
v. Jakob Píilaeologiis i památník Mataiiši Kolínu

z Chotèriny.

Od

W á 1 a w a Hanky.

(teno we schzce král. <5eské spolecnosii nauk dne 28. bezna 1844.)

(Z rukopisné chroniky panowání Maximiliana . i Rudolfa II. w kapitole Wvšehradské.)

O IMatausi Kolínowi z Chotèriny již Liipdc i IFelcslarvína we swých historických

kalendáích, Stránský w obci eské, Balbín we swé uené echii, Hammerschmid w ped-

chdci sláwy Pražské a Schmidl w historii towaistwa Ježíšowa, pak Semler we zwlášlní kníž-

ce: Animadversicncs in mcnumenlum sépulcrale, qucd Malthacc Ccllino a Jacobe Palaeclcgc erec-

tum in magno ccllcgic Caroline pragensi ccnspicilur, níž wyobrazení téhož památníka pi-

pojil, dále 1'oigt i Pelzcl w obrazích slawných muž, w Ccchcslaivu 1824 íslo 23 str. IT9

o kapli bethlemské, konené dal p. Wcjtëch Raffer *) ze sauwèké chroniky panowiiní Maxi-

iiiiliana II i Rudofa II, jejíž rukopis we Wysehradské kapitole se chowá, obšírnjší spiáwu

w pátém roním bhu asopisu eského Museum 1831 str. 4 il pod názwcm: Kámen pei-

mátni pvstau'cnij Mistru Matauši Kollíncivi a t. d.«

Ponwadž pak ze wšech tchto spráw as postawení karolínského památníka nade wší

pochybnost posud wyložen a uren není, uiním to i pidám spráwám tm, eho se ješt

nedostáwalo. Lupá, Weleslawína, Stránský, Balbin, Hammerschmid, Schmidl i echoslaw

nejednali pímo o památníku tom, ale jen mimochodem o wlasti, pijezd i imrtí Kolínow

zmiují; Semler ale Voigt a Pelzel i p. RulTer práw tento za pedmt berau. Z názwu

Semlerowy knížky y>mo7ium.entum sepulcralev- widli, že on karolínský památník za hrobní

kámen Kolínw držel, jak to str. 11 a 4" ješt jasnji dotwrzuje nLapis,< illustrandwm

*) Lupacii Ephem. IUI Junii et X Odo!). If^eleslaivina Kalendá IIII erwna. Mransky Respublica

bojcma str. 26. Balbini Bohemia docta p. II. 249. Hammerschmid Prodronaus Gloriae piagcnae p. 304. Schmidl

Hisloria Socielalis Jesu prov. Boiemiae lib. 4. n. 236 ad au. 1580. lib. 2. n. 115.
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rrii-/-i.n/V>..... ,....^1 r. .// ^^. , — — .^..^ 1,/t víLiK^íum carciDiian translalum. —
ex quo oslendilur lapidcm primo pcsitiim fuisse in sépulcre Ccllini, dcmum in ccllegium carcli-

transla/um.» Jak se mohl Semler na pauhé »dicitur« spoléhali, kdežlo sám onoho asu

() do belhlcmské kaple jiti a oit se peswéditi mohl, že hrobni kámen zela jiný a

sice s latinským nápisem, jak ho pozdji Voigt i Pelzel II. str. 44 tisknauti dali, a se zna-

kem pl kidlatho kon jest. *) Ze Palaeolog pvvodn do kollcge karolinské, a sice do

lektorium památník ten postawil, z dole postawené spráwy, kterau pro mnohé odchýlení od

puwodu \ve wýše zmínném asopise eského Museum, zde wrn ješt jednau tisknauti dá-

wám. Jii ze samé té spráwy wyswitá, že rok I06G poslawení karolínského památníku býti

nemže, ponwadž Palaeolog teprw ih&l žádost o povvolení podal, a rok pipsaný w spráw

této ku konci eckého nápisu »1568« na wlas beze wšech tuek se eckým letem . 5". //.

