čeština nikde jinde na této úrovni nevyučovala, na pražské 

univerzitě byla profesura českého jazyka a literatury zřízena až po Josefově smrti, roku 1793, 

a o zavedení češtiny jako povinného předmětu alespoň na vybraných českých gymnáziích 

neúspěšně usilovali čeští vzdělanci po celou první polovinu 19. století. Naproti tomu na 

vídeňské univerzitě měli profesora češtiny už od roku 1775 a na vybraných středních školách 

ve Vídni a Vídeňském Novém Městě ještě o mnoho let dříve.  

Možná se nyní ptáte, jak je to možné. Odpověď je v zásadě jednoduchá a názorně ukazuje, že 

přístup osvícenských panovníků k jednotlivým jazykům monarchie nebyl primárně založen na 

nacionálním sentimentu, ale na pragmatických úvahách o výhodnosti či nevýhodnosti různých 

řešení pro efektivní fungování státu a státní správy.  Marie Terezie i Josef II. si totiž byli 

velmi dobře vědomi toho, že největší skupinu obyvatel jejich říše tvoří ti, kdo ve svém 

každodenním životě užívají nikoli němčinu, ale některý ze slovanských jazyků (jež byly v té 

době běžně považovány za nářečí jednoho jazyka, při troše snahy vzájemně srozumitelná, a 

mohly být tedy pro některé účely počítány dohromady), a že mnozí z nich dokonce německy 

vůbec nerozumějí. Zároveň bylo zřejmé, že je eminentním zájmem státu se s těmito obyvateli 

nějak dorozumět, už jen proto, aby mohl ovlivňovat jejich náboženský život, zlepšovat jejich 

hospodářskou činnost pomocí šíření nových zemědělských, hygienických i zdravotních 

poznatků a užívat je efektivně k službě ve vojsku, a tedy že je třeba vychovávat k tomu účelu 

vhodně jazykově vybavené duchovní, státní úředníky a vojenské velitele. Ostatně i v samotné 

císařské rodině se dbalo na jazykovou přípravu následníků trůnu, učitelem jim byl v této době 



v Čechách jinak nechvalně známý autor gramatiky češtiny, důsledný očišťovatel češtiny od 

cizích vlivů a neúspěšný navrhovatel reformy českého pravopisu Jan Václav Pohl. 

Na budoucí vysoké státní úředníky, diplomaty a zejména vojenské velitele, tedy syny 

šlechticů a částečně i měšťanů a důstojníků vzdělávané na elitních školách, byla výuka 

češtiny zaměřena nejprve. Od roku 1746, tedy hned od jeho založení, se vyučovalo češtině na 

elitním vídeňském ústavu pro mladé šlechtice zvaném Theresianum (prvním učitelem češtiny 

tu byl zmíněný Jan Václav Pohl), od roku 1752 následovala Tereziánská vojenská akademie 

ve Vídeňském Novém Městě (prvními učiteli byli jinak málo známí Antonín Prokop Klobás a 

Václav Michael Wiedemann) a od roku 1755 Šlechtická vojenská akademie ve Vídni (prvním 

učitelem byl opět Pohl, akademie však pro nezájem žáků ukončila svou činnost už roku 

1769). Důraz na jazykovou připravenost vojenských velitelů je pochopitelný ‒ Rakousko v té 

době vedlo mnoho větších i menších válek a podíl slovansky mluvících rekrutů ve vojsku, a 

tedy i jejich význam pro úspěch či neúspěch těchto střetů byl nemalý. Charakteristickou 

historkou (která měla zároveň zdůraznit potřebu češtiny pro panovníka) to ilustruje roku 1793, 

při svém nástupu do funkce prvního pražského profesora češtiny a české literatury, František 

Martin Pelcl: Císař Josef II., když byl ještě princem, jel jednou na koni na procházku a viděl 

zdaleka, jak je cvičen rekrut. Desátník se zlobil, klel, nadával, bil a vynaložil všechnu svou 

německou výmluvnost, aby muže naučil tomu cviku. Ale vše bylo marné. Rekrut se hrozně potil 

a nic nemohl pochopit. Arcivévoda seskočil, přistoupil a řekl: „Ale, milý muži, copak jste tak 

docela neobratný?“ Ten odpověděl: „Pane, nerozumím, pane, nerozumím, co říkáte.“ Josef 

hned pochopil, kde je chyba. Dal zavolat desátníka Čecha a rekrut se učil s chutí, protože 

rozuměl výkladu, a tak udělal ve výcviku za hodinu větší pokroky než předtím za týden. I když 

tak idylická nejspíš situace ve skutečnosti nebyla, předpoklad, že je jednodušší a efektivnější 

naučit důstojníky základům češtiny než očekávat, že si všichni prostí vojáci osvojí němčinu, 

byl jistě racionální.   

