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eit frühester Zeit verbin
den die Pässe des Lausit
zer Gebirges Böhmen mit
dem Norden. Die wichtigste
Straße von Prag zur Ostsee
führte durch Zittau und
Görlitz, wo sie die Via regia
kreuzte. Es waren Wege
für Könige und Kaufleu
te, Künstler und Priester,
Bürger und Bauern. Jahr
hunderte lang fand hier ein
reger Austausch von Waren
und Ideen statt.

Im Namen der Krone
nutzten die böhmischen
Könige diese Achse für die
Ausbreitung ihrer Macht.
Karl IV. gründete daran die
Burg Karlsfried, das Kloster
auf dem Oybin, die Kaiser
häuser in Zittau und Görlitz.
Das Land Zittau und die
heutige Oberlausitz spielten
eine wichtige strategische
Rolle. Aber auch Handel und
Wandel erhielten königliche
Unterstützung.
Salz war eines der wichtigs
ten Handelsgüter nach
Böhmen, wo Silber aber kein
Salz vorkam. Für das weiße
Gold entstand 1511 das
heutige Zittauer Salzhaus,

Der böhmische Landespatron:
Hl. Wenzel, um 1350–1370,
Sandsteinfigur von der gotischen
Johanniskirche in Zittau
(Städtische Museen Zittau)

einer der größten Speicher
des Mittelalters. Aus Zittau
wurde zudem Bier nach Prag
exportiert. Wichtige Güter
waren ferner Korn, Tuch,
Gewürze sowie Vieh, Fisch,
Pelze und Leder.
Im Zeichen von Kreuz und
Kelch gelangten auch zahl
reiche Flüchtlinge nach
Zittau. Das Franziskaner
kloster diente in den
Hussitenkriegen als Exil
für Domherren aus Prag.
In Zittau erinnern damals
zurückgelassene Meister
werke der Prager Buchkunst

an diese Zeit: Neben den
beiden Fastentüchern sind
diese »Zittauer Missalien«
der größte Schatz der Stadt.
Im Dreißigjährigen Krieg
wurde das Land Zittau
erneut Ziel von Glaubens
flüchtlingen. Tausende
böhmischer Protestanten
haben als Exulanten Wirt
schaft und Kultur neuen
Aufschwung gebracht.
In den Räumen, worin einst
die Prager Domherren wohn
ten und später die Böhmi
sche Kirche eingerichtet
war, wird ein faszinierendes
Panorama grenzüberschrei
tender Kultur- und Kunst
geschichte vom 13. bis zum
17. Jahrhundert ausgebreitet.
Höhepunkte der Ausstellung
sind die »Zittauer Missa
lien«, kostbare Münzschätze
und gotische Skulpturen,
einzigartige Handschriften
und Drucke, ein Exulanten
kelch, Bildnisse von Kaisern,
Kaufleuten und Predigern
sowie Landkarten.

O

d pradávna spojovaly
průsmyky Lužických
hor Čechy s oblastí na sever
od jejich hranic až po Baltské
moře. Nejdůležitější cesta

dům (Kaiserhaus) v Žitavě
a město Zhořelec. Žitavsko
a s ním celá oblast Horní
Lužice při tom sehrála
nesmírně důležitou, takřka
strategickou, roli. Králov
ské podpoře se vedle toho
těšil také společenský život
a obchodování s nejrůz
nějšími druhy zboží.

vedla z Prahy přes Žitavu a
Zhořelec, kde se protínala
s další slavnou cestou nazý
vanou »Via Regia«. Tyto
stezky sloužily všem vrst
vám obyvatelstva počínaje
panovníky a bohatými kupci
a obchodníky přes umělce
a duchovní hodnostáře až
po měšťany a prostý lid.
Po dlouhá staletí na těchto
cestách vládl nejen čilý ob
chodní ruch, ale i vzájemná
výměna nejrůznějších názorů,
myšlenek a ideí.

Jedním z nejdůležitějších
exportních artiklů do
Čech byla sůl . Pro tehdejší
velmoc v těžbě stříbra
představovala tato suro
vina vskutku »bílé zlato«.
Za účelem skladování
soli vznikl v Žitavě v roce
1511 takzvaný Salzhaus,

Ve jménu koruny využívali
tuto geografickou osu k
posílení a rozšíření své moci
také čeští panovníci. Karel IV.
zde založil hrad Karlsfried,
klášter na Oybinu, Císařský

který patřil k jedněm z
největších solných úložišť
ve středověku. Vedle soli
Žitava Prahu zásobovala
také pivem; obchodovalo se

Der letzte Luxemburger – Erbe Karls IV.
und Gegner der Hussiten: Kaiser Sigismund, Oberlausitz/Böhmen, um 1450
(Kulturhistorisches Museum Görlitz)

Ziel der alten Handelsstraßen:
Das Böhmische Tor in Zittau vor
1826, Lithografie von Moritz Gabriel
(Städtische Museen Zittau)

však také s obilím, látkami,
kořením, stejně tak jako 
s dobytkem, rybami a kože
šinami.

