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PŘEDMLUVA

Tento svazek navazuje na dvě předchozí husovské překladové publikace, M. Jan
Hus v polemice a za katedrou (2015) a M. Jan Hus v polemice a v žaláři (2019). Přináší
český překlad všech dochovaných a vůbec známých promočních promluv, rekomendací, M. Jana Husa. Jsou zde jednak zcela nové překlady, jednak v revidované
a opravené podobě ty, které byly publikovány již v první z uvedených knih. Její
úvod v roce 2015 se tyto texty snažil čtenářům přiblížit; charakterizoval je tím, že
se v nich setkáváme s jinou podobou Husovy osobnosti než u středověkého teologa, kazatele a karatele očekáváme. V rekomendacích se zračí přátelský vztah učitele ke studentovi a ke studentskému světu, podávají nám zajímavé zprávy o všedním
životě na univerzitě a o jeho tzv. každodennosti, nešetří humorem, objevují se
v nich dialogické prvky a snad až náznaky dramatické performance.
Předkládané texty byly součástí promočních aktů: studium na artistických fakultách bývalo zakončeno dosažením bakalářského stupně nebo získáním magis
terského titulu podobně, jako je tomu dnes, doktorát však udílely jen tři další,
specializované fakulty, teologická, právnická a lékařská. Naše texty se vztahují
k fakultě artistické, kde Hus jako učitel působil, budeme tedy dále mluvit o jejích
bakalářských a magisterských promocích. Bakalářská promoce byla označována
jako determinace, magisterská výrazem incepce. Promoční akt se konal při slavnostním zasedání fakulty: poté, co byly ověřeny nezbytné předpoklady, představil
svého žáka děkanovi a fakultní kongregaci učitel, který byl většinou zároveň jeho
promotorem. Uchazeč pak řešil předloženou otázku – kvestii, quaestio; své řešení,
takzvanou positio, přednesl spatra: k otázce bylo třeba podat důvody a doklady
z Bible a z autorů pro i proti, rozhodnout buď pro kladnou nebo zápornou odpověď a pohotově reagovat na námitky a komentáře. Uvedený postup se při bakalářské promoci nazýval determinatio a tento výraz se tedy vžil pro celý akt promoce
bakalářského stupně – determinace. Závěrem pronesl promotor pochvalnou řeč,
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recommendatio, zakončenou udělením příslušné hodnosti.1 Rekomendace byla tedy
třetí, poslední částí promočního aktu, což také některé z našich textů oznamují
formulí: „Za třetí je nyní třeba našeho kandidáta krátce představit.“2 Podobnou
procedurou jako popsaná promoce bakaláře byla promoce magisterská, incepce,
inceptio, nazvaná podle skutečnosti, že jí začíná (incipit) plné členství nového mistra ve fakultní kongregaci.
Bakalářská rekomendace vrcholí promoční formulí o udělení titulu, na konci
magisterské rekomendace bývaly předány mistrovské insignie, jak čteme v závěru
rekomendace Proice omnia ista: „… proto ti předávám odznaky magisterské hodnosti… nejprve biret…, za druhé zlatý prsten,… za třetí otevřenou knihu.“3 Kandidáta
pak promotor vyzval k počátku univerzitní kariéry, ve zkrácené podobě máme
tuto výzvu na konci zmíněné rekomendace k magisterské incepci Proice omnia ista:
„Nyní tedy, vážený mistře, začněte, atd.“4 I u bakalářských rekomendací podávají rukopisy závěrečné formule většinou zkráceně, pokud je nevynechávají zcela;
plné znění závěru rekomendace bakaláře čteme pouze u textu Studuit agere a i zde
jsou vynechána poslední slova, „(ve jménu) svaté a nerozdílné Trojice.“ V našich
překladech zkrácený rukopisný závěr rozšiřujeme o vynechaný text ve špičatých
závorkách s odkazem na plné znění ve Studuit agere.
Mezi Husovými rekomendacemi se k incepci vztahují dvě, Proice omnia ista
a Principatus virum ostendit, v níž se o Husově autorství pochybuje. V případě rekomendace Si vultis nichil timere promoval Hus zároveň Zikmunda z Brodu jako
bakaláře a Mikuláše ze Stojčína jako mistra. Ostatní Husovy promoční proslovy se
vztahují k bakalářům, jde tedy o determinace.