Od roku 1775 byla profesura češtiny ustanovena i na vídeňské univerzitě. Kromě již zmíněné 

potřeby vychovávat pro české země státní úředníky schopné komunikovat i v češtině patřily 

mezi pravděpodobné impulzy jejího zřízení i některé indicie, že situace v různých vrstvách 

české společnosti je napjatá, a že je tedy třeba se snažit ji uklidnit a do budoucna takovému 

napětí předcházet (šlo zejména o selské bouře v severních Čechách a o vydání Balbínovy 

obrany češtiny, jejíž některé výtky směrované k hospodářské a politické situaci v Čechách a 

na Moravě byly i po 100 letech od napsání natolik aktuální, že byla nejprve považována za 

soudobý podvrh). Prvním profesorem se zde stal dosavadní učitel češtiny na Tereziánské 

vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě Josef Valentin Zlobický. Tento filolog 

původem z Moravy měl sice hluboké znalosti starších i nových spisů v češtině a o češtině a 

rozsáhlé styky s jinými znalci slovanských jazyků v Čechách i jinde, natolik ho ale pohltily 

jiné činnosti nutné k zajištění obživy jeho početné rodiny ‒ působil zejména jako překladatel 

hojně vydávaných zákonů a nařízení do češtiny, jako cenzor knih ve slovanských jazycích a 

jako šlechtický vychovatel ‒, že mu nezbyl čas na dokončení a publikování vlastních učebnic 

pro studenty ani vědeckých prací. Ač tedy měl v plánu vydat malou srovnávací mluvnici 

slovanských jazyků a obsáhlou mluvnici češtiny a věnoval se i shromažďování podkladů pro 

český slovník, úvod do studia české literatury a topografii Moravy, bylo za jeho života, 

nepočítáme-li osm svazků překladů právních textů (důležitých ale pro dějiny české právní 

terminologie), z jeho vlastních spisů publikováno jen velmi málo, navíc vždy anonymně jako 

součást díla jiných autorů. V prvním případě jde o stručné pravopisné a gramatické výklady 

připojené na konec české čítanky pro studenty Tereziánské vojenské akademie ve Vídeňském 

Novém Městě, vydané jedním z tamějších Zlobického následovníků Athanasiem Spurným 

pod názvem České cvičení pro schovance cís. král. kadetního domu roku 1786. Tato kniha 

rozhovorů, popisů vojenských reálií, vojenských příběhů a výkladů důležitých slov je mimoto 

zajímavá tím, že bychom ji vlastně mohli považovat za první učebnici češtiny pro speciální 



účely, protože už v předmluvě avizuje, že nepokrývá celou oblast českého jazyka ani 

nezprostředkuje kultivovaný styl vzdělanců, ale zaměřuje se speciálně na slovní zásobu a 

způsob vyjadřování obvyklé ve vojsku. V druhém případě byla část Zlobického spisů 

zveřejněna způsobem, který nebyl autorovi vůbec milý: některé jeho podklady k univerzitním 

přednáškám totiž bez jeho vědomí publikoval jeho ambiciózní následovník na akademii ve 

Vídeňském Novém Městě, další z vídeňských bohemistů, Maximilián Šimek. Zlobického to 

velice pobouřilo, a protože si to nenechal pro sebe, získal Šimek mezi současníky (a tím 

pádem i následovníky) špatnou pověst nepoctivce a plagiátora, jehož práce si nezaslouží 

pozornost. Je to do určité míry škoda, protože jeho zásluhy o češtinu nejsou úplně nicotné: 

Pomineme-li to, že díky jeho intelektuální krádeži máme k dispozici alespoň část Zlobického 

díla, které by jinak nejspíš zůstalo spolu s dalšími písemnostmi z jeho pozůstalosti dodnes 

skryto v různých archivech, vděčíme mu i za některé další pokusy, v jeho době průkopnické. 

Pro studenty zmíněné Tereziánské vojenské akademie například vydal v roce 1778 čítanku 

Kurzer Auszug einer allgemeinen Geschichte der natürlichen Dinge... Krátký vejtah 

všeobecné historie přirozených věcí..., kterou lze považovat za první novodobý pokus o 

populárně naučnou přírodovědnou knihu v češtině. Místo uznání za odvahu prošlapávat, třeba 

nedokonale, nové cesty se však tato kniha dočkala ostré kritiky, v neposlední řadě z pera 

Josefa Dobrovského, a to zejména kvůli některým neologismům. Pravda přitom byla tak 

trochu na obou stranách: Na jednu stranu nelze popřít, že některá Šimkem vytvořená slova 

neodpovídala dobře zákonitostem tvoření slov v češtině (jako příklad můžeme uvést slovo 

