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Jiří David
„Alles von Rechts wegen“
Sonda do právního života na Moravě v polovině
17. století

Jiří David: „Alles von Rechts wegen.“ An Inquiry into the Legal Practice in Moravia
in the mid-17th Century
The historians’ effort to accentuate the absolutistic features of the law history of the
17th and 18th century traditionally determines its interpretation. Focusing on the
changes of the legal norms however isolates legal history from the development of the
society, which created the law. Misinterpretation may be prevented by closer study of
the courts in their everyday practice. The article probes and analyzes in detail a case
handled by the Moravian Land Court (Moravský zemský soud) in 1644–1661, which
relects a number of phenomena of the legal culture of the time. The goal of the author
is to capture the changing position of the estate courts within a framework dominated
by the ruler’s legislation.
Key words: Law history, 17th century, estates, absolutism, Moravia, land court, Hodonín

Proměny práva a soudnictví tvoří bezesporu významnou součást dynamického vývoje, který zažila česká a moravská společnost ve druhé třetině
17. století. V minulosti historikové a historičky již mnohokrát poukázali
na fakt, že tento proces, charakterizovaný jako cesta od „monarchia mixta“
k „potestas absoluta“, zanechal významné stopy jak v konkrétních normách
psaného práva, tak i obecněji v právním životě a právní kultuře zemí
habsburské monarchie. Pokud však v souvislosti s charakteristikou tohoto
procesu dochází na právní fenomény, bývá automaticky většina pozornosti
věnována rozboru Obnovených zřízení zemských z let 1627/28, případně
jejich rozšiřujících Novel z roku 1640. Od počátku je přitom největší zřetel
zaměřen na otázku vzniku těchto zákoníků a na problematiku státního,
resp. „ústavního“ práva.1 Klíčovým tématem se v těchto rozborech stává
1
T o m a n , Hugo: Schicksale des böhmischen Staatsrechtes in den Jahren 1620 bis 1627.
Praha 1870; t ý ž : Das böhmische Staatsrecht und die Entwicklung der österreichischen Reichsidee
vom Jahre 1527–1848. Prag 1872; t ý ž : O zákonodárné moci královské a sněmovní v Čechách na
základě obnoveného zřízení zemského Ferdinanda II. a deklaratorií Ferdinanda III. Právník 10, 1871,
s. 505–517; K a l o u s e k , Josef: České státní právo. Praha 1871; G i n d e l y , Antonín: Vznik Obnoveného zřízení zemského. Právník 33, 1894, s. 1–9, 37–42, 109–124, 153–160;
t ý ž : Geschichte der Gegenreformation in Böhmen. Leipzig 1894, s. 427–532; J i r e č e k ,
Hermenegild: O Obnoveném zřízení zemském markrabství moravského z roku 1628. ČMM 31,
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míra kontinuity stavovského zřízení a stavovských pravomocí v období
po porážce povstání, čímž ovšem vstupuje výzkum Obnoveného zřízení
zřetelně do kontextu politických dějin. U většiny těchto studií jde o pečlivé
odvažování toho, co zůstalo z někdejšího politického systému v nových
zřízeních zachováno a které stavovské svobody byly naopak jejich vydáním
destruovány, přičemž jediným primárním pramenem často zůstává pouze
samotné Obnovené zřízení.2
Hodnocení povahy státních struktur pomocí několika klíčových
norem má dlouholetou tradici. Otázkou ovšem zůstává, nakolik jsou tyto
normy schopny vypovídat o reálně utvářených mocenských vztazích,
o životnosti zvykových obyčejů působících paralelně s psaným právem, či
o lukrativitě a prestižnosti inovovaných úředních pozic. Historikové francouzského absolutismu v této souvislosti upozorňují na skutečnost, že je
třeba důsledně rozlišovat mezi teoretickou dimenzí absolutní monarchie,
manifestovanou především legislativní suverenitou panovníka, a složitou
společenskou realitou, formovanou každodenní praxí.3 Tato základní teze
je konkretizována v řadě analytických prací studujících lokální poměry dílčích regionů francouzského království za Starého režimu.4 Ačkoli
podmínky francouzské a habsburské monarchie jistě nejsou jednoduše
navzájem převoditelné, nabízejí podobné pramenné výzkumy východisko
1891, s. 273–284. H r u b ý , František: První pokusy císaře Ferdinanda II. o změnu moravské
ústavy po Bílé hoře. In: Sborník prací věnovaných prof. dru Gustavu Friedrichovi k šedesátým
narozeninám. Praha 1931, s. 137–145.
2
Charakter Obnoveného zřízení se stal jedním z témat diskuse o absolutismu v české
i německé historiograii. Srov. K u n i s c h , Johannes: Staatsräson und Konfessionalisierung als Faktoren absolutistischer Gesetzgebung. Das Beispiel Böhmen (1627). Zeitschrift für
Historische Forschung (dále ZHF), Beiheft 22, 1998, s. 131–156; R e n t z o w , Lutz: Die
Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Verneuerten Landesordnung für das Königreich Böhmen
von 1627. Frankfurt a. M. 1998; B e r g e r h a u s e n , Hans-Wolfgang: Die „Verneuerte
Landesordnung“ in Böhmen: ein Grunddokument des habsburgischen Absolutismus. HZ 272,
2001, s. 327–351; Š i n d e l á ř , Bedřich: K otázce zrodu a formování absolutismu v českých
zemích. Sborník k dějinám 19. a 20. století 6, 1979, s. 61–84; M a t ě j e k , František:
Účinky Obnoveného zřízení zemského z roku 1628 na naše země. VVM 42, 1990, s. 327–336;
M a l ý , Karel: K otázce právního zakotvení feudálního absolutismu v Čechách. In: Historická
úloha absolutní monarchie ve střední Evropě 17.–18. století. AUC, Philosophica et historica 3,
Studia historica XXXVI. Praha 1989, s. 63 – 73; t ý ž : Česká konfederace a Obnovené zřízení
zemské – dvě české ústavy z počátku 17. století. In: M a l ý , Karel – S o u k u p , Ladislav
(edd.): Vývoj české ústavnosti v letech 1618–1918. Praha 2006, s. 31–44. Vývoj názorů na
Obnovené zřízení sleduje i P á n e k , Jaroslav: Od české konfederace k Obnovenému zřízení
zemskému. Kontinuita a diskontinuita v proměnách českého státu a jeho ústavního zřízení na
pomezí stavovství a absolutismu. In: Tamtéž, s. 13–29.
3
P a r k e r , David: Sovereignty, Absolutism and the Function of the Law in SeventeenthCentury France. Past and Present 122, 1989, s. 36–76.
4
N a p ř . Beik, William: Absolutism and Society in Seventeenth-Century France: State
Power and Provincial Aristocracy in Languedoc. Cambridge 1985; P a r k e r , David: Class
and State in Early Modern France. The Road to Modernity? London 1996; S w a n , Julian:
Provincial Power and Absolute Monarchy: The Estates General of Burgundy, 1661–1790. Cambridge 2003; C a m p b e l l , Peter R.: Power and Politics in Old Regime France 1720–1745.
London – New York 1996.
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i pro přístup k dějinám stavů českých a rakouských zemí v rámci absolutizujícího se státu.5 Potřeba hlubší relexe stavovských struktur a zemských
institucí 17. a 18. století začala být v posledních letech silně pociťována
i ve středoevropském prostoru a to pod vlivem recepce souběžně probíhajících diskuzí o povaze absolutismu.6 Společným rysem vznikajících prací
je opuštění dotud dominantního paradigmatu vztahu panovníka a stavů
na bázi vzájemné konfrontace a mocenské konkurence. Vydavatelé dvou
sborníků na toto téma vycházejí shodně z představy, že zvýšené nároky na
provoz a zejména vojenské zajištění absolutistického státu neznamenaly
potlačení provinciálních struktur, ale naopak jejich mobilizaci a uvedení
do souladu se zájmy monarchie jako celku.7
Z tradičních stavovských institucí, jejichž podoba byla v Čechách a na
Moravě inovována prostřednictvím Obnovených zřízení a souvisejících
normativů, byla dotud největší pozornost věnována působnosti a složení
zemských sněmů.8 Dosavadní závěry poukazují na široké personální,
kompetenční a „zájmové“ prolínání zeměpanské a zemské sféry, které se
stává jedním z markantních rysů stavovství v 17. a 18. století.9 Bylo by však
zavádějící interpretovat tento integrační proces jako jednostranné využívání
stavovských organizačních struktur ze strany panovníka, neboť přinejmen5
D u i n d a m , Jeroen: Die Habsburgermonarchie und Frankreich: Chancen und Grenzen
des Strukturvergleichs. In: Maťa, Petr – Winkelbauer, Thomas (Hgg.): Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas. Stuttgart 2006,
s. 43–61; t ý ž : Vienna and Versailles. The Courts of Europe‘s Dynastic Rivals 1550–1780.
Cambridge 2003.
6
Viz konferenční sborníky M a ť a , Petr – W i n k e l b a u e r , Thomas (Hgg.):
Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas.
Stuttgart 2006; A m m e r e r , Gerhard – G o d s e y , William D., Jr. – S c h e u t z ,
Martin – U r b a n i t s c h , Peter – W e i ß , Alfred Stephan (Hgg.): Bündnispartner und Konkurrenten der Landesfürsten? Die Stände in der Habsburgermonarchie. München
– Wien 2007. Inspirativní shrnutí diskuse o absolutismu viz H r b e k , Jiří: Absolutismus.
Konstrukce a dekonstrukce jednoho historického pojmu. ČČH 105, 2007, s. 643–689.