se shoduje, toliko že kameník w poslední litee, nemw ji snad dosti zetelnau, wrch spojil

a druhé nožiky árku trochu rozdlil, což Voigt i Pelzel za Ui a RuíTer za Pi wzali, kdežto

to / totiž 8 wyjaduje. Kdy wlastn památník náš na dwr nehodám asu i rozpustilosti

mládeže z lektorium8' byl, nikde sem se dowdti nemohl. Balbín neznaje nedo-

rozumní Kolína s akademickým senátem, prawí (Bchania dccla II. p. 249)« tantum sibi

apud cmnes eruditionis nomen ccllegit, utsine invidia statuam ei marmoream (quam hcdicq. vi-

demus) in Academiac pratensis Aula crcxcrit Jaccbus Chius cx impcratcria gente Palaeclogcrum.

Tžko rozhodnauti, jesdi to sí a nebo dwr míní; Ungar na to dáwá poznamenání »Mar-

moreum hvC monumentm videbis in atrio Magnat Aulae Carolinae, qucd cum mcmcriis viri

istius an. 1756 excusum ddit Joannes Semler.

Voigt i Pelzel wvnechali wrchní nápis nad wyobrazením Kolína TfiY

OPÍiX TPOllAlON. Pak w jeho wydaných spiších opustili: Sacri ar^ume^iti Hymni alieiucl

compositi a Matthaeo Ccllino. Addita est Epištola ad amplissimum Senatum Populum({. Anti-

quaePragae (ku konci) Impressum Präge in antiqua vrbe apud Joannem Colulirium Anno 1545.

De ecenn Demini al/quct Odae exempli gratia propositae adolescentibus in Academia Pragensi

a Matthaeo Ccllino Gurimeno, cum prosodiani pubhcé praelegeret. Addila sunt et alia quae-

dam exempla praecipuorum geneium Versuum et ea quidem varii argumenti. flmpressum in

maiori civiLate Prägen: In officina Joannis Colubri 1546. Pipsáno Si.xlu z Ottersdorfa. Pak

Granimatica linguae lalinae, ne wšak bohemicae, jak tam slojí.

De nuptiis clariss. Doctoris Sigismundi Geloi Pannonij, et honcstiss. puellae Euphe-

miae Magnifici ad doctiss. D. Georgij Veriiheri etc. filiae, epigrammata aliquot, a Boiemis

poticae studiosis scripta. Matlhaeus Collinus à Choterina. Cum consensu D. Administrá-

torm utriusq. partis, et D. Capitanei Arcis Pragensis apud Joanne Canlorem Cohibrum in

ueteri vibe Pragensi excusù. Anno M. D. LI.

*) Pi zboieuí kaple bellileniské na «Iworni rozkaz od 23. èerwna 8), kaiipil wccky liiobuí kameny

lirab Chotek, a jsau nyní we Wcluusich w základecti wloženy. Kámen Kolinúw i Worlikúw wyprosil sob

z \^18 p. stawitelskv pisar i má lio \v Praze -we swém dome, a kdyby se karoliuský na weiikau siá

postawill ml, holow jest i bethleniský tam darowali, lak žcb}' saumèroè po slianácli kapliky svrat. Kosmy

i Daraiana stáli muiili. — Nyní darowal i ten i VVorlikúw eskému Museum. ilo.' Jiii-
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698 Rczhcr staroeské literatury, Wáclaw Hanka:

Téhož leta lo ll.. cíne me&icr: uiw<.iia^ j ..luv^v^i^p ^ /,. ,:^
z rodu císaw Konstantinopolilansk Vch, jakž on prawil, pošlým vvzaw sob dceru nkdv
Martina Kulliena z Sprinspergu za inanželku, w Praze se usadil. Ten z poruení J. M.C dán

do wzení eeného Spinka na rathauze starého mèsta pražského, protože njakého mnicha

pobhlého z kláštera sw. Anežky, když byl nkteré wci poswatné pobral, u sebe w dom
swém, u tí kalich, w fae gilské, pechowáwal, a maje od .1. M. jisté poraení, aby jeho

wydal, toho neuinil, ale w noci ho pry od sebe wyprawil. A protož podrichtá pro nho
Palaologa pišed nalezl ho w truhle zawenébo w komoe, a daw zámeníku ji otewíti,

jeho tam nalezl, a do wzení s sebau wzal. Potom pak XXIX dne dubna msíce z toho

wzení na poruení J. . . okolo tetí hodiny na noc na kotí wzat, a na Podbrady, jakž

bylo slyšeli, wezen, a lam do wzení dán. Potom týž Palacologus okusiw onde i onde je-

dnak na Moraw, jednak w Rakausích, jednak i w wlasti swé na ostrow Chio rozliného