štítlice pro označení želvy, které nejen na první pohled prozrazuje inspiraci německým 

výrazem Schildkröte, ale hlavně je odvozeno neexistující příponou) a že užívání některých 

z nich bylo vedeno puristickou snahou odstraňovat z češtiny i vžitá slova jen proto, že byla 

přejata z jiných jazyků (příkladem takového Šimkova neologismu, jenž byl kritizován už 

Dobrovským, je výraz ředlice pro planetu, neboť slovo planeta či planéta je doloženo už ve 

staré češtině), na druhou stranu ale bylo vytvoření mnohých vynuceno nedostatečností dobové 

české přírodovědné terminologie, jež pro mnohé živočichy, jevy apod. prostě neměla žádný 

výraz. Proto bychom měli Šimkovi přiznat přinejmenším tu zásluhu, že se jako první v nové 

době odvážil opustit relativně bezpečné území témat, o nichž se tradičně česky psalo, a vydat 

se do oblastí, pro jejichž popis čeština v té době ještě neměla dostatek nástrojů (o ty se pak 

postarali až o více než generaci později někteří spolupracovníci Josefa Jungmanna, především 

bratři Jan Svatopluk a Karel Bořivoj Preslovi), ale které k sobě poutaly čím dál více 

pozornosti.  

V tomto krátkém článku jsem mohla dát jen několik příkladů toho, čím přispěli vídeňští 

učitelé k prvním krůčkům nové spisovné češtiny. Mohlo by se zdát, že toho vlastně nebylo 

mnoho a že to podstatné stejně nakonec obstarali vzdělanci působící v Čechách a na Moravě. 

Je asi logické, že tomu tak muselo být: kodifikaci moderního spisovného jazyka a jeho 

(znovu)uvedení do nejrůznějších oblastí společenského a kulturního života asi není možné 

plně zařídit zvnějšku, z oblasti ležící mimo území jeho většinového rozšíření. Na druhou 

stranu ale nelze roli vídeňských bohemistů podceňovat, zejména vezmeme-li v úvahu to, že 

měli mnohem dříve než jejich čeští a moravští kolegové možnost oficiálně vyučovat češtinu 

na významných školách určených budoucím rakouským elitám, tedy působit soustavně na své 

žáky (nejen budoucí vojáky, ale v případě univerzitního studia i právníky, teology a lékaře), 

ovlivňovat jejich vztah k češtině a slovanským jazykům vůbec a vytvářet k tomu i příslušné 

příručky. Ostatně i jejich čeští a moravští současníci s nimi sice někdy polemizovali, rozhodně 

ale o nich věděli, vážili si práce přinejmenším některých z nich (zejména Zlobického), 

dopisovali si s nimi, žádali je o radu, vyměňovali si knihy i znalosti a jejich názory považovali 

za důležité. Samotná existence univerzitní profesury češtiny navíc v této době byla velice 

prestižní záležitostí, důkazem jejího významu: živé jazyky se totiž tehdy na univerzitách 

vyučovaly jen málo, ve Vídni byly kromě češtiny v této době zřízeny už jen profesury 



francouzštiny, italštiny a španělštiny, a to všechny až o rok později než čeština a všechny byly 

také, na rozdíl od ní, roku 1781 z úsporných důvodů zase zrušeny. Návrh rozvržení a obsahu 

kurzu, vypracovaný při příležitosti jejího zřízení Zlobickým, je také prvním, byť jen částečně 

realizovaným návrhem univerzitního slavistického studijního plánu vůbec. Dějiny výuky 

češtiny na zmíněných institucích navíc v této době sice začínají, ale zdaleka nekončí. Na 

školách navazujících svou tradicí na Theresianum a Tereziánskou vojenskou akademii se 

studenti i dnes mohou učit slovanským jazykům včetně češtiny a na vídeňské univerzitě 

dodnes působí významní bohemisté, jejichž práce je podstatným přínosem jak pro studium 

českého jazyka, tak literatury.   

Úplně na závěr je třeba dodat ještě jednu věc: Detaily o činnosti znalců a učitelů češtiny ve 

Vídni tohoto období byly až donedávna poměrně málo známé a leckteré materiály dlouho 

čekaly v archivech na své objevení. V posledních letech se o ně naštěstí začali zajímat 

bohemisté jak z Čech a Moravy, tak i z Rakouska či Německa. Díky jejich společnému úsilí 

vyšlo několik odborných knih a antologií textů, které jsou této problematice věnovány. 

Chcete-li se tedy o ní dozvědět více, stačí v knihovních katalozích vyhledat jména Stefan 

Michael Newerkla, Jana Pleskalová, Václav Petrbok, Josef Vintr či Taťána Vykypělová nebo 

tituly jako Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození: J. V. Zlobický 

(1743‒1810) a současníci: život, dílo, korespondence  nebo (není-li vám proti mysli němčina) 

Maximilian Schimek: Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik, Leben, Werk, Editionen. 