Dochované promoční projevy nevypovídají o tom, kolik studentů Hus přivedl
k promoci, kdy a kolikrát byl ve zkušební komisi nebo jí ve funkci děkana předsedal. Přesnější informaci poskytuje Liber decanorum, děkanská kniha; na základě
úředních záznamů artistické fakulty, především právě děkanské knihy, byl vysloven
odhad, že množina studentů, které by bylo možno označit jako Husovy žáky, kolísá
rámcově v rozpětí mezi dvaceti a čtyřiceti osobami.5 Děkanská kniha uvádí dvanáct bakalářů a jedenáct magistrů, jejichž promotorem byl Hus, nejnovější odhad
1
Nejnověji viz: František Šmahel, Alma Mater Pragensis. Studie k počátkům Univerzity Karlovy,
Praha 2016, s. 252–253; František Šmahel, „Fakulta svobodných umění,“ in: Dějiny Univerzity Karlovy
I: 1347/48–1622, ed. M. Svatoš, Praha 1995, s. 116–117.
2
„Quoad tercium, restat nostrum determinantem breviter conmendare.“ Studuit agere, se stylistickou obměnou také Veniat cuculus, Forcia adversis, Si vultis nichil timere.
3
„… quapropter trado sibi insignia magistralia… primo biretum…, secundo anulum aureum…, tercio librum apertum.“
4

„Nunc igitur, magister reverende, incipiatis etc.“

5
Blanka Zilynská, „Mistr Jan Hus a pražská univerzita: několik zamyšlení nad možnostmi poznání
jejich vzájemného vztahu a Husovy pedagogické činnosti,“ Acta Universitatis Carolinae − Historia Univer
sitatis Carolinae Pragensis 58, 1, 2018, s. 211.
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celkového počtu jím promovaných žáků je interval dvacet pět až třicet osob,6 tedy
o hodně víc, než kolik jeho promočních proslovů máme dnes k dispozici. Za zvláštní pozornost stojí adresáti našich dochovaných projevů, právě promovaní bakaláři
a mistři. Zjišťujeme, že se již v průběhu studia vytvořila vazba mezi některými
z nich a učitelem, jehož si vybrali za svého promotora, M. Janem Husem. Jsou to
Matěj z Knína, Martin Kunšův z Prahy, Mikuláš z Miličína, Zdislav ze Zvířetic; pozoruhodné je, že společně a zároveň promovaly dvě zvlášť známé postavy husitství,
Petr z Mladoňovic a Jan z Příbramě. O těchto Husových žácích se čtenář může
dozvědět víc v úvodech k jednotlivým rekomendacím.
Dochovalo se celkem čtrnáct rekomendací spojovaných s Husovým jménem,
jejichž překlad tato kniha přináší. O dvou na posledních místech naší řady, Prin
cipatus virum ostendit a Da adverbia, badatelé většinou soudí, že Husovi nepatří,
i když jej jako jejich autora uvádí rejstřík rukopisu, v němž jsou zapsány. Obě
mají jen jeden zápis, a to v rukopise pražské Národní knihovny X E 24. Společné
je jim i to, že u adresátů – uchazečů známe jen jejich křestní jména a nemáme
žádnou oporu pro stanovení doby, kdy byly proneseny. Máme tedy dvanáct textů,
u nichž je Husovo autorství jisté nebo vysoce pravděpodobné. Jisti si můžeme být
Husem coby autorem u deseti kusů: Discens factus est sciens, Proice omnia ista, Fulget
virtute modestus, Veniat cuculus, Filius esto bonus, Recte vivas, Quere quid sit virtus,
Instrue preceptis animum, Forcia adversis, Si vultis nichil timere (u některých z těchto
kusů je Husovo autorství doloženo rukopisně, u některých bylo zjištěno a potvrzeno na základě komparací). Studuit agere je Husovo s největší pravděpodobností,7
na rozdíl od předchozích badatelů dospěla k témuž názoru A. Schmidtová o proslovu Quere bonos mores.
České texty Husových promočních proslovů zde řadíme podle chronologie,
již přijal soupis pramenů k Husově literární činnosti, sestavený F. M. Bartošem
a P. Spunarem,8 ovšem s tím rozdílem, že tento soupis podává nejprve dvě incepce
(magisterské) a pak následují determinace (bakalářské). Všechny tyto texty pocházejí z let 1398–1410.9
6

Tamtéž, s. 212, 214.