7
Srov. zejména úvodní text ke sborníku A m m e r e r , G. – G o d s e y , W.
D., Jr. – S c h e u t z , M. – U r b a n i t s c h , P. – W e i ß , A. S. (Hgg.):
Bündnispartner und Konkurrenten, s. 13–29.
8
M a ť a , Petr: Český zemský sněm v pobělohorské době (1620–1740). Relikt stavovského státu nebo nástroj absolutistické vlády? In: Ptak, M. J. (ed.): Sejm czeski od czasów
najdawniejszych do 1913 roku. Opole 2000, s. 49–67; D a v i d , Jiří: Die Mährischen
Landtage in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Ammerer, G. – Godsey, W. D., Jr.
– Scheutz, M. – Urbanitsch, P. – Weiß, A. S. (Hgg.): Bündnispartner und Konkurrenten, s.
128–150; J a n i š , Dalibor: Postavení a činnost moravského zemského sněmu po roce 1620.
K institucionálním proměnám českého státu v Obnoveném zřízení zemském. In: M a l ý ,
K. – S o u k u p , L. (edd.): Vývoj české ústavnosti, s. 80–108.
9
M a ť a , Petr: Landstände und Landtage in den böhmischen und österreichischen Ländern (1620–1740). Von der Niedergangsgeschichte zur Interaktionsanalyse. In: Maťa, P.
– Winkelbauer, Th. (Hgg.): Die Habsburgermonarchie, s. 345–400; t ý ž : Wer waren die
Landstände? Betrachtungen zu den böhmischen und österreichischen „Kernländern“ der
Habsburgermonarchie im 17. und frühen 18. Jahrhundert. In: Ammerer, G. – Godsey, W. D.,
Jr. – Scheutz, M. – Urbanitsch, P. – Weiß, A. S. (Hgg.): Bündnispartner und Konkurrenten,
s. 68–89.
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ším stejně významný faktor představují i restrukturalizace stavovské (resp.
šlechtické) společnosti a proměna jejích perspektiv. I po skončení třicetileté
války si stavovské instituce udržují vysokou míru svébytnosti a to včetně
účinné rezistence, např. vůči iskálním požadavkům státu. Dokladem životnosti stavovství a jeho dlouhodobě funkční interakce se státním aparátem
může být ostatně i dosud velmi málo zkoumaná pozdní renesance stavovství
v českých zemích na přelomu 17. a 18. století.10
S podobnou situací, jaká panuje v případě pramenného poznávání
dějin „státoprávního“ systému, se můžeme setkat i u dalších odvětví dějin
práva v 17. století, i zde zůstávají dominantním zdrojem Obnovená zřízení
zemská. Důsledné právněhistorické rozbory tohoto zákoníku jsou přirozeně
velmi potřebné pro poznání procesu uniikace a modernizace zemského
práva, recepce římskoprávních principů či z hlediska práva procesního.11 Na
druhou stranu však nelze přehlédnout, že primární zřetel k vývoji právních
norem může vést ke značně zkreslené představě o fungování těchto norem
v praxi. Studie zabývající se moravským pobělohorským soudnictvím např.
často vycházejí z blíže neproblematizované představy rychlého přechodu
šlechtických zemských soudů na byrokratizovaný aparát, obsazený nikoli
již stavovskými hodnostáři, ale panovníkem dosazenými úředníky s jasně
deinovanými pravomocemi.12 Byrokratizovaná podoba výkonu soudní
správy má dle tohoto konceptu výrazně centralizovanou podobu, vyjádřenou prostřednictvím legislativní suverenity absolutistického panovníka.
Představa důsledné profesionalizace procesního řízení pak dotváří obraz
zemského soudu jako jakéhosi úřednického nástroje, který na rozdíl od
předbělohorského stavu může rozhodovat soudní kauzy již jen podle
panovníkem předem daných pravidel. Implicitně je tak v tomto obrazu
obsaženo i přesvědčení o úpadkovosti této instituce ve srovnání se starší
dobou, přičemž z někdejšího hrdého symbolu stavovství se v krátké době
stává jeden z instrumentů státní moci.
10
Např. na Moravě došlo po vzniku zemského výboru v 80. letech 17. století k založení
stavovské akademie, zemské pokladny a dalších institucí o několik desetiletí později. Na
okolnost renovace stavovských struktur v této době upozornil už R a d i m s k ý , Jiří:
Tribunál 1636–1783. Vývoj královského úřadu moravského v době pobělohorské. Netištěná
dizertační práce FF UJEP. Brno 1946, s. 80–82.
11
Srov. např. K a d l e c o v á , Marta: Přípravné řízení v Obnoveném zřízení zemském.
PHS 32, 1991, s. 105–124; t á ž : Verneuerte Landesordnungen in Böhmen und Mähren
(1627/28). Das Prozessuale Vorverfahren. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanische Abteilung 120, 2003, s. 150–179; t á ž : České a moravské zemské právo
procesní v první polovině 17. století. Praha 2005.
12
V o j á č e k , Ladislav – S c h e l l e , Karel – V e s e l á , Renata: Vývoj
státu a práva v období absolutismu. In: Schelle, Karel – Vojáček, Ladislav (edd.): Stát a právo
v období absolutismu. Brno 2005, s. 9–36; S c h e l l e o v á , Ilona – S c h e l l e ,
Karel: Soudnictví v období absolutismu. In: Tamtéž, s. 61–76. Diferencovanější zpracování tohoto
tématu viz K l a b o u c h , Jiří: Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha 1967,
s. 184–205, 293–332.
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Pohled do pramenného materiálu vzniklého z činnosti moravského
zemského soudu však naznačuje velkou míru rozhodovací autonomie
této instituce a to i přes formální ztrátu její svrchovanosti. U řady centralizačních prvků pobělohorského soudnictví, jakým je např. ze strany
stavů kritizovaná revizní pravomoc české dvorské kanceláře, navíc dosud
chybí podrobné historiograické zpracování a není tudíž zřejmé, nakolik
byly obdobné zásahy panovníka a dvorských úřadů do soudní praxe zemí
skutečně využívány a jaký měly reálný dopad.13 Tato studie se snaží nastínit
obraz právního života na Moravě kolem poloviny 17. století prostřednictvím
detailní sondy do mimořádně dobře dochovaných právních pří souvisejících s hodonínským panstvím. Tyto rozepře netvoří jeden celistvý právní
proces zahájený půhonem a ukončený rozsudkem, něco takového moravské poměry před polovinou století ostatně ani neumožňovaly. Spíše zde
máme co do činění se skupinou navazujících právních sporů v souvislosti
s dědickým převodem tohoto významného moravského dominia. Jde však
především o pokus přiblížit situaci, v níž se moravské právní instituce v dané
době nacházely, podobu jejich vztahu s centrální správou a dále složitost
prosazování práva závislého na lokálních mocenských vztazích, zvláště
v době dočasného umrtvení tradičních právních struktur. Cílem je tedy
přejít od klasických institucionálních dějin zemského soudu chápaných na
základě norem psaného práva k problematice jeho každodenního fungování,
vnitřních sociálních interakcí a jejich dopadů na podobu právního života.
Zároveň se tím otevírá možnost přiblížit alespoň zčásti mnohovrstevnatost
vztahů stavovské soudní instituce k ostatním složkám moravské správy, ať
už zemského či zeměpanského založení.14
I. fáze – žampachovské dědictví
Už samotný fakt, že jádrem rozebíraného procesu bylo určení držby
panství Hodonín, naznačuje, že nepůjde o spor nicotný. Hodonínské panství
ležící v jihovýchodním cípu Moravy v blízkosti uherské hranice patřilo k největším zdejším dominiím.15 Úrodná oblast jižního Pomoraví dala vzniknout
relativně velké hustotě osídlení – počtem obyvatel přesahujícím 1 200 se
13
Revizní pravomoc dvorské kanceláře garantuje bod č. LII Obnoveného zřízení O naučení a na revisí braní, viz J i r e č e k , Hermenegild (ed.): Verneuerte Landes-Ordnung des
Erb-Markgrafthumbs Mahren. Brünn 1890, s. 198–207.
14
S ohledem na sondážní charakter studie však bude možné představit proměnu jednotlivých institucí jen v základních tezích. Sociálnímu proilu zemského soudu bude věnována
samostatná práce.
15
Dle Františka Hrubého platila hodonínská vrchnost na počátku 17. století po Židlochovicích Adama z Valdštejna druhou nejvyšší kontribuční daň (18 zbrojných koní).
H r u b ý , František: Moravská šlechta r. 1619, její jmění a náboženské vyznání. ČMM 46,
1922, s. 107–169.
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Hodonín řadí vedle rozlohy i co do lidnatosti na přední místa moravských
panství, k čemuž je třeba dále přičíst i vysoký stupeň rozvinutosti režijního
hospodářství.16 Ačkoli se do populačních a hospodářských poměrů panství
velmi negativně promítla uherská povstání a třicetiletá válka, i ve čtyřicátých
letech 17. století, do nichž spadá počátek právních sporů, bylo hodonínské
dominium velice lukrativním artiklem.
Sedmnácté století se v dějinách panství ohlásilo několikerou změnou
majitele.17 Dlouhodobá kontinuální držba pánů z Lipé v relativně klidném
16. století skončila již roku 1594, poté se na panství rychle střídají Salmové a Illesházyové.18 Roku 1614 koupil panství od poslední illesházyovské dědičky Kateřiny Pállfyové její blízký příbuzný Zdeněk Žampach
z Potenštejna. Příchod tohoto energického katolíka na Hodonín v mnohém
předznamenal pohnuté události, k nimž v následujících patnácti letech na
panství došlo. Zahájila je stavovská koniskace, nucená správa Jindřicha
Matyáše Thurna a následná žampachovská restituce v roce 1621.19 Ačkoli
