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Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Monumenta Germaniae Historica – 200 let

Tři specializované vědecké instituce v  historických vědách, které vznikly v  19. 
století, stimulovaly rozvoj vědeckého bádání zejména v  medievistice nejen 
v minulosti, ale do značné míry jej ovlivňují, ba spoluvytvářejí do dnešního dne. 
Nejinak tomu bude jistě i v budoucnu, jak ostatně zřetelně naznačuje i předkládaná 
informace. A lze už úvodem říci, že se tak již děje v míře, která někdy i zasvěceným 
doslova bere dech. Ony tři historické sloupy medievistiky jsou  – seřazeny 
v chronologickém pořadí podle roku vzniku – původně berlínská, nyní mnichovská 
Monumenta Germaniae Historica (1819), pařížská École nationale des chartes 
(1821) a posléze vídeňský Institut fur Österreichische Geschichtsforschung (1854). 
Druhé dvě zmíněné se orientovaly na výuku špičkových specialistů, kterou ovšem 
nutně doprovázela již od počátku významná činnost badatelská. Jejím výsledkem 
jsou doslova metry vědeckých publikací a  zejména příslušné časopisy: BECh  – 
Bibliothèque de lʾ École des chartes vychází (s  přeryvy v  počátcích) od roku 1839 
a MIÖG – Mitteilungen des Instituts fur Österreichische Geschichtsforschung od roku 
1880. Obě instituce i  jejich periodika spoluurčovaly, spoluurčují a  kvalifikovaně 
mapují vědecký pokrok v oboru. Pokud jde o Monumenta Germaniae Historica, ta 
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117 | 2019 833 Ivan Hlaváček

jsou orientována výlučně badatelsky. A o jejich produkci platí bez nadsázky, že před 
námi dnes leží desítky běžných metrů edic výsostné (s  nepatrnými výjimkami) 
kvality, řada svazků, doprovázených nadto kvalifikovanými předmluvami.

Stručně rekapitulujme: V 19. století vzniklo pět základních řad, které jsou 
stále klíčovým programem: Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae a Antiquitates. 
Ty se v průběhu času dále členily. Nadto přibyly ještě další ediční řady, z nichž třeba 
upozornit zejména na Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, v  nichž se 
mj.  objevila důležitá bohemikální edice Alexandra Patschovského o  inkvizici 
v českých zemích. Nejnověji k nim přistoupily dvě nové řady, které zabírají nejen 
středověkou Evropu, ale věnují pozornost i křesťanskému Východu: Reiseberichte 
des Mittelalters a  Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen Deutschland. Velký 
význam si ovšem vydobyly i tři s těmito edičními řadami spjaté časopisy: Archiv der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde (vycházel v  letech 1820–1874 
a  dosáhl 12 svazků), návazný Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde (1876–1935), který skončil existenci padesátým svazkem a posléze 
dodnes od roku 1937 vycházející Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters 
(od 8. svazku, tedy od roku 1950, kdy opět po těsně poválečné přervě obnovil 
činnost, vychází s  obměněným podtitulkem für Erforschung des Mittelalters). Je 
třeba dodat, že všechny tři časopisy jsou volně k dispozici na internetu (Deutsches 
Archiv zatím do roku 2003).

Nejen za zmínku stojí také dvě série, určené pro analytické práce. Ta první, 
Schriften der Monumenta Germaniae Historica, byla založena těsně před druhou 
světovou válkou (1938) a čítá už 74 svazků, tedy přesněji titulů, protože nezřídka 
jde o díla vícesvazková (celkově se zhruba 50 000 stranami). Zde se také setkáme se 
dvěma tituly českých autorů, nepočítá -li se masivní česká účast na šestisvazkových 
Fälschungen im Mittelalter). Druhá řada pod skromným názvem Studien und Texte 
vychází od roku 1991 a  má na svém kontě zatím 66 svazků. Stránky jsem už 
nepočítal. A opět se setkáme s českou autorskou účastí, kdy Šmahelova německá 
verze knihy o basilejských kompaktátech vyšla takřka právě ve dnech červnových 
jubilejních oslav.