7
A. Schmidtovou (srov. pozn. 13) znejisťuje chronologie, neboť Hus by byl tuto promoci konal dřív,
než byl zvolen za examinátora bakalářů (srov. též B. Zilynská, „Mistr Jan Hus a pražská univerzita,“
s. 211, pozn. 16). B. Ryba (Nový Hus. Nepoznané universitní promluvy Mistra Jana, Praha 1948, s. 15–16)
ale na této okolnosti neshledává nic výjimečného.
8
František Michálek Bartoš – Pavel Spunar, Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M.
Jeronýma Pražského, Praha 1965, č. 30–41, s. 89–95. Soupis řadí napřed dvě rekomendace magisterské
(incepce č. 30, 31), poté bakalářské (determinace č. 32 a dále). Rekomendace Principatus virum ostendit
a Da adverbia podává v oddíle „Spisy sporné a pochybné“, č. 315, 316, s. 265–266.
9
Takto jsou proslovy řazeny též v edici A. Schmidtové (srov. pozn. 13), s jednou odchylkou (rekomendace Proice je na třetím místě, před Fulget virtute modestus). F. M. Bartoš v závěru studie „Hus
jako student a profesor Karlovy university,“ Acta Universitatis Carolinae − Philosophica et Historica 2,
1958, s. 9–26, klade rekomendace, jež nelze přesně datovat (Proice omnia ista, Instrue preceptis animum),
na konec svého soupisu, před vyloženě sporné rekomendace Principatus virum ostendit a Da adverbia.
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Husovy rekomendace byly v rukopisech nalezeny, identifikovány a popsány
ve dvou fázích. Nejprve otiskl šest promluv Konstantin Höfler:10 Recte vivas, Quere
quid sit virtus, Instrue preceptis animum, Quere bonos mores, Principatus virum osten
dit, Da adverbia; poté v roce 1914 jednu další promluvu, Discens factus est sciens,
z pražského univerzitního rukopisu X C 3 Jan Sedlák.11 Později, v roce 1947, právě
v tomto rukopise objevil dalších sedm Husových promočních projevů Bohumil
Ryba a vydal je v Listech filologických:12 Fulget virtute modestus, Filius esto bonus, Stu
duit agere, Veniat cuculus, Proice omnia ista, Forcia adversis, Si vultis nichil timere. Rukopisnému dochování Husových promočních proslovů se v této naší práci věnuje
speciální studie H. Krmíčkové.
Zásadní zásluhu na zpřístupnění celého originálního latinského korpusu hu
sovských proslovů, tedy nejen jednoznačně a zaručeně Husových textů, má Anežka Schmidtová, veřejnosti historiků a literárních historiků – medievistů známá pod
příjmením Vidmanová (Schmidtová je její dívčí jméno). V roce 1958 vydala obsáhlý soubor textů, které Jan Hus pronesl na půdě univerzity, tedy rektorské řeči,
kázání a promoční proslovy.13 Zde znovu publikovala všech čtrnáct dochovaných
rekomendací spojovaných s Husovým jménem, doprovodila je shrnujícím komentářem (s. 220–223) a vydatnými poznámkami ke každému textu zvlášť (s. 223–
229), musela však bohužel rezignovat na textověkritické poznámky.
O dosavadních českých překladech těchto textů informuji dále v Překladatelské poznámce.
V tomto novém svazku husovských překladů přinášíme čtenářům v českém
přetlumočení všech čtrnáct rekomendací spjatých se jménem českého reformátora
a univerzitního učitele: nesporně pravé a velmi pravděpodobně pravé v předpokládaném chronologickém pořadí, nakonec dvě, u nichž je Husovo autorství sporné.
1.
Studuit agere (1398), vyd. B. Ryba, A. Schmidtová (Vidmanová)
2. Discens factus est sciens (1399), vyd. J. Sedlák, A. Schmidtová (Vidmanová),
přel. E. Stein
3. Fulget virtute modestus (1400), vyd. B. Ryba, vyd. A. Schmidtová (Vidmanová),
přel. B. Ryba
Bohumil Ryba ve své edici rekomendací z rukopisu NK Praha, X C 3 podává nejprve dva kusy, u nichž
je Husovo autorství jednoznačně mimo jakoukoli pochybnost (Fulget virtute modestus a Filius esto bonus),
teprve pak postupuje chronologicky.