se Zdeněk ze Žampachu stal po bělohorské bitvě významným vojenským
exponentem habsburské politiky v zemi, rozhodně se mu nepodařilo
proměnit služby panovnickému domu v odpovídající míru majetkového
či prestižního zisku.20 V obou směrech negativně ovlivnila Žampachovy
pretence jak konkurenčnost vlivných žadatelů o koniskáty, tak zřejmá přemrštěnost jeho požadavků. Dosáhl sice pro sebe a své potomky hraběcího
titulu (1623) či povýšení hodonínského panství na hrabství (1628), avšak
šance na exempci Hodonína z jurisdikce Obnoveného zřízení měly jen
mizivou naději na úspěch.21 Po smrti Zdeňka ze Žampachu (patrně 1639)
získává panství jeho syn Jindřich Burian Žampach z Potenštejna, který
zvolil poněkud odlišnou životní dráhu a místo císařské armády vstoupil
do sféry pobělohorských úřadů.22
16
C h o c h o l á č , Bronislav: Hodonínské panství počátkem 17. století. ČMM 113, 1994,
s. 59–70.
17
B a l c á r e k , Pavel: F 5 – Velkostatek Hodonín. (Předmluva k inventáři, MZA Brno).
Brno 1969, s. I–XIX. Obecněji k charakteristice proměn na přelomu století srov. W i n k e l b a u e r , Thomas: Krise der Aristokratie? Zum Strukturwandel des Adels in den
böhmischen und niederösterreichischen Ländern im 16. und 17. Jahrhundert. MIÖG 100,
1992, s. 328–353.
18
Držba Štěpána Illesházyho byla navíc přerušena koniskací roku 1608. B a l c á r e k ,
P.: F 5 – Velkostatek Hodonín, s. IV–VI; K n o z , Tomáš: Pobělohorské koniskace. Moravský
průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty. Brno 2006, s. 451–453.
19
Tamtéž, s. 88–89 a 128.
20
Jmenování Žampacha vojenským komisařem pro Moravu viz MZA Brno, F 5 Velkostatek
Hodonín, inv. č. 1820, kart. 543, fol. 1–2. Dále viz H r u b ý , František (ed.): Moravské
korespondence a akta 2 (1625 – 1636). Brno 1937, s. 364–366.
21
K n o z , T.: Pobělohorské koniskace, s. 141–143. Zamítnutí žádosti o hodonínskou
exempci viz MZA Brno, F 5 Velkostatek Hodonín, inv. č. 1821, kart. 543. Žampachovu žádost
o vynětí Hodonína z Obnoveného zřízení lze chápat v souvislosti s jeho známým protestem
proti tomuto zákoníku. Viz K a m e n í č e k , František: Zemské sněmy a sjezdy moravské
II. Brno 1902, s. 553–554.
22
Starší genealogická literatura však hodnotí jejich vzájemný vztah rozporně, srov.
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Přelom třicátých a čtyřicátých let přinesl v Evropě nové vzedmutí
válečného dění. Ambiciózní tažení Leonarda Torstensona do habsburských
dědičných zemí navíc po mnoha letech přivedlo válečné operace přímo
na moravské území. Rychlé obsazení severní části země včetně jednoho
z moravských hlavních měst vedlo k rozdělení země na část pod kontrolou
stálých švédských posádek a část ovládanou císařskou armádou.23 Průběh
švédské okupace však kolísal vzhledem k nestálé přítomnosti jádra švédské armády na Moravě, roku 1644 se proto objevilo císařské vojsko opět
u Olomouce a s ním se zde ocitl i brněnský krajský hejtman a přísedící
zemského soudu Jindřich Burian ze Žampachu. Toto tažení se mu stalo
osudným, Jindřich Burian nečekaně zemřel v olomouckém ležení v listopadu roku 1644.
Úmrtí bez přímého potomka či písemné závěti a připomínaná lukrativnost žampachovského dědictví vyvolala šance na zisk významného moravského majetku u blízkých i vzdálenějších dědiců, kteří by i jen teoreticky
připadali do úvahy. V okruhu takto aktivizovaných žadatelů se objevilo
i několik neočekávaných jmen. Velice blízko měla v danou chvíli k dědictví
vdova po Jindřichu Burianovi Francisca Elisabeth, rozená Montrochierová.
Byla dcerou jednoho z císařských důstojníků Johanna z Montrochieru
a krátce po svém ovdovění se znovu provdala za Ferdinanda Fridricha
z Fürstenbergu.24 Tím vznikla první vlivná strana pozdějšího právního
sporu o dědictví. Její příslušníci zřetelně spadají do okruhu císařských
důstojníků, kteří přišli na Moravu teprve spolu s armádou. Pocházeli z rodů
do té doby na Moravě zcela cizích (Montrochier, Fürstenberg) a nedisponovali proto ani systematickými kontakty na tradiční moravskou šlechtu
či úřednictvo. To se posléze ukázalo při prosazování vlastních právních
nároků jako výrazný handicap.
Druhá strana sporu se objevila poněkud překvapivě. Dne 15. února
1645 se u olomouckého biskupského notáře Matouše Tengellota sešlo
několik duchovních, aby sepsali zápis o svědeckém šetření ve věci žampachovského odkazu. Přítomen byl i zemský advokát Petr Mercken, vystupující
jako právní zástupce císařského plukovníka Olivera Wallise a jeho dvou
nezletilých synů Jiřího a Františka Arnošta. Účelem jejich setkání bylo
resumování výsledků šetření z předchozích dnů – oba jmenovaní právníci,
W o l n y , Gregor: Die Markgrafschaft Mähren. Bd. II. Brünn 1836, s. 350; d ’ E l v e r t ,
Christian: Die Grafen und Herren Žampach von Pottenstein. Notizen-Blatt der hist.-statistischen
Sektion, No. 6, 1878, s. 41–47; P i l n á č e k , Josef: Staromoravští rodové. Brno – Velehrad
2004, s. 141–142; T r e i x l e r , Gustav: Graff Fridrich von Oppersdorf und seine neuen
Grund-Bücher von Göding. Göding 1915.
23
M a t ě j e k , František: Morava za třicetileté války. Praha 1992; V á l k a , Josef:
Dějiny Moravy 2. Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1995, s. 107–114.
24
Ferdinand Fridrich působil rovněž v císařských službách, byl starším bratrem pozdějšího hofmistra bavorského kuriřta. P r e s s , Volker: Das Haus Fürstenberg in der deutschen
Geschichte. In: Týž: Adel im alten Reich. Gesammelte Vorträge und Aufsätze. Tübingen 1998,
s. 139–166.
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Tengellot a Mercken, byli totiž pověřeni tím, aby posbírali svědecké výpovědi o údajném ústním testamentu zesnulého Jindřicha Buriana.25 Podařilo
se jim shromáždit vyjádření sedmi svědků, kteří shodně tvrdili, že dotyčný
ústní testament se opravdu uskutečnil a je zcela hodnověrný. Nejvýmluvnější z nich je svědectví jistého Petra z Märchenu, podle něhož vešel Jindřich
Burian 6. listopadu 1644 ve vojenském ležení poblíž Olomouce do příbytku
plukovníka Wallise, v němž byli přítomni i jeho synové, a prohlásil oba
chlapce za své univerzální dědice.26 Text svědectví především naznačuje
příbuzenskou vazbu mezi Žampachem a oběma dědici („Blutfreund und
Vettern“ ), která však nejspíš nebyla natolik silná, aby mohla sama osobě
rozhodnout o dědictví, a wallisovský nárok na hodonínské panství proto
měl podpořit ještě ústní testament. Wallisovská strana sporu je poměrně
široká: vedle obou rodičů zastupoval chlapce v soudních řízeních později
i jejich strýc, hrabě Petr z Guttensteina, v souvislosti s nároky Wallisů se
však v pramenech objevují i blíže nespeciikované „pruskovskische Frauen
Schwestern“. 27
Poslední významnou stranu sporu, jež vystoupila s nárokem na hodonínské panství, představuje Jan Burian Žampach z Potenštejna. Byl synem
Adama Felixe Žampacha z Potenštejna, který coby účastník stavovského
povstání zemřel roku 1623 ve špilberském vězení. Sporné je ovšem hodnocení vztahu mezi Adamem Felixem a Zdeňkem, resp. Jindřichem Burianem
ze Žampachu, rodinná vazba mezi zůstavitelem a případným dědicem
v tomto případě není nikterak zřejmá. Právníci Jana Buriana však nepostavili
své argumenty primárně na příbuzenských vztazích, jejich dokonalé vyšetření proto není pro analýzu právního procesu nevyhnutelně nutné.28 Jan
Burian ze Žampachu se narodil nejspíše roku 1620 a dostalo se mu ještě
nekatolické výchovy. Po tragické smrti otce se jej ujal blízký příbuzný Jan
Jetřich ze Žerotína, který byl sám v koniskačním procesu postižen ztrátou
tří čtvrtin svého majetku.29 Výhodou Jana Buriana v nadcházejícím právním
sporu však byla skutečnost, že měl na své straně osoby velmi sběhlé jak
v normách moravského práva, tak i v nových pobělohorských poměrech
25
MZA Brno, C 2 Tribunál – pozůstalosti, sg. S 313, kart. 242. Pod touto signaturou se
nachází zápis Matouše Tengellota z jednání 15. února 1645, v inventáři je mylně označený
za písemnou závěť Jindřicha Buriana.
26
„Herr Graff mit offentlichen, gar verständigen Worten und noch ohne Trunk vermeldet, Ich
will zeugen dass ich dem Kaiser treu bin, lebe ich so lebe ich, sterbe ich so bin ich todt, diese sein
meine Erben, und hat auff Herren Georgium und Franciscum Ernestum, als seine beide blutfreund
und Vettern, des Freiherrn Olifer von Wallisch beide abgemelte Söhnlein, welche vor Ihm gestanden,
mit dem Hand gedeutet, dem Jungern Francisco Ernesto die Hand auff dem Kopf gehalten, [...] und
gesagt, das sein meine Erben, die sollen nach meinem Todt mit meinen Güttern zu thun haben und
sie werden es zu suchen wissen.“ Tamtéž, fol. 2.
27
MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 273 Zemské desky – kvaterny trhové,
brněnský kraj, fol. 20–21.
28
Srov. genealogické studie citované v pozn. 22.
29
K n o z , T.: Pobělohorské koniskace, s. 231–233.