Je pochopitelné, že se na aktivitách MGH stále intenzívněji podílí mezinárodní 
vědecká komunita, jak se to ostatně odráží i  v  seznamu korespondujících, tedy 
zahraničních členů. Celkem jich je v současnosti 57, z toho 12 ze Spojených států, 
10 z Francie, 6 z Itálie (z toho ale vlastně dva jsou v Římě naturalizovaní Němci) atd. 
K  dosavadním dvěma českým historikům (F. Šmahel a  I. Hlaváček) nově přibyl 
brněnský Martin Wihoda; ze Slovenska to je Richard Marsina. Co je zejména 
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třeba ocenit na činnosti MGH, která vede jejich prezident (v  současnosti 
prezidentka, Martina Hartmann) s  podporou ústředního ředitelství 
(Zentraldirektion), v němž zasedají přední němečtí medievisté, je skutečnost, že 
se neomezují na říši, ale svým záběrem i okruhem spolupracovníků její hranice 
výrazně překračují.

MGH, která oslavují svá dvě století existence, pojala připomínku jubilea 
skutečně velkoryse. Protože vedle mnichovské centrály působí formalizovaně i dvě 
detašovaná pracoviště, totiž ve Vídni při Rakouské akademii věd (Diplomata-
-Abteilung) a v Berlíně při Berlínsko -Braniborské akademii věd (Constitutiones, 
14. století), bylo by potřebí věnovat pozornost všem třem. Protože jsem se účastnil 
pouze mnichovské části oslav, mohu o  obou dalších, která se ovšem zabývají jen 
jedním, byť rozsáhlým edičním počinem, říci jen tolik: ve Vídni oslavy začaly. Na 
půdě vídeňské akademie jim byl věnován páteční večer 25.  ledna  2019. Po 
formálních zdravicích (prezidentka MGH Martina Hartmann, ředitel 
akademického Institutu pro středověká studia Walter Pohl, ředitel Institutu pro 
rakouský dějezpyt Thomas Winkelbauer a  vedoucí edičního a  pramenovědného 
oddělení zmíněného akademického ústavu Andreas Zajic), byly hlavním bodem 
programu dvě přednášky: Herwiga Wolframa a původně neplánovaného A. Zajice, 
který zastoupil nemocného Waltera Kocha. Obě přednášky se nesly v  duchu 
jakéhosi osobního vyznání o vztahu obou přednášejících k Monumentům.

Dalším místem připomínky významu MGH byl Berlín resp. tamní 
akademie, kde ústav sídlil od roku 1842 (původním pracovištěm byl totiž Frankfurt 
nad Mohanem). Tam byl oslavě věnován večer 15. února 2019. Vedoucí pobočky 
a  zároveň řady Constitutiones projektu Michael Menzel stručně charakterizoval 
uvedený projekt. Ten má velký význam i pro naše dějiny, protože zejména svazky 
z doby Karla IV. jsou koncipovány velmi široce a zahrnují často i heuristiku z našich 
zemí. Tyto svazky jsou ostatně průběžně recenzovány i u nás (zejména ve Sborníku 
archivních prací). Hlavní přednášku přednesla prezidentka MGH na téma nového 
začátku Monument po druhé světové válce v Berlíně až do „převratu“ v roce 1989.

Klíčový program byl ovšem vyhrazen Mnichovu, kde Monumenta posléze 
nalezla definitivní sídlo v budově Bavorské státní knihovny. Je to na jedné z hlavních 
městských tříd, totiž na Ludwigstrasse 16, rovněž v  bezprostředním sousedství 
Bavorského hlavního státního archivu a doslova naproti hlavní budově mnichovské 
univerzity. I  ta adresa je svým způsobem symbolická naznačením úzké spojitosti 
Monument s hlavními bavorskými paměťovými institucemi a institucí vzdělávající 
inteligenci budoucnosti. A ovšem naznačuje i postavení, kterému se tato instituce 
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ve společnosti těší. To ostatně naznačila i početná účast publika (počet účastníků je 
odhadován až na 300) na řadě pro ni určených akcí.