10 Konstantin Höfler, Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen II, Wien 1865, s. 95–110;
projevy Principatus virum ostendit a Da adverbia se však dnes za Husovy texty nepovažují.
11 Jan Sedlák, „Husovy promluvy promoční,“ in: Studie a texty k náboženským dějinám českým I, Olomouc 1914, s. 124–128.
12 Nový Hus. Vydala pak i separátně Jednota českých filologů, Praha 1948 (stránky zde citujeme
podle tohoto separátního vydání).
13 Iohannes Hus, magister Universitatis Carolinae. Positiones, recommendationes, sermones. M. Jan Hus.
Universitní promluvy, ed. A. Schmidtová, Praha 1958.

12

Předmluva

4.

Veniat cuculus (1400), vyd. B. Ryba, A. Schmidtová (Vidmanová), přel. J. Nechutová – J. Fuksová 2015
5. Proice omnia ista (kolem r. 1400), vyd. B. Ryba, A. Schmidtová (Vidmanová),
přel. J. Nechutová – J. Fuksová 2015
6. Quere bonos mores (1401), vyd. K. Höfler, A. Schmidtová (Vidmanová), přel.
M. Svoboda, E. Stein
7.
Filius esto bonus (1402), vyd. B. Ryba, A. Schmidtová (Vidmanová), přel. J. Nechutová – J. Fuksová 2015
8. Recte vivas (snad 1403), vyd. K. Höfler, A. Schmidtová (Vidmanová), přel.
V. Flajšhans, E. Stein
9. Quere quid sit virtus (1405), vyd. K. Höfler, A. Schmidtová (Vidmanová), přel.
M. Svoboda, E. Stein
10. Instrue preceptis animum (snad po r. 1405), vyd. K. Höfler, A. Schmidtová (Vid
manová), přel. M. Svoboda, E. Stein
11. Forcia adversis (1409), vyd. B. Ryba, A. Schmidtová (Vidmanová), přel. J. Nechutová – J. Fuksová 2015
12. Si vultis nichil timere 1410, vyd. B. Ryba, A. Schmidtová (Vidmanová), přel.
J. Nechutová – J. Fuksová 2015
13. Principatus virum ostendit (?), vyd. K. Höfler, A. Schmidtová (Vidmanová),
přel. M. Svoboda
14. Da adverbia (?), vyd. K. Höfler, A. Schmidtová (Vidmanová)
Věnujme nyní pozornost samotným textům Husových (nebo jemu s jistou mírou pravděpodobnosti přičítaných) promočních projevů, textům žánrově specifickým a čtenářsky zajímavým. Husovy rekomendace nejsou navzdory prvnímu zdání
nijak originální, jejich stavba a rétorika se neliší od jiných univerzitních projevů
dané doby; můžeme se o tom přesvědčit již tak, že si přečteme projev, který pronesl při bakalářské determinaci samotného Jana Husa na podzim roku 1393 Jan
z Mýta, Husův učitel.14 A projdeme-li základní soupisy pražských rukopisů, Truhlářův katalog rukopisů pražské univerzitní knihovny15 a soupis, který pro knihovnu
pražské metropolitní kapituly sestavili Antonín Podlaha a Adolf Patera,16 přesvědčíme se o tom, že v rukopisech obsahujících Husovy rekomendace i v řadě dalších
rukopisných kodexů jsou zapsány další promoční proslovy, rekomendace různých
promotorů pro různé uchazeče. Četba Husových rekomendací má ale nemalý
význam pro celistvější poznání Husovy osobnosti a má také zvláštní půvab, kouzlo
14 Rekomendaci s tématem Sanabatur laborans vydal B. Ryba, in: Promoční promluvy mistrů artistické
fakulty Mikuláše z Litomyšle a Jana z Mýta na universitě Karlově z let 1386 a 1393, Praha 1948, s. 43–49.
Překlad týž, in: Výbor z české literatury doby husitské 1, Praha 1963, s. 75–80.
15 Josef Truhlář, Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum qui in c. r. bibliotheca publica atque uni
versitatis Pragensis asservantur I–II, Praha 1905–1906.