Ve znamení kříže a kalicha
přicházela z českých zemí
do Žitavy řada exulantů
a uprchlíků. Žitavský Františkánský klášter (Franziskanerkloster) sloužil
v době husitských válek
jako útočiště pro pražské
kanovníky. Toto období
dodnes v Žitavě připomínají
mistrovské práce na poli
knižní malby, které po sobě
pražští kanovníci zanecha
li: vedle obou žitavských
postních pláten patří tyto
»Žitavské misály«
k největším pokladům
města.
Cílem uprchlíků z Čech se
Žitava stala znovu v době
Třicetileté války. Tentokrát
se do města uchýlilo tisíce
českých protestantů, kteří

Erinnerung an den böhmischen
Reformator: Silberner Schautaler
zum Gedenken an die Verbrennung
von Jan Hus, um 1615
(Städtische Museen Zittau)

Zentrum der Zittauer Exulanten:
Franziskanerkloster Zittau mit
Heffterbau. Im Erdgeschoss befand
sich 1691 – 1846 die Böhmische Kirche
(Foto: Jürgen Matschie)

s sebou přinesli impuls pro
nový ekonomický a kulturní
rozkvět oblasti.
V prostorách, ve kterých
zprvu pobývali pražští
kanovníci a kde byl později
zřízena česká modlitebna,
se v současné době roz
prostírá fascinující průřez
přeshraničních dějin umění
a kultury od 13. do 17. sto
letí. Mezi nejvýznamnějsí
exponáty výstavy patří
proslulé Žitavské misály,
vzácné mince a gotické
sochy, jedinečné rukopisy

Titel – In den Hussitenkriegen nach
Zittau gebracht: Zittauer Missale
A I, Initiale G mit Darstellung der
Verkündigung, Prag um 1415 – 1420
(Christian-Weise-Bibliothek Zittau)

Städtische Museen Zittau

Geschenk eines böhmischen
Flüchtlings: Exulantenkelch des
Goldschmieds Melchior Bartel aus
Prag, 1638 (Ev.-luth. Kirchgemeinde)na)

Otevřeno denně od 10 do
17 hodi, více informací k
prohlídkám a doprovodným
akcím na www.zittau.eu

Es erscheint eine Begleit
publikation mit über
160 Seiten und zahlreichen
Abbildungen mit Beiträgen
namhafter Autorinnen und
Autoren aus Deutschland,
Tschechien und Österreich.

V rámci expozice vychází do
provodná publikace v rozsa
hu 160 stran, která obsahuje
řadu ilustrací a příspěvků
významných autorek
a autorů z Německa, České
republiky a Rakouska.

Veranstaltet mit der
Christian Weise-Bibliothek
Zittau. Parallelausstellung
zur 3. Sächsischen Landes
ausstellung Görlitz 2011

Ve spolupráci s knihovnou
Christiana Weiseho v Žitavě
se koná. Paralelní výstava u
příležitosti konání 3. ročníku
Saské zemské výstavy ve
Zhořelci v roce 2011.

www.zittau.eu
www.zittauer-fastentuecher.de
www.cwbz.de
www.mitteldeutsche-barockmusik.de

CESTY
Z PRAHA

gestaltung: anke albrecht, pirna

Einzigartige hussitische Bücher:
Einband eines Sammelbandes mit
Schriften des Jan Hus, 16. Jahrhundert (Christian-Weise-Bibliothek
Zittau)

Täglich 10 – 17 Uhr geöffnet,
Führungen und Begleit
veranstaltungen unter
www.zittau.eu

NACH ZITTAU

Kelch

Franziskanerkloster · Klosterstraße 3 · D-02763 Zittau

Kostbarer Import aus Prag:
Segnender Auferstehungschristus,
Meister der Madonna von Michle
(Werkstatt), Prag um 1330–1340
(Zisterzienserinnen-Abtei
St. Marienthal)

a tisky, exulantský kalich,
portréty císařů, kupců,
duchovních a také obrazy
krajiny.
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Städtische Museen Zittau
Franziskanerkloster