Ty za značné pozornosti veřejnosti, i médií, probíhaly po tři dny, totiž od 
čtvrtka 27. do soboty 29.  června na různých místech a  s  různým odborným 
akcentem. Ve čtvrtek se konaly úvodem tři návazné prohlídky prostor Monument 
s doprovodnou průřezovou výstavkou vybraných archiválií k jejich dějinám. S nimi 
a  s  příslušným komentářem jsou prezentovány ve sborníku, který byl připraven 
k  jubileu1 a  jenž vedle katalogové části přináší formou čtyř esejů vhled do dějin 
tohoto ústavu a  jeho současné situace. Je třeba na něj upozornit. Po pozdravné 
adrese bavorského státního ministra pro vědy a umění Bernda Siblera a prezidentky 
MGH M. Hartmannové, přichází klíčový esej lipského Enno Bünze, přehlížejícího 
suverénně 200 let ústavu (s. 15–39, s fotografickou galerií čelných osobností). Přáli 
bychom si ovšem zevrubnější historii MGH. Nemusil by to být zrovna „špalek“ 
jako je kniha o prvním století dějin MGH z pera Harry Breslaua, která vyšla v době 
hospodářské mizérie Německa po první světové válce v roce 1921 jako samostatný 
svazek Neues Archivu a  čítající téměř osm set stran (reprint pak vyšel jako 
samostatný titul). A  mohu už tu říci, že pokud jde o  bohemika, v  Breslauově 
rejstříku dohledáme jen zcela ojedinělé zmínky a to pouze o třech českomoravských 
učencích: Josef Dobrovský měl pro MGH připravit edici Jordana, František Palacký 
byl porůznu k užitku G. H. Pertzovi a byl spolu s Bedou Dudíkem zvolen členem 
MGH. S překvapením tu zjišťuji, že v jeho knihovně nebyl žádný svazek edic z dílny 
Monument, i když jeho podpora Pertzovi při přípravě edic českých kronikářů byla 
oceňována. Útlý svazeček Pertzem vydaného seznamu autorů v  první dekádě 
základní řady Scriptores ani nestojí za zmínku.

Ale je třeba vrátit se k Bünzovu textu, který jako esej – a stejně tak je tomu 
i u dalších statí – nemá poznámkový aparát. Nicméně jeho text je nabit důležitými 
fakty, která plynou chronologicky. A co je důležité: autor se nikde nesnaží situaci 
přikrašlovat. Nejen personální vztahy, které leckdy byly značně napjaté, ale zejména 
taky charakteristiku osob především tehdy, když docházelo na lámání chleba v době 
nacistického režimu. Leckteré velké jméno je zbaveno aureoly, nicméně autor 
zachovává odstup a tím ovšem působí daleko přesvědčivěji, než kdyby se uchýlil na 
tu či onu stranu. Čtenář je tak často zbaven iluzí, aniž by neocenil to, co bylo 
vykonáno.

1 Mittelalter lesbar machen. Festschrift 200 Jahre Monumenta Germaniae Historica, Wiesbaden 
2019, Harrassowitz Verlag, 280 s., ISBN 978-3-447-11240-6.
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Druhý esej skicuje zapojení MGH do digitálního času (Clemens Radl  – 
Benedikt Marxreiter – Bernd Posselt [jde jen o náhodnou shodu jmen s předsedou 
Sudetoněmeckého Landsmanschaftu], s. 39–54). Autorkou třetího textu je bývalá 
prezidentka MGH, Claudia Märtl, která sleduje jednotlivé fáze zrodu edice. Pod 
kratičký čtvrtý příspěvek, který podává perspektivy budoucích programů, se 
podepsala současná prezidentka, Stefan Petersen a opět Enno Bünz.

Pokud by někdo bral přílohy, které tvoří podstatnou část knihy, jako pouhou 
ilustraci, velmi by se mýlil. Neboť jde doslova o pravý opak. Tvoří nedílnou součást 
zejména Bünzova výkladu ke klíčovým epizodám. Nejdříve lze konstatovat, že 
z  dvaceti příloh, na jejichž interpretaci se podíleli různí pracovníci Monument 
(někde jsem jejich jména nedohledal), se první dvě týkají originálního pramenného 
středověkého materiálu, který se také nalézá, i když minoritně, v archivu MGH. 
První je nepatrný zlomek salcburského žaltáře z 8. století, který byl teprve nedávno 
nalezen ve vazbě jednoho starého tisku v ústavní knihovně, druhým je mezi válkami 
zfotografovaný zlomek register listů Friedricha II., jehož originály zanikly v Neapoli 
za druhé světové války. Ale historie těchto i dalších dokladů je podána tak, že se čte 
takřka jako (dobrá) detektivka. Šest z nich se pojí s počátky Monument a v širokém 
kaleidoskopu prezentují úřední agendu i další materiály. Je -li fotograficky podána 
první strana toho či onoho dokumentu, v komentáři přichází edice celého, často 
rozsáhlého textu se zasvěceným komentářem. Nemohu vyjmenovat vše, ilustrativně 
upozorňuji aspoň na tištěný seznam subskribentů 1 svazku. V čele stojí hannoverský 
král a  současně král Velké Británie Jiří  IV., který objednal 24 ex. feiner Ausgabe. 
Druhým byl pruský král, jenž objednal exemplářů 12 pro jednotlivé univerzity 
a některá gymnázia svých zemí. Bavorský král 6 ex., oba též v lepší kvalitě. Rakouský 
císař – 1 ex. gewöhnlich. Po různých dalších vévodech a třech svobodných městech 
(Brémy, Hamburk, Lübeck), která objednala celkem 13 ex. (vedle toho šly ovšem 
objednávky tamních knihkupců) přichází alfabetický seznam podle měst. Z Prahy 
tři knihkupci objednali 4 obyčejné ex. Zajímavé čtení.