10

A

L

L

E

S

V

O

N

R

E

C

H

T

S

W

E

G

E

N

a v neklidném, válečným děním silně ovlivněném prostředí. Vedle předního moravského úředníka Jana st. Jakartovského ze Sudic jej v právním
procesu zastupoval i mimořádně schopný dietrichsteinský právník, zemský
advokát a královský prokurátor Eliáš Wiesner z Wiesenbergu. Ačkoli byl
v začátku sporu Jan Burian poměrně vzdáleným žadatelem, poskytovaný
právní servis jeho šance na úspěch velmi zvyšoval.
Dříve než se budeme podrobně zabývat průběhem hodonínského
procesu, bude účelné přiblížit poněkud situaci, v níž se počátkem 40. let
17. století ocitlo moravské soudnictví. Systém fungování práva na Moravě
v druhé polovině století byl výsledkem dlouhodobého vývoje a kompetenčního ustalování. Samotný zemský soud byl obnoven roku 1624, tedy záhy
po ukončení hlavní koniskační vlny. Stalo se tak péčí kardinála Dietrichsteina, který svolil k obnovení soudů výměnou za stavovské povolení daní
k výplatě na Moravě ležících armád.30 Zemské soudy v letech 1625–1641
bezprostředně navazovaly na předbělohorské soudnictví a je dosud sporné,
nakolik podstatným zásahem bylo v této fázi zavedení Obnoveného zřízení
do tradiční soudní praxe. Soudy zasedaly třikrát až čtyřikrát ročně a to
střídavě v Brně a v Olomouci, jak tomu bylo zvykem i ve starších dobách.31
O pomalé proměně moravského soudnictví svědčí zejména obsah soudních památek.32 Až do roku 1641 byly vedeny půhonné a nálezové knihy
odděleně v Brně a v Olomouci, vedle toho přetrvávala podvojná praxe
tzv. posudků a separátně byla vedena i Kniha pamětí, naučení a výpovědí. Obsah těchto knih poukazuje na velkou zahlcenost zemských soudů
zejména dlužní agendou a těžkopádné vyřizování nahromaděných sporů,
pocházejících často z doby před stavovským povstáním, které bylo nutno
rozsuzovat podle starého zemského zřízení. Poslední soud tohoto období se
konal v roce 1642, pak následuje vzhledem k vojenskému obsazení Moravy
v konání zemských soudů osmiletá mezera a prvním poválečným soudem
byl až brněnský tříkrálový soud v roce 1651.33 Teprve počínaje tímto datem
dochází ve vývoji moravského soudnictví k výrazné kvalitativní změně.
Spolu se zemským soudem byla v roce 1625 obnovena i funkčnost
úřadu zemských desek. Vývoj tohoto úřadu v pobělohorské době v mnohém kopíruje to, co bylo konstatováno v souvislosti se soudnictvím – jeho
obnova je vlastně kontinuálním navázáním na předbělohorské poměry.
30
S n o p e k , František: Obecné sjezdy v Brně z let 1624 a 1626. ČMM 29, 1905,
s. 173–184 a 307–318; J a n i š , D.: Postavení a činnost, s. 99; D a v i d , J.: Die mährischen
Landtage, s. 133. K tomu srov. V o l f , Miroslav: Obnovení nejvyšších zemských úřadů po Bílé
hoře. SAP 27, 1977, s. 3–52.
31
Tuto frekvenci stanovuje i Obnovené zřízení, viz článek O saudu zemském, Jireček, H.
(ed.): Verneuerte Landes-Ordnung, s. 64–75.
32
MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 720, 723 a 764 (= Knihy půhonné
a nálezové, 1625–1641), kniha č. 722 a 765 (= Knihy posudků, 1626–1641), kniha č. 768
(= Kniha pamětí, naučení a výpovědí, 1628–1641).
33
Viz „Paměť o nedržení soudův zemských“, MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č.
779, Pamětní kniha zemského práva 1642–1669, fol. 18.
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Po roce 1625 se obnovují dvě centra tohoto úřadu v Brně a v Olomouci, zemské desky se otevíraly pouze pod patronací nejvyšších úředníků
a nově zavedené knihy nesou podle starobylého zvyku jména tehdejších
moravských komorníků.34 K proměně dochází až roku 1642 v souvislosti se
známým sloučením olomouckého a brněnského deskového úřadu.35 Tehdy
byla tato instituce vybavena novou instrukcí, která podstatně změnila její
podobu. Pokud se v souvislosti s pobělohorským správním vývojem hovoří
o narůstající byrokratizaci, lze tuto skutečnost dobře dokumentovat právě
na proměně moravských zemských desek.36 Instrukce usiluje o zřetelné
kompetenční vymezení jednotlivých úředních pozic a velká pozornost je
rovněž věnována charakteru nově založených knih, které se měly typově více
rozrůznit podle obsahového i územního kritéria. Dále stanovuje, že úřad
bude otevřen minimálně dvakrát týdně po celý rok a bude mít pevné úřední
hodiny, v nichž bude možno činit vklady, požadovat výpisy, vést soudní
agendu apod.37 Každý podobný úkon byl navíc zpoplatněn podle nově
propracovaného taxovního řádu.38 Novou instrukcí vstupuje do činnosti
zemských desek mnohem více pravidelnosti a systematičnosti, jednotlivé
výkony mají daleko více charakter neosobního úředního aktu. Avšak i přes
zjevnou byrokratizaci nelze tuto raněnovověkou instituci považovat za úřad
v moderním slova smyslu. Naznačuje to už fakt, že výtěžek z její činnosti se
nestává příjmem státu, ale z velké části zůstává třem nejvyšším úředníkům
pověřeným jejím vedením – nejvyššímu komorníkovi, sudímu a písaři.39
34
Brněnská řada: MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 151 (= Kniha Lva Buriana Berky z Dubé), kniha č. 152 (= Kniha kardinála Dietrichsteina), kniha č. 153 (= Kniha
Jindřicha Šlika), kniha č. 154 (= Kniha Kryštofa Pavla z Liechtensteina). Olomoucká řada:
tamtéž, knihy č. 189–192. Předbělohorskou praxi viz K a m e n í č e k , F.: Zemské sněmy
II, s. 65–67.
35
D e m u t h , Karel Josef: Geschichte der Landtafel im Markgrafthume Mähren. Brünn
1857. K českým zemským deskám srov. B u r d o v á , Pavla: Úřad zemských desek. SAP
36, 1986, s. 273–381; t á ž : Desky zemské. Rozdělení po stránce obsahové a formální. SAP
43, 1993, s. 347–440.
36
P á n e k , Jaroslav: K úloze byrokratizace při přechodu od stavovské k absolutní monarchii.
In: Historická úloha absolutní monarchie, s. 75–86. L u n d g r e e n , Peter: Gegensatz und
Verschmelzung von alter und neuer Bürokratie im Ancien Régime: Ein Vergleich von Frankreich
und Preußen. In: Hinrichs, Ernst (ed.): Absolutismus. Frankfurt a. M. 1986, s. 162–180.
37
Instrukce pro zemské desky z roku 1642 je dochována na více místech, zde používám
opis z Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein Wien (dále HALV), kart.
H 1595. K dispozici je též edice – D e m u t h , K. J.: Geschichte der Landtafel, s. 190–202.
Teprve na základě analýzy skutečného fungování pobělohorských zemských desek však bude
možné stanovit, jak vypadala inovovaná praxe deskového úřadu. Zkoumání lze podrobit jak
výsledek práce zemských desek, především trhové a dlužní kvaterny, tak i protokoly z každodenní činnosti. Kvaterny viz MZA, A 3 Stavovské rukopisy, knihy č. 273–441; protokoly viz
tamtéž, knihy č. 442–529.
38
Zemský archiv Opava, pracoviště Olomouc (dále ZAO-O), Metropolitní kapitula, sg.
Kb1, kart. 987.
39
Viz Taxovní rejstřík pro nejvyšší zemské úředníky (kniha pro Ferdinanda z Dietrichsteina, 1655–1662), MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 672. Příjmy z vedení
zemských desek nebyly zvláště u nejvyššího komorníka nikterak zanedbatelné. V několika
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Poslední významnou změnu moravského práva 17. století představovalo zavedení královského tribunálu. Tato instituce dosud vyvolala v souvislosti s pobělohorskými správními inovacemi podstatně větší historiograický
zájem, než je tomu u tradičně stavovských institucí, byť jej dodnes rozhodně
nelze považovat za dostačující.40 V soudní oblasti zasáhl tento zeměpanský
úřad významnou část dosavadní věcné působnosti zemského soudu. Podle
zlomkovitě dochovaných nálezových knih tribunálu však lze usoudit, že
alespoň v prvních letech jeho působení tvořily drtivou většinu soudní
agendy tribunálu dluhy a nevyplacené platy, které v předcházejících letech
zahlcovaly zemské soudy a měly negativní vliv na jejich funkčnost.41 Určité
množství problematiky, jež podle zakládací instrukce z roku 1636 připadla
královskému tribunálu, však zůstávalo nadále v kompetenci zemského
soudu, což se týká např. vdovské a sirotčí agendy.42 Významnou a zatím
málo zkoumanou roli plnil tribunál jakožto prostředník v komunikaci mezi
panovníkem a stavovskými či soukromými subjekty. Nikterak přitom nejde
o prostřednictví pasivní – konzultace s tribunálními přísedícími mohla
sehrávat velkou roli v panovníkově rozhodovacím procesu v moravských
záležitostech, jak dokládá např. vliv tribunálu na obsazování zemského
soudu a jmenování nových soudních přísedících.43
Celková proměna moravského soudnictví tedy trvala až do počátku
padesátých let. Ještě po celá třicátá léta fungoval zemský soud a zemské
desky ve velké míře podle předbělohorských zvyklostí, výraznější změny
tak přineslo především založení královského tribunálu. Teprve v roce
1642 vzrůstá úsilí o reformování moravského soudního aparátu, které je
však násilně na několik let přerušeno paralyzováním zemských soudů. Až
jejich obnovením v roce 1651 začíná systém soudních institucí na Moravě
poprve fungovat jako celek.
Pokud tedy Jindřich Burian ze Žampachu zemřel v roce 1644, bylo
to zrovna v době, kdy vzhledem k paralyzaci soudů byl jedinou institucí
schopnou učinit nějaké rozhodnutí královský tribunál. Podle radního
protokolu tribunálu z téhož roku se všichni pretendenti ohlásili k projedpřípadech dosahují ke 2 000 zl. za rok, což ve stejnou dobu představovalo např. roční plat
tajného rady.
40
R a d i m s k ý , Jiří: Tribunál 1636–1783; t ý ž : Tribunál. Sbírka normálií z let
1628–1782. Inventář fondu C 4, StA Brno. Brno 1956; V a š k ů , Vladimír: Nejstarší radní
protokol moravského tribunálu. K otázce vztahu mezi úředními knihami a aktovým materiálem.
SAP 16, 1966, s. 498–518; t ý ž : Studie o správních dějinách a písemnostech moravského
královského tribunálu z let 1636–1749. Brno 1969.
41
MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, knihy č. 775–777.
42
Edice zakládací instrukce tribunálu viz d ’ E l v e r t , Christian: Beiträge zur