16 Adolf Patera − Antonín Podlaha, Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské I–II, Praha
1910, 1922.
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neočekávaného. A neplatí to jen o těch chronologicky prvních, jež Hus pronesl
v době, kdy ještě nestál v čele pražských reformních snah, i když právě některé
pasáže těchto raných projevů dokreslují mladého Husa, jak jej mohou znát spíše
čtenáři jeho českých spisů – v těch se totiž několikrát sebekriticky vrací ke svým
studentským létům. Hus jako promotor je družný a vtipný člověk, o málo starší
kolega svých žáků, které dobře znal a s nimiž leccos prožil. Texty jsou protkány
humornými narážkami na to, jak student vypadá, jak se obléká, na dobré i špatné
vlastnosti kandidátů, vyprávěním (často jen v náznaku) o drobných příbězích ze
studentského života. K žertům uměl středověký autor použít i etymologie, ovšemže patřičně přizpůsobené, spíš karikované: promotoři si pohrávali třeba se jmény
budoucích bakalářů a magistrů. V našich textech se takto vykládají jména Jan Černý z Řečice, Václav ze Sušice (Venceslaus), Martin.17 Středověká etymologie je specifickým úkazem, není to lingvistická disciplína, nýbrž prostředek buď argumentace (v traktátech a polemikách), oslavy (v legendách) nebo zábavy, jak je tomu např.
právě v promočních řečech. Ježto je funkce středověké etymologie takováto, je
většinou lhostejné, do jaké míry je výklad daných jmen fantastický. K oživení textu
slouží také české výrazy (Proice omnia ista: „Dáš, nebo sám vezmu“; Forcia adversis:
„an se šklebí jako čert želézko nalez“; Fulget virtute modestus: „dívá se jako z krbu“,
„vše vhod dobro…“). U některých míst těchto textů jsme překvapeni motivem,
který známe odjinud a ve středověké literatuře bychom jej nečekali. O kukačce se
dočteme, že lidem, kteří se jí na to ptají, prozradí, kolik let ještě budou žít; Hus
také svému publiku povypráví příběh, který byl sice těm, kdo i ve středověku četli
římského klasika Horatia, znám z této četby, my jej ale známe spíš z Medvídka Pú:
o syslu, který vlezl do sýpky úzkým vchodem, naplnil si břicho a nemohl se pro
tloušťku dostat zpět (Veniat cuculus). A také se dozvíme, že výrok „jedna vlaštovka
jaro nedělá“ (Fulget virtute modestus, Veniat cuculus) se může najít již u Aristotela.
Texty nám prozrazují mnoho o autorových literárních znalostech, a to tím, co
v nich autor cituje. Je známo a běžně se předpokládá, že přední autoritou středolatinského autora je Bible, pak přicházejí na řadu autoři latinské, někdy i řecké (v latinských překladech) křesťanské literatury pozdní antiky a raného středověku, dále
autoři středověku zralého; stručně vyjádřeno vedle Bible jsou to spisovatelé latinské patristiky a scholastiky, popřípadě ještě texty kanonického práva. V Husových
(a nejen jeho) promočních projevech je Bible pramálo, převahu mají jiné autority:
ze středověkých to většinou nejsou teologové a filozofové, spíše světští autoři, básníci, satiričtí kritikové se zvláštním humorem, různá alegorická vyprávění, a pak
(což by mohlo překvapovat nejvíc) je zde množství autorit starověké latinsky psané literatury: setkáme se nejen s Boethiem nebo Cassiodorem, jejichž tvorbu již
17 Jan Černý z Řečice (Studuit agere: „řečice“ – síto, řešeto), Václav ze Sušice – Venceslaus (Fulget
virtute modestus: Sušice – „siccam Deus manibus suis plasmavit“ – Bůh uhnětl člověka ze sušiny země;
„venatus caesaream laudem“ – ulovil císařskou slávu), Martin (Filius esto bonus: „Martem tenens“ – ten,
kdo má v rukou zbraně boha války Marta).