štstí i neštstí, pwodem bratra swélio kardinála jat a do íma piwezen, a tam u wzení

za dosti dlauhý as drián, když swého náboženstwí uslaupiti nechtl, na snažnau žádost

bratra jeho kardinála papež Gregorius XílI málo ped swau smrtí jej zaškrtili a potom

upálili dal.

Tento Palaeologus pamatuje na ta dobrodiní, kteráž byl od nkdy M. IMatauše Ko-

lína z Chrtríny w andlské zahrad, kdyžto pohoslinu do Prahy pišel, wzal jest, žádal p.

Rektora a Mistrw uení pražskách, aby mu dopustili in leclorio kollege císae Karla IV.

jinak weliké, kdež jest uinil monumentm anebo kámen mramorowý s nápisem podle spú-

sobu a obyeje, jako se w wlaskycli Akademiích zachowáwá, postaniti. Na jehožto žádost

z spoleného snesení d.ili mu odpowd: že toho z jistých píin nikterak dopustili nemohau,

protož aby se w tom spokojil. On pak nepíestaw na té jich odpowdi, podal suplikací

pánm Místodržícím w králowslwí eském, jich za pímluwu žádaje. jehožto takowé žá-

dosti jich Mii páni Místodržící jsauce naklonni tak uinili, a we stedu po tech králích léta

1067 psaní s suplikací jeho p. Rektorowi a Mistrm uení pražského odeslali takowé: »Po-

cliwí pátelé naši milí ! Oznámil jest nám skrze píležící suplikací Jacobus Palaeologus, že

pro dobré pátelstwí, kteréž jest ml s Mistrem Mataušem Kolínem a pro památku jeho

toho úmvslu jest, s ddici a pátely jeho kámen mramorowý s textem na swj náklad in

leclorio weliké kollege, tu kde uiwal, do zdi poslawiti dáti. Wšak aby pedsewzalý dobrý

aumysl swj tomu, kteréhož za žiwnosti milowal, i po smrti w skutku dokázal, a w^ ko-

nali s wolí waší mohl, nás jest za toto pímluwí psaní wám prosil, kteréhož sme jemu,

jsauc netoliko osoby již jmenowaného nkdy Matauše Kolína, ale i tch darw, kterýmiž

od pána Boha wšemohaucího z milosti jeho swaté obdaen byl, powdonii, a že té památky

hoden: nadto weyše že i w tom poctiwost wase, jazyka eského i wšeho uení pražského

jest, a wám nic na ublížení není : nbrž lakowú jeho wli, klerauž dobrým aumyslem míní

a uinili chce, sme jemu schwálili."

»A protož se wám pinilauwáme a za to žádáme, že tonm, aby jmenowaný Jacobus

Palaeologus takowý úmysl swj wykonati, a kámen mramorowý s textem do zdi pro budaucí

památku toho muže tu na lektoi waší poslawiti mohl, na odpor nebudete, nébrž sami pro
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poctiwost wlasti swé rozhlášení mezi cizí národy toho nápomocni budete. Dán na hrad
pražském vv stedu po swatých tech králích léta pán et Ixvij.«

Kdež pan Rektor a páni Misti majíce to jich M'' pímluwné psaní w swém spole-

ném uwážení s pátely swými, jakby se w té píin zachowati mli, se radili, a potom z potu
sného dwa pány doktory Giíka z Sudelu a Thomáše Wodnianského jeho M'" panu Janowi

Staršímu z Waldšteina a na Hrádku nad Sazawau, nejwyššímu sudímu králowstwí eského,

odeslali, žádajíce jeho M" , ponéwadž to wc byla nowa, neobyejná a nikdy neslýchána, za

radu, obáwajíc se, aby potom sebe neb uení pražského w njaké skrze to nebezpeenslvsí

neuwedli. INicmén wšak tomu nejsauce na odpor, toliko toho pi jich ' žádali chljí,«aby

je w tom tak ochrániti ráih', aby jim to nebylo piteno, jakoby to o sv\é újm inili, což

iní na pedložení jich M'' .