Pak přichází skok do r. 1875 k ustavujícímu zasedání generálního ředitelství, 
neboť dotud to byla instituce jednoho muže – G. H. Pertze. Po dalších dvou 
jednotlivinách v  následujícím půlstoletí jsou čtyři čísla věnována době nacismu, 
v  tom zejména jsou otištěny vzpomínky Margarety Kühn, mnohaleté řadové 
pracovnice v oněch dobách, podávající osobní i osobitý pohled na každodenní dění 
v  MGH. Posledních pět čísel je věnováno poválečné době od nových počátků 
resuscitace na zámku Weissenstein (Pommersfelden), kam byla Monumenta 
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evakuována až po komputerizaci a digitalizaci. I když výběr byl promyšlený, čtenář 
by snadno snesl dvojnásobek takto připravených příloh.

A tu je třeba říci něco i o nakladatelstvích, která nesla, resp. nesou tíhu často 
složité sazby edičních svazků. Tradiční nakladatelství Hahn v Hannoveru konalo 
tuto službu více než 150 let. K němu se v průběhu doby přidávaly nakladatelské 
domy Weidmann, Hiersemann a  Böhlau (jenž zůstal vydavatelem časopisu), aby 
dnes  – vedle jednotlivin, vydávaných „samovydavatelským“ způsobem  – neslo 
celou tíhu wiesbadenské nakladatelství Harrassowitz.

Ale je třeba vrátit se do Mnichova. Ve čtvrtek dopoledne proběhla prezentace 
současných, zejména digitalizačních prací (C. Radl a B. Posselt), následně A. C. 
Nierhoffovou a  H. Zimmerhacklem konkretizovaná na Frutolfově kronice 
a  ukázkou práce na vzniku konkrétních čísel časopisu Deutsches Archiv (K. 
Borchardt a  Veronika Lukas). Do velké míry paralelně probíhala prezentace 
posledních velkých edičních počinů: Theo Kölzer představil svou merovejskou 
edici listin Ludvíka Zbožného, nemocný Walter Koch byl zastoupen při prezentaci 
edice Diplomata Fridricha  II., Wilfried Hartmann podal zprávu o  karolinských 
Conciliích a posléze Alexander Patschovsky referoval o edici díla Joachima z Fiore 
Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Třem z přednášejících byla následujícího 
dne udělena pamětní Medaile svobodného pána vom Stein (T. Kölzer vzhledem 
k  tomu, že musel předčasně odejet, ji obdržel již ve čtvrtek) a  byla pronesena 
příslušná laudacia.

Tím ale nebyl čtvrteční program ukončen, naopak. V  mnichovském 
Künstlerhausu pokračoval vědecko -společenský program. Zahájil jej generální 
ředitel Bavorské státní knihovny Klaus Ceynowa, po němž se moderace ujala M. 
Hartmannová, která uvedla pódiovou diskusi, tedy spíš řadu osobních vyznání 
předních zahraničních medievistů. Bylo by s užitkem, kdybychom se s jejich texty 
mohli setkat i v tištěné formě.

Vědecký program jubilejního setkání pokračoval v  pátek nikoliv v  sídle 
Historisches Kolleg (Kaulbach -Villa), ale opět v Künsterhausu ve třech návazných 
sekcích. Pochopitelně se vše točilo kolem edic pramenů a  budoucích projektů. 
Není možno je ani vypočítat, tím méně glosovat. Vybírám aspoň následné: Klaus 
Herbers představil nově se etablující řadu cestovních zpráv pozdního středověku 
s konkrétním představením cesty jednoho norimberského lékaře těsně před rokem 
1500 do západní Evropy, Peter Sh. Lenhart promluvil o hebrejských pramenech 
a jejich významu pro německé dějiny, K. Borchardt a B. Marxreiter o pramenech ke 
křížovým výpravám, Martin Wihoda o Monumentech a české, zejména moderní 
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historiografii. Zdůrazněna jím byla osobnost brněnského Bertholda Bretholze. 
Odpolední zasedání uzavřel výkladem o sponheimském opatu J. Trithemiovi a řádu 
vědění (Wissensordnungen) Arno Mentzel -Reuters.