Geschichte der Rebellion, Reformation, des dreißigjährigen Krieges und der Neugestaltung Mährens
im siebzehnten Jahrhunderte. Schriften der historisch-statistischen Sektion, Bd. 16. Brünn 1867,
s. 428–435.
43
Dobrozdání členů tribunálu k obsazování zemského soudu viz MZA Brno, A 8 Zemská
registratura, Zemští sudí, sg. L 6/4, kart. 613.
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nání pozůstalosti již 23. prosince 1644. Tehdy byla jejich pře přeložena
nejprve na 3. a poté znovu na 17. února 1645.44 Tímto datem ovšem zápisy
o hodonínské záležitosti u tribunálu končí – zůstává tak pouze jistota, že se
spor k tribunálu dostal, leč není zřejmé s jakým výsledkem. Roztroušenost
a nesoustavnost tribunálních archiválií nedovoluje tuto fázi sporu v úplnosti
rekonstruovat, časově nejbližším pramenem jsou tak až dva panovnické
listy z března 1646, potvrzující držbu Hodonína jedné ze stran.45 Jak se
ale dostal hodonínský proces k panovníkovi? První možností je, že výrok
tribunálu v tomto případě neměl dostatečnou váhu. I když se jedná o vyřízení pozůstalosti bez platného písemného testamentu, což dle výše citované
zakládací instrukce spadá do působnosti tribunálu, jde o spor vyžadující
složitou důkazní proceduru, např. při prosazování ústního kšaftu. Tím se
celá záležitost vřazuje zpět do jurisdikce (nyní nefunkčního) zemského
soudu a snad proto nemohla být vyřízena pouhým tribunálním rozhodnutím. Druhá možnost se opírá o instanční postup: jedna ze stran se mohla
k panovníkovi odvolat a žádat revizi tribunálního rozsudku.
Povšimněme si charakteru panovnického rozhodnutí. Dekret z 23.
března 1646 obsahuje samotný rozsudek. Po vyjmenování všech stran
sporu se zde konstatuje, že ze všech žadatelů splňuje největší nárok na
zisk panství Jan Burian ze Žampachu a jemu má být Hodonín odevzdán.
Druhou listinou je reskript datovaný o den později, který představuje již
pouze příkaz tribunálu k výkonu rozhodnutí, tedy k uvedení Jana Buriana
na panství. Ani jeden dokument přitom neobsahuje žádnou právní kvaliikaci rozhodnutí, odvolávají se pouze na předchozí výrok moravského
tribunálu („interlocutus“ ). Svým způsobem jde o rozhodnutí příznačné.
Velmi často se totiž v soudních i mimosoudních záležitostech stává, že
dvorský aparát (v tomto případě česká dvorská kancelář) pouze vrací sporná
ustanovení zpět k projednání na zemskou úroveň, případně v odvolacích
řízeních jen potvrzuje již učiněné závěry bez potřeby proniknout hlouběji k meritu věci. Případ Hodonín v tomto směru není výjimkou – nic
nenasvědčuje tomu, že by se dvorští úředníci snažili do procesu účinně
zasáhnout. Potvrzuje to i dovětek, že bude-li někdo ze zainteresovaných
trvat na svých nárocích, má se v budoucnu obrátit na obnovený zemský
soud, kde konečně dojde ke kompetentnímu rozhodnutí.46 Tendence dvora
nevměšovat se do vnitrozemských záležitostí, pokud to není nevyhnutelně
44
MZA Brno, C 3 Tribunál – radní protokoly, kniha č. 4, 1644–1647.
45
Opisy těchto dokumentů se nacházejí na dvou místech: MZA Brno, A 3 Stavovské
rukopisy, kniha č. 273, kvaterny trhové – brněnský kraj, fol. 15; MZA Brno, F 5 Velkostatek
Hodonín, inv. č. 1822, kart. 543.
46
„Im Faal aber ein oder der andere Praetendent seine vermeinte Sprüch ferner zu beharren
und gedachten von Schampach weitern Anspruchs zu erlassen nicht vermeinte, würde er [...] durch
den Ordentlichen Weeg rechtens der [Verneuerten Landes-] Ordnung nach ferner zuverführen
wissen.“ MZA Brno, F 5 Velkostatek Hodonín, inv. č. 1822, kart. 543, fol. 2–3.
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nutné, tak přispěla k tomu, že Jan Burian ze Žampachu mohl už v květnu
1646 převzít výnosné dědictví.
II. fáze – odměna právníků
Teprve šestadvacetiletý Žampach získal tribunálním rozhodnutím
majetek, na který snad v minulosti ani nepomýšlel. Otázka proč zrovna
jemu bylo dědictví svěřeno, nás vede k dalším fenoménům dobové právní kultury. Prvním je průnik profesionálních právníků do dotud výlučně
šlechtického řízení, druhým, zvláště v době války a z ní plynoucí právní
nejistoty, je význam osobních kontaktů. Na Žampachově úspěchu se výrazně
podepsaly dvě osoby, z nichž každá představuje určitý typ profesionálů,
zabydlujících se nově v dobovém právu: vzdělaný, zpravidla nenobilitovaný, „licencovaný“ právník (nejčastěji zemský advokát) a schopný úředník,
pocházející z nižší šlechty a propojující ve své kariéře různé úřední vrstvy
(vrchnostenskou, biskupskou, zemskou, zeměpanskou apod.). Zdá se, že
můžeme dokonce hovořit o krystalizaci určité vrstvy právníků-advokátů či
nižších rytířských úředníků, pro něž jsou zkušenosti z různých úředních
sfér cestou k dalšímu majetkovému a titulárnímu zisku a zakotvení mezi
tradiční pozemkovou šlechtou.47 V našem případě ztělesňuje první typ
právníka Eliáš Wiesner z Wiesenbergu, druhý lze spatřovat v osobě Jana
st. Jakartovského ze Sudic.
Eliáš Wiesner byl původem měšťan pocházející z dolnoslezského
Bolkenheimu (Bolkow). Do moravského veřejného života vstupuje roku
1637, kdy podává žádost o post zemského advokáta, v níž připomíná své
právnické univerzitní vzdělání a několikaletou zkušenost ze služby v české
dvorské kanceláři.48 Již jako přísežný zemský advokát vstupuje do služeb
Maxmiliána z Dietrichsteina, stává se dietrichsteinským radou, právním
zástupcem a kancléřem. Nikoli náhodou: Dietrichsteinové po smrti kardinála
Františka museli čelit řadě právních sporů, revidujících jak jejich nedávné
pozemkové zisky, tak např. testamentární vztahy plynoucí z mimořádné
47
Fenomén advokátů a nižších úředníků na Moravě a jejich socializačních strategií
není dosud uspokojivě zpracován. Za „úřednickou“ šlechtu bývají v moravském prostředí
považováni např. Allmsteinové, Kaltschmiedové, Šubířové, Hausperští, Rodenové, Freienfelsové, Chorynští, Krieschové či Walldorfové. Srov. d ’ E l v e r t , Christian: Beiträge zur
Geschichte der böhmischen Länder, insbesondere Mährens, im siebzehnten Jahrhunderte. Schriften
der historisch-statistischen Sektion, Bd. 23. Brünn 1878, s. CCXCIII; K r o u p a , Jiří:
Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost. Kroměříž – Brno 1986, s. 21–26;
K o n e č n ý , Michal: V osudu Fenixe a Faethona. Dvě moravská hrabata v období baroka.
Zpravodaj Historického klubu 16, 2005, s. 30–58. Nejnověji se otázkou existence moravské
„noblesse de robe“ zabývá K o m á r e k , Filip: Moravští zemští advokáti v 2. polovině 17.
století a jejich knihovny. Diplomová práce FF MU. Brno 2008, s. 43–48.
48
MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 3253, kart. 696.
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kardinálovy poručnické aktivity.49 Z toho důvodu disponovala mikulovská
knížata na svou dobu velkou právnickou suitou, v níž nechyběli ani pozdější královští prokurátoři Eliáš Wiesner a Jiří Stanislav Pešat z Moravan
či stavovský výběrčí a zemský purkrabí Tobiáš Allman z Allmsteina.50
Pro Wiesnerovu kariéru je příznačné paralelní udržování služební vazby
na dietrichsteinský dvůr a zemskou správu.51 Tato podvojnost skýtala
nejen dobré materiální zajištění, ale i široké možnosti dalšího kariérního
a titulárního růstu. V roce 1640 je Wiesner zároveň dietrichsteinským
kancléřem a zemským sekretářem, o tři roky později vstupuje s pomocí
knížete Maxmiliána do rytířského stavu s predikátem von Wiesenberg
a nobilitace mu otevírá cestu k císařskému dvoru a ke dvoru arcivévody
Leopolda Viléma. Úspěšnou kariérní dráhu zakončil v roce 1653 ziskem
hodnosti přísedícího na moravském zemském soudu.52
Wiesnerova role v žampachovském případě vykazuje znaky velké
osobní angažovanosti. Z pozdějších projevů vděčnosti Jana Buriana se
dovídáme, že Wiesner jednak konstruoval právní argumentaci žampachovské strany, účastnil se jednání při královském tribunálu v Brně a navíc
se také iniciativně vypravil do Lince, kde v roce 1646 pobýval císařský
dvůr, aby zde osobně intervenoval v Žampachův prospěch při projednávání hodonínské záležitosti českou dvorskou kanceláří. Tím však výčet
Wiesnerových zásluh nekončí. Když obsadila počátkem roku 1645 švédská armáda značnou část Moravy včetně žerotínských severomoravských
panství, musel i Jan Burian opustit sídlo svého poručníka Jana Jetřicha.
Tehdy se jej překvapivě ujal právě Eliáš Wiesner a inancoval Janu Burianovi a jeho skromnému doprovodu několikaměsíční ubytování ve Vídni,
49
Nejznámější jsou spory s bratry Kratzery ze Schönsberga, s Thurny a Collalty o panství
Vlasatice, s Roggendorfy o Dolní Kounice či s Magnisy o pozůstalost po Francisce Pergové
z Pergu. Srov. O b r š l í k , Jindřich – Ř e z n í č e k , Jan – V o l d á n , Vladimír:
Rodinný archiv Ditrichštejnů III. Inventář MZA Brno. Brno 1979, zde především oddíl Právní
zástupci.
50
Jako královského prokurátora lze Wiesnera zachytit již ve sporu o prokurátorský plat
vedeném u tribunálu roku 1639: MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 775, Kniha
tribunálních nálezů. Dle d’Elverta vykonával tuto funkci až do roku 1652, viz d ’ E l v e r t ,
Christian: Zur Oesterreichischen Verwaltungs-Geschichte, mit besonderer Rücksicht auf die böhmischen Länder. Schriften der historisch-statistischen Sektion, Bd. 24. Brünn 1880, s. 695–698.
Základní vymezení této funkce poskytuje Obnovené zřízení, srov. J i r e č e k , H. (ed.):
Verneuerte Landes-Ordnung, s. 62–65; dále též instrukce pro královské prokurátory z roku
1640, viz d ’ E l v e r t , Ch.: Beiträge zur Geschichte, s. 481–485. Obecně k pobělohorským
prokurátorům srov. D ř í m a l , Jaroslav: Královský prokurátor a jeho úřad do roku 1745.
SAP 69, 1969, s. 348–385. Zde je vyčerpávajícím způsobem uvedena i starší literatura.
51
Nejzřetelněji se projevuje tato Wiesnerova dvojí příslušnost na přelomu třicátých a čtyřicátých let při jednáních zemského soudu a tzv. posudků zemského práva. Zde vystupuje jako