Dáli ráil odpowèd, že se tomu diwí, že jsau tak nerozumní, bázliwi a niemni, že

swé pocliwosti neznají, sami se snižují, chwály, poctiwosti swým a zwlášté lidem hodným a

ueným nepejí, ježto mají jistau wiili sob oznámenau. A protož aby tak uinili, jakž jest

jim psaním oznámeno, že jest ta Místodržících jistá wûle a poruení etc. A že když to nej-

prwé na jich M'' bylo wznešeno, tomu sau se welmi diwili a tžce toho nesli. A jestli toho

neuiní, tehdy že musí uinili; a kdyby nim šetení nebylo, žeby jim to jiní byli wymili
a rozkázali. A tu jest welice wychwalowal M.Kolína, kterak jest dobe poslaužil uení praž-

skému; a že již nebude jim sprawowání porueno, ale jiným lidem znamenitým a ueným
jakž w Akademii tak w Konsistoi etc. pitom se omlauwali ráil, že jim wšeho do-

brého peje, a že jako pítel jich jim tomu radí. pes to ponwadž tak jsau twrdi

proli sob a nepízniwi, že jim toho den pokládá w pondlí nejprw pišlí, aby se ped Jeho

M" postawili, že tu nco twrdšího sob uslyší etc. Dali sau odpowd, že sau tomu neod-

pírali, ale z píin nkterých w lom se ohradili chtli etc. 1 ráil od toho pán pustili, a že

kdyby na n neráil hýli laskaw, žeby jim toho nemluwil, a zwlášté pak ped jinými. Jest-

liby kdo na tom pestali nechtl a domlauwal se, tehdy aby se ped jich M'' postawil, že tu

uslyší, emuhy nerad etc. A lak wyrozumwáe jakýby dokonalý byl aumysl páninv Místodr-

žících, dali Palaeologowi z uwážení spoleného lakowú odpow : akoli ta wc, za klerúž

žádá, jest neobyejná i nebýwala w Akademii naší, ale ponwadž jich M" páni Míslodržící ji

pobožnau, poctiwau a užilenau a chwalilehnau býli uznáwají. Pan Rektor a P. Professores

na takowau jich M" pímluwu jemu lomu dowolují; wšak na len spsob, aby se do kollege

dal nalezli, a tu že jemu místo ukázáno bude, na kterémby takowé Monumentm po-

stawili ml. Druhé, aby textu, kterýžbv na témž kamenu raramorowém chtl míli, nedal wy-

tesáwati, lebv prwé jej pánm Mistrm ukázal. Což se i slalo. Na tom pak kamenu jest

pedn obraz Kolínw wytesán, a nápis nad ním tento : METAIT OPfí.X TPOnAlOh'.

Potom zelený strom, na jehožto ratolestech jsau litery zlaté, obsahující w sob tyto ^:
tibi pro meritis posuil Colline Jacobus

nie Palaeologus, nobilis exilio;

Tu peregrinantem coluisli tempore iniquo,

Accipe amicitiae pignora grata tuae.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/



700 Rozbc7- staroeské lileratury. Jf''áclaw Hanka: Památník Matouši KcUnu.

Dole text eck}' tento :

. J. T.

MATQJmi KOJAINíh TSli KOeEPlNJlfli ET^E
Níli fhUEAAHNl^ EAAHNI
KHJ:, KAI, IAKÍÍBOI^2
OATMIJAPElOi: o2: AZTAT
: K^i zJifiK0MEA'02: aaikíi^ a~enoz
^ENOZ EN1 EN AMOIPHMATIETI KAI
NTN ZP.N EI2: XAPITO2: OMOAOriAN KAI MN
IlMflSTNON TOIl EPXOMENOi:^ EN mi.

KElMENSli EQHKEN A. . . H.

na kamen. W pipomenuté ale chronice stojí: A. . Z. P. IbGS.
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