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poznamenal křesťanský pohled na svět, ale také (a dokonce častěji) s Ciceronem,
Senekou, Valeriem Maximem, z básníků s Vergiliem, Horatiem, Ovidiem, epikem
Lucanem, satirikem Persiem. Bohatý je, jak lze očekávat, výskyt citátů z latinských
překladů Aristotela. Jsme zde svědky toho, že středověk toho o antice a o její
literatuře věděl vlastně hodně, i když středověký autor měl za prvé v povědomí
odlišný soubor antických textů, než jaký si utvořila vzdělanost novověku, a za druhé neznal tyto autory z přímé četby, ale z antologií a sbírek citátů. Názorně to
můžeme v našem případě pozorovat na Aristotelovi: vidíme, že Hus patrně užíval
sbírky Auctoritates Aristotelis, Senecae, Boethii…, jejíž text nacházíme hned v několika
rukopisech pražských středověkých knihoven.18 Nepřekvapí hojnost gnómických
citátů, přísloví, většinou známých z pozdně antické sbírky Catonis Disticha moralia
(Catonova disticha). Vedle Catona najdeme v rekomendacích několik citátů z tzv.
Faceta, dalšího častého zdroje gnómických veršíků. Pod názvem Facetus se tradují
dvě didaktické skladby z 12. století: je to jednak sbírka s incipitem Moribus et vita,
a další, začínající slovy Cum nihil utilius. Jak čtenář uvidí v poznámkovém aparátu
překladů, cituje Hus z obou těchto skladeb, aniž by mezi nimi rozlišoval – pravděpodobně čerpal z florilegia, obsahujícího výpisky z obou. Některým tzv. autoritám Husových rekomendací jsou ostatně v tomto svazku věnovány speciální studie
L. Švandy, P. Mutlové a L. Mazalové.
Více se o vlastnostech těchto Husových textů dozvíme z informací podaných
před jednotlivými překlady. Na rozdíl od záhlavních poznámek nemají tyto úvodní
odstavce pevnou strukturu, každá rekomendace totiž vyžadovala vlastní a vždy jiný
komentář: u některé je to problém autorství nebo podoba rukopisného dochování, někde zvláštnosti struktury a stylu, jinde problémy slovní zásoby a s nimi související překladatelská řešení, někdy jde o zajímavé užití autorit nebo o jejich volbu;
tam, kde je předmětem rekomendace známější a významnější osobnost z Husova
prostředí nebo z dějin husitství, upozorním také na tuto skutečnost.
Oba předcházející svazky této malé husovské série vyšly pod údajem o autorství
Jany Nechutové a Jany Malé (Fuksové). U právě vycházející knížky je tomu jinak,
autorka této předmluvy Jana Nechutová je iniciátorkou vzniku tohoto souboru, je
zodpovědná za překlad rekomendací, kde použila přípravných prací Jany Malé,
zpracovala též krátké texty před jednotlivými rekomendacemi a poznámky pod
čarou, napsala tuto Předmluvu i Překladatelskou poznámku. Konečná podoba překladů i poznámkového aparátu je výsledkem dlouhodobé práce celého kolektivu,
který při společných sezeních definitivní podobu textu překladů slovo za slovem
vážil. Důležitá zde byla přítomnost Libora Švandy, který s námi řešil lexikální,
morfologické i syntaktické nesnáze českého znění a ujal se jazykové korektury.
Těchto porad se dále účastnily Helena Krmíčková, Petra Mutlová, Lucie Mazalová
18 Les Auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval: étude historique et édition critique, ed. J. Hamesse,
Louvain – Paris 1974. Editorka uvádí velký počet rukopisů tohoto florilegia, osm z nich z pražských
rukopisných knihoven.
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a Zuzana Lukšová, která také sestavila rejstřík. Většina z uvedených kolegů jsou
také autory čtyř speciálních kapitol úvodní části tohoto svazku. Celému tomuto
kolektivu patří za pilnou, vynalézavou a obětavou spolupráci velký dík – platí to
také o závěrečných pracích na hotovém souboru, jimž se s vytrvalou přesností
věnovala Helena Krmíčková. Publikace je výstupem grantu „Jan Hus a husitská
literatura pro 21. století“ financovaného Grantovou agenturou České republiky
(GA ČR 17–15433S). Snad bude pro budoucí čtenáře zajímavá informace, že práce na této publikaci byla dvakrát přerušena vpádem epidemie covid-19 na jaře
a na podzim 2020. Knížka tak vznikala doslova per tot discrimina rerum – „navzdory
tolika překážkám“.
Jana Nechutová
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