právní zástupce zemských stavů, Dietrichsteina a často i knížete Gundakara z Liechtensteina.
MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, č. 765, Kniha posudků, 1639–1641.
52
Zápis o Wiesnerově povýšení do stavu viz MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha
č. 59, Zemské desky – kvatern majestátů, fol. 23–25; jeho ustanovení přísedícím zemského
soudu viz MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 779, Pamětní kniha zemského práva
z let 1642–1669, fol. 139.
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což zároveň dokládá Wiesnerovo velmi dobré majetkové zajištění. Když
byl pak v dubnu 1646 Žampach uveden v držbu hodonínského panství,
projevil svému ochránci náležitou vděčnost a donační listinou oddělil od
svého nově nabytého panství statky Pavlovice a Hrušovany, které daroval
Wiesnerovi do dědičné držby. Původní smluvní odměna 1 000 dukátů tím
vzrostla o majetek v hodnotě více než 20 000 zl.53 Iniciativnost a osobní
zaujetí se tedy Wiesnerovi v tomto případě velmi vyplatily.
Poněkud odlišně vystupuje v případu Jan st. Jakartovský, což je
podmíněno jeho úředním postavením. Tento vzdělaný a práva znalý člen
rytířského stavu prokázal velmi dobrou orientaci v nových pobělohorských
poměrech.54 Jeho vlivné postavení plynulo především z kumulace zemských
a zeměpanských úřadů. Na Moravu přichází z Čech v roce 1629, kdy usiluje
o vstup do moravského rytířského stavu.55 Brzy se stal písařem biskupského
manského soudu a zahájil kariéru u menšího zemského soudu v Olomouci,
v němž prošel místa písaře, sudího i komorníka. Roku 1642 již vstupuje jako
nejvyšší písař do sféry nejvyšších zemských úřadů, kterou pak neopustil až
do své smrti v roce 1667. Za pět let po jmenování nejvyšším písařem získal
úřad královského podkomořího a o další dva roky později k tomu přibyl
i titul hofrychtéře. Ještě před koncem války se tedy Jakartovský stal titulárně nejvýše postaveným rytířem v zemi.56 Mocensky však jeho postavení
velmi vzrostlo paralelním ziskem asesorského místa při královském tribunálu – Jakartovský se tak mohl vedle zemského soudnictví a sněmovnictví
účinně podílet i na výkonu zeměpanské správy v zemi a to navíc v době,
kdy systematické personální prolínání tribunální a stavovské sféry nebylo
ještě zdaleka pravidlem.57 Bez významu však rozhodně není ani existence
53
MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 273, Zemské desky – trhové kvaterny
brněnského kraje, Donationsbrieff Jana Buriana ze Žampachu, fol. 229–230. Svědecky stvrdili
donační listinu Kryštof Pavel Liechtenstein-Castelkorn, Jindřich ze Sezimova Ústí, Jan st.
Jakartovský a Rudolf z Kounic.
54
O Jakartovského vzdělání svědčí skutečnost, že disponoval jednou z největších světských knihoven, které se tehdy v Brně nacházely. Viz MZA Brno, C 2 Tribunál – pozůstalosti, sg. J 7, kart. 74. Ke knihovnám moravských právníků dále srov. U r f u s , Valentin:
Juridica líšeňské zámecké knihovny na počátku 18. století a knižní pozůstalosti z jejího okruhu.
K odbornému proilu moravského šlechtického byrokrata. ČMM 95, 1976, s. 284–296;
t ý ž : Právnická knihovna moravského nejvyššího písaře z počátku 18. století. ČMM 99, 1980,
s. 285–296; K o m á r e k , Filip: Moravští zemští advokáti, s. 50–79.
55
Byl pouze přijat do stavu a ačkoli se jeho žádost opírala o nobilitaci Jakartovských z dob
Ferdinanda I., starožitnost získal až roku 1636. Za účelem přijetí do země musel Jakartovský
navíc konvertovat ke katolictví. MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 44, Kniha rytířů
z let 1628–1690, fol. 41–42 a 47–48.
56
D ’ E l v e r t , Ch.: Zur Oesterreichischen Verwaltungs-Geschichte, zde přehledy úředníků na s. 650–663.
57
Titul tribunálního asesora mu náležel již od roku 1640. MZA Brno, C 1 Tribunál – acta
publica, inv. č. 45. V Pamětních knihách zemského práva, kde jsou evidováni všichni soudní
přísedící z let 1651–1783, lze na počátku 18. století zaznamenat trend vybírat nové soudní
přísedící z okruhu královského tribunálu, čímž dochází k pozvolnému personálnímu prolnutí
obou úředních sfér. Viz MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, knihy č. 778–796.
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přímé klientské vazby na knížata z Dietrichsteina. Jakartovský získává své
první úřednické ostruhy právě pod patronací kardinála a blízký vztah ke
svým dietrichsteinským ochráncům udržuje i dlouho po kardinálově smrti.58
S Eliášem Wiesnerem jej navíc pojí vedle obligátní funkce císařského rady
i obdobný post u dvora arcivévody Leopolda Viléma.
Jakartovského vliv na hodonínský případ okolo poloviny čtyřicátých
let není z pramenného hlediska příliš zřejmý, jeho role vystupuje do popředí
spíše v pozdějších fázích sporu. Přesto je třeba velkou míru jeho působení
předpokládat už od smrti Jindřicha Buriana. Jako přísedící tribunálu, tedy
instituce pověřené vyřizováním pozůstalostí, si mohl Jakartovský učinit
o poměrech v souvislosti s žampachovským dědictvím velmi dobrý přehled
a pravděpodobná je i jeho účast při tribunálních zasedáních na začátku
roku 1645. V roce 1646 pak osobně asistoval při uvedení Jana Buriana na
hodonínské panství.59 V pramenech se však začíná Jakartovský v souvislosti s Hodonínem zřetelněji objevovat až na základě rodinné vazby: 29.
září 1646, tedy asi pět měsíců po zisku Hodonína, se Jan Burian oženil
s Jakartovského dcerou Annou Helenou Kateřinou a krátce nato se rozhodl, snad při vědomí hrozby znovuotevření právních komplikací, sepsat
vlastní testament.60 V něm potvrdil Wiesnerovu držbu Hrušovan a Pavlovic,
vedle toho však štědře obdaroval i rodinu Jana st. Jakartovského. Anna
Helena Kateřina se stala univerzální dědičkou („der Verneuerten königlichen
Landesordnung gemäß“ ), sám Jakartovský měl obdržet částku 28 000 zl.
a naprázdno nevyšli ani další rodinní příslušníci.61
Ačkoli se dovídáme o roli Jana st. Jakartovského z přímých pramenů
poměrně málo, máme k dispozici alespoň svědectví nepřímé. Spojenectví
obou právníků Wiesnera a Jakartovského bylo zcela účelové a jako takové
mělo i krátké trvání. Jan Burian ze Žampachu totiž rok po sepsání svého
testamentu zemřel a mezi někdejšími spojenci se rozhořel konlikt o jeho
odkaz. Opět tak do sporů v souvislosti s Hodonínem negativně vstupuje
paralyzace zemského soudu a tím i omezená funkčnost právních struktur.
Roztržku mezi Jakartovským a Wiesnerem se v polovině padesátých let
58
První kondolenční list, který obdržel kníže Ferdinand z Dietrichsteina po smrti svého
otce Maxmiliána na sklonku roku 1655, byl právě od Jakartovského. Datovaný je jen několik
dní po Maxmiliánově skonu a Jakartovský se v něm sám označuje za „klienta“ zesnulého
knížete. V následujících měsících se pak Jakartovský stal průvodcem a konzultantem mladého
knížete Ferdinanda při jeho vstupu do světa moravských zemských úřadů. MZA Brno, G 140
Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 1459, kart. 351.
59
Viz Jakartovským vidimované kopie panovnických reskriptů z března 1646 a tribunálního patentu uvozujícího Jana Buriana na panství z května téhož roku: MZA Brno, F 5
Velkostatek Hodonín, inv. č. 1822, kart. 543, fol. 1–3, 4–6.
60
Datován je v Uherské Skalici 3. února 1647, MZA, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č.
273, zemské desky – trhové kvaterny brněnského kraje, fol. 21–23.
61
Odkaz Anně Heleně Kateřině odpovídá článku Obnoveného zřízení č. LXXX O nápadech
a dědictví jedněch po druhých, a nejprvé o těch, jenž z kšaftu pocházejí – jelikož byl Jan Burian
posledním moravským Žampachem, dědictví náleželo jeho manželce. J i r e č e k , H. (ed.):
Verneuerte Landes-Ordnung, s. 311–325.
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v souvislosti s dalším průběhem hodonínského procesu snažil rekonstruovat královský prokurátor Jiří Stanislav Pešat z Moravan. Vyslechl za tímto
účelem dva svědky, z jejichž výpovědí se dovídáme další podrobnosti
o tribunální fázi sporu.62 Zvláště obsáhlejší svědectví Carla Gröningena
potvrzuje hypotézu, že Jakartovský a Wiesner stáli od začátku u zrodu
myšlenky získat hodonínské panství pro mladého Jana Buriana a taktéž
vedení procesu z žampachovské strany bylo zcela v jejich režii. Součástí
úspěchu v právním sporu pak měl být i jejich osobní prospěch – Wiesnerův
zisk části panství a Žampachův sňatek s Jakartovského dcerou.63 Vzápětí
však svědek přiznává, že došlo mezi oběma strůjci ke konliktu. Příčinou
byla skutečnost, že se tribunální asesor Jakartovský, který měl opět blízko
k vyřizování pozůstalosti po zemřelém, pokusil zasáhnout do Žampachovy
poslední vůle, Wiesnera ze závěti zcela vyšachovat a jedinou pozemkovou
dědičkou tak učinit vlastní dceru. Nijak tomu nebránila ani okolnost, že
sám před několika lety svědecky stvrzoval Žampachovu donační listinu.
Po několika ostrých slovních potyčkách, na nichž se shodují oba svědci,
vstupuje do hodonínské problematiky nová postava – Jan z Rottalu. Požádat
o zprostředkovatelskou roli tehdejšího nejvyššího komorníka a poukázat
tak na Jakartovského machinace se ukázalo být při faktické neexistenci
zemského soudu velmi účinnou obranou. Ještě před publikací Žampachova pozměněného testamentu intervenoval Rottal ve Wiesnerův prospěch
a podařilo se mu přesvědčit Jakartovského o nevhodnosti podobných
právních zásahů.
Ani u Rottala ovšem nemůžeme očekávat nezištnou péči o průchod
práva. Součástí dohody mezi ním a Wiesnerem totiž byla i spekulace s nabytým pavlovickým statkem: v červenci roku 1650, krátce po deinitivním
zisku Pavlovic, odstupuje Eliáš Wiesner tento statek za sumu 20 000 zl. nyní
čerstvému zemskému hejtmanovi Janovi z Rottalu. Ten však na jeho držbě
stejně jako Wiesner neměl žádný zájem a takřka obratem jej v listopadu
1651 znovu prodal, tentokrát hraběnce Ester Forgáčové, pouze kupní suma