Vyvrcholením dne byla recepce bavorské vlády, zastoupené ministrem 
Florianem Hermannem, v  mnichovské Rezidenci. Po výše zmíněném předání 
pamětní medaile následovala přednáška ředitele mnichovského Ústavu pro soudobé 
dějiny Andrease Wirschinga o pramenech národa (Die Quellen der Nation).

A konečně je třeba zmínit se stručně o sobotním průběhu oslav, což mohu 
učinit už jen na základě písemných podkladů. Pod názvem Výzva pro budoucno 
(Herausforderung für die Zukunft) odezněly pod předsednictvím Claudie Zey 
z  Curychu tři přednášky a  závěrečná diskuse, která ovšem doprovázela i  většinu 
pracovních přednášek předchozích dvou dnů. Přednáška Thomase J. H. Mac 
Carthyho, který ve výše zmiňovaných Schriften právě vydal knihu o pokračovatelích 
kroniky Frutolfa z  Michelsbergu, se obírala digitálními pomůckami při práci 
s kronikářskými texty a E. Bünz věnoval pozornost sériovým pramenům pozdního 
středověku. Dopolední zasedání a  tím i  celý mnichovský maraton uzavírala 
přednáška Evy Schlotheuber (která se, mimochodem, angažuje i ve studiu českých 
středověkých dějin) o digitální edici sbírky listů kláštera benediktinek v Lüne (dnes 
už součást Lüneburgu).

Monumenta prošla i  kritickými časy  – hospodářskými, ale zejména také 
ideovými. Tak v  roce 1935 byla na popud říšského ministerstva pro vědu 
přejmenována na Říšský ústav pro starší německý dějezpyt (Reichsinstitut für ältere 
deutsche Geschichtskunde) a spojena s Pruským historickým ústavem v Římě. Jestli 
se zdálo, že problematické době v  historii tohoto stavu bylo věnováno málo 
pozornosti, je to jen zdání, protože oslavám, ale zároveň pracovnímu ohlédnutí se 
i  podívání se do budoucnosti bude věnováno poslední z  jubilejních sympozií, 
plánované na konec listopadu 2019 v Římě. Bude se konat pod zřetelným názvem 
Historiker unterm Hakenkreuz a  v  rámci ohlášených šesti klíčových přednášek 
představitelů různých blízkých institucí je možno číst i  dvě česká jména: Karla 
Hrůzy (Hruza) za Rakouskou akademii věd a  Jiřího Němce za Masarykovu 
univerzitu. Na facit tohoto zasedání, který jistě bude zpřístupněn tiskem, si ale 
bude třeba počkat.

A není možno nezmínit ani jedno z nejdůležitějších východisek práce (vedle 
velkého množství různých rukopisných či fotografických podkladů), totiž 
knihovnu MGH, která nejenže patří mezi nejvýznamnější svého druhu, ale platí 
o ní, že skutečně nejvýznamnější je. Není přístupná pouze pro vyvolené, ale otevřena 
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všem – ovšem k prezenčnímu studiu. A je schopna podávat i širší informace. Její 
týdenní seznamy nových přírůstků jsou snad nejlepší nabídkou, jak být informován 
skutečně na úrovni. A teď jen postesk, zda to totiž pro české historiky není příliš 
deprimující, ba frustrující konání…

Co říci závěrem? Snad jen tolik, že Monumenta neztrácejí v žádném případě 
na aktivitě a  atraktivitě v  současném světě a  stávají se stále zřetelněji jedním 
z klíčových pracovišť ve svém oboru, a to jak v německém kontextu, tak – nebojím 
se toho velkého slova – v rámci světové historiografie. Že v nich nezapadá ani česká 
stopa, je tak nepochybně svědectvím, které nelze přecenit. Na ohlasu v médiích – 
tisku i rozhlasu – lze dokumentovat, že toto hodnocení vnímá i německá veřejnost. 
Snad stačí upozornit jako pars pro toto na celostránkový článek ve Frankfurter 
Allgemeine Zeitung a na bavorský rozhlas. Ale našly by se i další doklady.
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