vzrostla na 40 000 zl. O výborných diplomatických schopnostech Jana
z Rottalu pak svědčí skutečnost, že obě kupní smlouvy znovu svědecky
potvrzuje Jan st. Jakartovský ze Sudic.64
62
Jedním z nich byl Carl Gröningen, o němž víme pouze, že byl „zu Brünn wohnhaft“,
druhým byl nejmenovaný důstojník z pluku Raduita de Souches. MZA Brno, G 140 Rodinný
archiv Dietrichsteinů, inv. č. 2911, kart. 649, fol. 21 a 30–31.
63
„Wahr, das der Herr von Wiesenberg mit Herrn Jakardowsky die Sache dahin gerichtet, das
der Herr Hans Burian Ziampach seine des Jakardowsky Tochter heirathen, und ihm von Wiesenberg
Pawlowitz und Rohrbach schenken solle.“ Tamtéž, fol. 21. Paralelně vedený Pešatův výslech
hejtmana hodonínského panství dokonce obsahoval dotaz, zda-li nebyl Jan Burian poněkud
prostý („ein einfeltiger Mensch“) a zda-li nebyl pouze loutkou v rukách obou právníků. MZA
Brno, F 5 Velkostatek Hodonín, inv. č. 1822, kart. 543, fol. 9–14.
64
MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 273, zemské desky – trhové kvaterny
brněnského kraje, fol. 266.
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Nad transakcemi spojenými s hodonínským panstvím po roce 1646
ovšem stále visel Damoklův meč nedokonale rozsouzeného dědického procesu. Panovnický dekret, přisoudivší Hodonín Žampachovi, totiž explicitně
hovoří o své provizornosti a deinitivní rozhodnutí přenechává budoucímu
zemskému soudu. Obnovení soudních zasedání a znovuotevření případu
by tak mohlo vést k propadnutí složitou cestou nabytého zisku a zpochybnění následných majetkoprávních operací. Z vojenského testamentu
Wallisů plynulo pouze teoretické nebezpečí, jejich právní zástupci by totiž
nejprve museli před zemským soudem prokázat platnost ústní závěti, což
se jevilo jako velmi iluzorní. Větší nebezpečí ovšem představovaly nároky
Francisky Elizabethy Montrochierové-Fürstenbergové jakožto vdovy po
Jindřichu Burianovi ze Žampachu. Ta by měla pravděpodobně šanci na
úspěch, neboť její nárok plynul z jasného příbuzenského vztahu. Když se
tedy v roce 1650 schylovalo ke znovuobnovení zemského soudu, rozhodli
se protagonisté žampachovské strany převzít iniciativu a přimět Fürstenbergy k mimosoudnímu vyrovnání ještě dříve, než obnovený zemský
soud vůbec začne pracovat. Koncem roku 1650 proto došlo ke dvěma
schůzkám zplnomocněnců obou stran.65 Na jednání 3. listopadu dospěly
strany k dohodě, která se stala závaznou a neměla být v budoucnu napadána či revidována u žádné soudní instituce (dvorské kanceláře, zemského
soudu či královského tribunálu). Ze stejného důvodu byla tato dohoda
ratiikována panovníkem a zapsána do zemských desek. Fürstenbergům
připadl mobiliář a část archivu hodonínského zámku, inanční pohledávky
Žampachů u zemských desek či soukromých dlužníků a 4 500 zl., které
se Anna Helena Kateřina Žampachová, nyní již znovu provdaná jako
hraběnka Oppersdorfová, zavázala vyplatit v následujících třech letech.
Fürstenberská strana se naopak zavázala ponechat na Hodoníně veškeré
dokumenty spojené přímo s panstvím a soukromé archivy žampachovských
hrabat. Je s podivem, že se Fürstenbergové spokojili s relativně malým
ziskem ve srovnání s lukrativností hodonínského panství. Zdá se však, že
i oni považovali mimosoudní vyrovnání za vhodnější, než by byl vleklý
a nejistý soudní proces proti vlivným konkurentům.
O obtížnosti prosadit svůj právní nárok u zemského soudu proti
Anně Heleně Kateřině Oppersdorfové, na jejímž prospěchu byla různým
způsobem zainteresovaná čtveřice Jakartovský, Wiesner, Rottal a Fridrich
z Oppersdorfu, se záhy přesvědčili i Wallisové. Jejich právní zástupce Petr
65
Žampachovskou stranu zastupovali znovu Jakartovský s Wiesnerem a nově též druhý
manžel Anny Heleny Kateřiny Fridrich z Oppersdorfu. Francisku Elisabethu z Fürstenbergu
zastupoval opět její manžel Fridrich Ferdinand a otec Johann z Montrochieru spolu s právníkem Andreasem Neumannem. Nestranným garantem vzájemného porovnání se měl stát rada
dvorské komory Gabriel Penerelli a vyslanec bavorského kuriřta u vídeňského dvora, Georg
Melchior z Gennsu. MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 273, zemské desky – trhové
kvaterny brněnského kraje, fol. 240–241; viz též MZA Brno, F 5 Velkostatek Hodonín, inv.
č. 1823, kart. 543, fol. 1–5.
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Mercken předložil wallisovský půhon hned v roce 1651, tedy na jednom
z prvních obnovených zemských soudů. Na následujícím tříkrálovém soudu
roku 1652 byl již spis inrotulován a postoupen k ústnímu projednání na
soudním zasedání. Manžel Anny Heleny Kateřiny Fridrich z Oppersdorfu,
jenž se teprve předchozího roku vyvázal z poručnictví Maxmiliána z Dietrichsteina, zde však uplatnil jeden z nejsnadnějších obranných nástrojů
dobového práva, totiž využití procesních nedostatků protistrany: Wallisové
byli obviněni z neúplnosti soudního spisu a tím i z protiprávních průtahů.
Petr Mercken se hájil tvrzením, že v krátkém čase nebylo možné sehnat
a znovu vyslechnout všechny svědky, kteří by mohli prokázat existenci
ústního vojenského testamentu. Jeho obhajoba a žádost o odklad jednání do doby, než se podaří shromáždit všechny svědecké výpovědi, však
byla nejvyšším sudím Maxmiliánem Valentinem z Martinic (který shodou
okolností rovněž iguroval mezi nabyvateli v testamentu Jana Buriana ze
Žampachu) zamítnuta. Tím bylo o osudu žaloby velice rychle rozhodnuto.
Wallisům se nepodařilo dovést svou při až k důkaznímu řízení, na základě
argumentů procesního práva byla Anna Helena Kateřina a její zmocněnci
zproštěni povinnosti na půhon odpovídat. Tímto soudním nálezem se na
několik let hodonínský případ zcela uzavírá. V tuto chvíli vše nasvědčovalo tomu, že Jakartovského a Wiesnerovo dílo bylo již nezpochybnitelně
korunováno úspěchem.66
III. fáze – iskální proces
Spektrum sporů vedených u zemského soudu zůstávalo po celé 17.
století velmi pestré, neboť roku 1651 obnovené soudy kontinuálně přejaly největší část agendy předbělohorského soudnictví. Nadále převládaly
majetkoprávní spory v souvislosti s deskovými statky, věcně se týkající
nevyplacených kupních částek, pozůstalostí, hraničních sporů, mobiliářů,
vybavení panství apod. I struktura jednání zůstala v základních rysech
zachována: postupovalo se od přednesení nových půhonů k prostému výčtu
pří odložených a k projednávání věcné podstaty inrotulovaných sporů. Až
do 80. let 18. století se navíc udržela zvyklost stabilních rokových a sirotčích
66
„Nález o Poručenství vojanské pana Jindřicha Buriana hraběte Žampacha z Pottensteina:
Jakož jest pan Oliver z Wallis, nejvyšší, že nebožtík pan Jindřich Burian hrabě Žampach z Pottensteina, onen čas na Hodoníně, vojenský kšaft učinil a jeho dva ještě nezletilý vlastní syny Jiřího
a Františka Arnošta za dědice ustanovil, provésti mínil, a po ustoupení tej pozůstalosti a statku k ruce
synům jeho paní Annu Alynu Kateřinu prve Schampachovou, nyní hraběnku z Oppersdorfu, rozenou
Jakartovskou, kteráž dotčené pozůstalosti vedle kšaftu pana Jana Buriana Žampacha z Potensteina,
již nebožtíka, v držení a užívání zůstává, obvinil. Tu jménem a na místě JCKM [...] Ferdinanda III.
[...], páni nalezli. Poněvadž původ, aby pan Jindřich Burian, jaký pořádný kšaft učiniti měl, toho
neprovodí, pročež obviněná strana tomu odpovídati povinna nejni.“ MZA Brno, A 3 Stavovské
rukopisy, kniha č. 779, Pamětní kniha zemského práva, 1642–1669, fol. 79–81.
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dní, ačkoli byly využívány ve velmi kolísavé míře.67 Zatímco projednávání
roků, při nichž se před zemským hejtmanem vyřizovaly poddanské stížnosti
a spory o čest, ze soudní praxe postupně takřka vymizelo, sirotčí záležitosti
stále tvořily významnou složku každého zemského soudu.68 Soudy se od
druhé poloviny 17. století konaly pouze dvakrát ročně, což lze považovat
za součást širších proměn moravských právních institucí, započatých kolem
roku 1640.69 Zahájení soudů bylo situováno bez výjimky ke svátkům Tří
králů a Svaté Trojice, tedy na počátek ledna a přelom května a června.
Místem jejich konání se stalo výlučně královské město Brno, do Olomouce
se jednání přesouvalo pouze ve zcela výjimečných případech.70 Z personálního hlediska zůstal zemský soud výlučně stavovskou, přesněji šlechtickou
institucí. Jeho složení upravuje Obnovené zřízení zemské, které zároveň
stanovuje i minimální míru účasti přísedících na soudním zasedání.71 Ačkoli
věnuje zřízení velkou pozornost disciplíně zemských soudců, jejich časté
absence začaly v praxi působit značné obtíže a v průběhu druhé poloviny
století několikrát soudní jednání zcela ochromily. Zahájení soudů se často
odkládalo pro nedostatek přítomných přísedících, v extrémních případech
se soud nekonal vůbec.72 V roce 1674 se snažil neuspokojivý stav řešit
svým apelem zemský hejtman František Karel Libštejnský z Kolovrat,
upozorňující na značnou nekolegiálnost absentujících soudců vůči všem
ostatním svědomitým, kteří musejí v Brně trávit nečinně řadu dní do skutečného zahájení soudu.73 Situace se však výrazněji zlepšila až s přícho67
Roková jednání měla formálně vymezený prostor vždy v pátek, využití tohoto právního nástroje bylo ještě v 50. letech zcela obvyklé, jak v případě sporů o čest, tak ze strany
poddaných. Pak ovšem frekvence těchto sporů rychle klesá, k jejich přechodné renovaci
dochází až v 80. letech 17. století. Patrně nejlépe dochovaná roková pře této doby se týká
vsetínského panství (obec Hošťálkov proti hraběti Illesházymu) MZA Brno, A 3 Stavovské
rukopisy, kniha č. 781, Pamětní kniha zemského práva z let 1680–1686. K instituci roků ve
starším období srov. K a m e n í č e k , F.: Zemské sněmy II, s. 96–102.
68
Jejich součástí bylo vyvazování se z poručnictví a uznávání plnoletosti, jmenování poručníků a zřizování sirotčí správy, odhady a nucené prodeje zadluženého sirotčího majetku etc.
Sirotčí agenda byla náplní sobotních zasedání, každý soud projednal 5–10 sirotčích záležitostí.
Rokové i sirotčí dny garantuje na soudním jednání i Obnovené zřízení, J i r e č e k , H.:
Verneuerte Landes-Ordnung, s. 74–81.
69
Ferdinand III. v roce 1642 vyjádřil přesvědčení, že dva soudy na Moravě ročně budou
plně postačovat. Navazující rezoluce z 1. února 1642, novelizující v tomto bodě Obnovené
zřízení, tuto zásadu potvrdila. ZAO-O, Metropolitní kapitula, sg. Kb1, kart. 987; MZA Brno,
C 4 Tribunál – normalia, inv. č. 72.
70
V Olomouci se konaly např. oba soudy roku 1680 z důvodu morové nákazy na
jižní Moravě. MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 781, Pamětní kniha soudní z let
1680–1686.
71
Zemský soud byl zahájen při minimálním počtu deseti přítomných přísedících. J i r e č e k , H. (ed.): Verneuerte Landes-Ordnung, s. 64–75.
72
Výpadky ve sledu zemských soudů byly časté v 50. a 60. letech, ovšem nelze vždy
zjistit, zda-li byla příčinou absence zemských soudců.
73
Hejtmanův apel však neměl valného účinku, neboť již roku 1679 „soud zemský pro
nepřítomnost a nedostatek Jich Milostí pánův soudcův držán nebyl.“ MZA Brno, A 3 Stavovské
rukopisy, kniha č. 780, Pamětní kniha zemského práva z let 1670–1679.
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dem Josefa I. na trůn – počátkem 18. století tyto problémy v soudní praxi
ubývají a v pozdějších letech mizí docela. Poněkud překvapivým rysem
v pobělohorských dějinách moravského soudnictví je velká setrvačnost
češtiny jakožto dominantního jednacího jazyka. Jak královský tribunál, tak
i instituce deinované Obnoveným zřízením disponovaly oiciálně rovnoprávností obou zemských jazyků, praxe však vedla rychle k přednostnímu
užívání němčiny. V případě zemského sněmovnictví se například ustanovení
o jazykové rovnoprávnosti již od počátku 50. let projevovalo pouze bilingvností zcela nejdůležitějších dokumentů (sněmovních propozic, pozvánek
na sněm či tištěných závěrečných usnesení).74 Oproti tomu zemský soud,
jehož jednací řeč se odvíjela od jazyka přednesených půhonů, si udržel po
celá padesátá léta zřetelnou převahu češtiny, která pozvolna ustupuje až
kolem poloviny následující dekády a výrazněji se vytrácí až v sedmdesátých
letech. Nikdy však ze zemského soudu nezmizela úplně, a to ani po celé
18. století. I když byla v pozdější době podání soudu odevzdávána takřka
výlučně německy, stále se zde udržely tradiční české formule traktující
soudní jednání do jednotlivých fází.75
Ve chvíli, kdy se zdály být majetkové převody v souvislosti s hodonínským panstvím konečně u konce, došlo roku 1655 k neočekávanému
znovuotevření případu. Postaral se o ně královský prokurátor a Wiesnerův někdejší spolupracovník z dietrichsteinského dvora, Jiří Stanislav
Pešat z Moravan, a zahájil napadení podezřelých majetkových transakcí
skutečně ve velkém stylu. Hlavní a nejobsáhlejší žaloba směřovala přímo
na současnou vlastnici Hodonína Annu Helenu Kateřinu Jakartovskou,
nyní Oppersdorfovou, poukazujíc na neoprávněnost její držby. Spolu
s tím však Pešat vytvořil i řadu postranních půhonů, od nichž se odvíjely
i samostatné, byť s hlavní hodonínskou kauzou úzce spjaté procesy. Jeho
záměrem bylo roztříštit semknutý blok právních obhájců a vlastně i strůjců
oppersdorfovské přítomnosti na Hodoníně. Dva půhony proto směřovaly na
Wiesnera a Jakartovského a jejich obsahem nebylo nic menšího než popření
existence řádného inkolátu těchto letitých moravských hodnostářů.76 Šlo
o krok velmi ambiciózní, neboť kdyby se oběma napadeným nepodařilo
svůj inkolát obhájit, ohrozilo by to jejich veškerou dosavadní existenci,
ať už v majetkovém či profesním slova smyslu. V logice věci pak poslední
půhon směřoval na Jana z Rottalu, neboť ten přistoupil k majetkoprávnímu
74
MZA Brno, A 4 Sněmovní akta, zde kartony k jednotlivým rokům.
75
Jde o promluvy zemského hejtmana a nejvyššího sudího, ustálené už v 16. století,
počínaje otázkou „Jsou-li jaké nové půhony?“ až po „Soud se vzdává“. MZA Brno, A 3 Stavovské
rukopisy, knihy č. 779–796, Pamětní knihy zemského práva z let 1642–1783.
76
J i r e č e k , H. (ed.): Verneuerte Landes-Ordnung, s. 24–29; G i n d e l y , Anton:
Die Entwickelung des böhmischen Adels und der Inkolatsverhältnisse seit dem 16. Jahrhunderte.
Prag 1886; K a m e n í č e k , F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské III. Brno 1905, s. 84–94;
dále srov. G o d s e y , William Jr.: Adelsautonomie, Konfession und Nation im österreichischen
Absolutismus ca. 1620–1848. ZHF 33, 2006, s. 197–239.
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úkonu s Eliášem Wiesnerem, tedy s osobou pravděpodobně v zemi řádně
neusedlou. Společným cílem čtyřech paralelních půhonů tedy bylo odejmout hodonínské panství včetně Pavlovic jeho neoprávněným držitelům
a získat je pro královský iskus.77
Dosti neočekávaná je právní argumentace, jíž chtěl Pešat svého cíle
dosáhnout. U hlavního procesu, směřujícího proti Anně Heleně Kateřině,
totiž nikterak nejde o revizi před několika lety uzavřeného vyrovnání mezi
Oppersdorfy, Fürstenbergy a Wallisy, napadány jsou zcela nové skutečnosti, které se dotud v souvislosti s hodonínským panstvím v pramenech
vůbec neobjevují. Hlavní půhon totiž vychází z předpokladu, že Jan Burian
nezdědil Hodonín po svých příbuzných Zdeňku a Jindřichu Burianovi,
ale přímo od svého otce Adama Felixe ze Žampachu.78 Klíčovou strategií
půhonu proto je popřít oprávněnost dědictví v ose Adam Felix – Jan Burian
– Anna Helena Kateřina. Skládá se ze sedmi hlavních bodů, které se dále
dělí na jednotlivé právní argumenty, jdoucí mnohdy až do počtu několika
desítek. První bod žaloby se snaží dokázat, že Adam Felix byl „Erz- oder
Hauptrebell“. Dle Pešata působil tento Žampach v letech 1619 a 1620 v řadě
komisí sloužících rebelujícím stavům a spadal tak nepochybně pod rozsudek nad moravskou šlechtou z listopadu 1622.79 Svůj trest si odpykával
ve špilberském vězení, v němž roku 1623 zemřel, a sdílel tak osud dalších
moravských povstalců.80 Brzké úmrtí navíc znemožnilo vztáhnout na osobu
Adama Felixe císařský generální pardon z téhož roku, neboť udělení císařské
milosti neumožňovalo posmrtnou rehabilitaci.81 Druhý a hlavní bod žaloby
je pak postaven na vyloučení potomků povstalců z dědictví – Jan Burian
ze Žampachu nebyl vzhledem k rebelské minulosti svého otce způsobilý
k převzetí jeho pozůstalosti. Pešat se snaží dokázat tzv. „Incapacität“ Jana
Buriana, tedy vyloučení z dědictví na základě okolností, které nezavinil sám
77
Záznamy o půhonech (nikoli jejich celé znění) jsou uvedeny: MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 779, fol. 267–268. Jako právníci proti sobě Wiesner s Pešatem stanuli
v minulosti již několikrát, když každý z nich zastupoval jinou stranu sporu. Srov. spor mezi
olomouckými měšťany a metropolitní kapitulou: tamtéž, fol. 58 an.
78
S obsahem půhonu se lze seznámit na základě zápisků Ferdinanda z Dietrichsteina
z jednání zemského soudu. MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 588, kart.
188, fol. 34–38.
79
Známá je činnost Adama Felixe ze Žampachu v taxačních komisích pro odhady majetků
duchovních subjektů za účelem stavovské koniskace. Tamtéž, fol. 39. K a m e n í č e k , F.:
Zemské sněmy a sjezdy, sv. 3, s. 84; K n o z , T.: Pobělohorské koniskace, kapitola Oceňování
koniskovaných statků, s. 105.
80
K n o z , T.: Pobělohorské koniskace, kapitola Soud s moravskými povstalci, s. 98–101.
Ve vězení zemřel např. i Zdeněk Brtnický z Valdštejna, srov. P o l i š e n s k ý , Josef: Život
a smrt Zdeňka Brtnického z Valdštejna – přítele škol a akademií. Studia Comeniana et historica
24, 1982, s. 37–44.
81
K n o z , T.: Pobělohorské koniskace, kapitola Generální pardon a projevy císařské
milosti, s. 207–217. Podpůrným Pešatovým argumentem bylo i rozhodnutí zemského soudu
z roku 1626, které z důvodu Žampachova rebelství zrušilo jeho půhon vedený od času
povstání.
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dědic.82 Právně se tento názor opírá o pozdně antický zákon o velezradě
Lex quisquis ze 4. století, jehož platnost v moravském kontextu Pešat dokládá ustanoveními Zlaté buly Karlovy z roku 1356 a Obnoveného zřízení.
V dalších dvou bodech se obrací žaloba proti osobě Jana Buriana a jeho
testamentu. První z nich připomíná Žampachovu nezpůsobilost k právním
úkonům z hlediska jeho luterského vyznání a kritizuje pozdní a zcela utilitární přestup ke katolictví. Od šesti týdnů věku vychovával dle obžaloby
Jana Buriana jeho strýc Jan Jetřich ze Žerotína, jenž byl sám nekatolíkem.
Jan Burian se však ke konverzi nerozhodl ani po svém nabytí plnoletosti
a měla se na něj tudíž vztahovat veškerá opatření rekatolizačních patentů.
Žampachova závěť z roku 1647 byla napadena pro údajnou obsahovou
nejednoznačnost, uvádění nekatolických svědků a Jakartovského machinace před jejím publikováním. Následující body žaloby se konečně obrací
i k Anně Heleně Kateřině: zpochybňují platnost jejího inkolátu a způsobilost k dědictví na základě výše popřeného testamentu.83 Poslední část
půhonu tvoří útok proti tribunálnímu dekretu z počátku roku 1645, který
po potvrzení českou dvorskou kanceláří o rok později fakticky rozhodl
o dědictví Hodonína. Pešat uvádí, že za vznikem tohoto dekretu stojí tribunální úředníci v čele s tehdejším hejtmanem Kryštofem Pavlem z Liechtensteina-Castelkornu, jenž byl podezřelý ze zaujatosti. Liechtenstein dle
Pešatova podání nerozhodl o zisku panství jako nestranný úředník, nýbrž
jako „legatarius und [...] testis familiae“.84
Takto zásadní a na základě velmi neobvyklých argumentů uskutečněné napadení zisku hodonínského panství muselo jeho současné držitele
dosti zaskočit. Neméně překvapivé však je, že se žalovaná strana sice ve
svém odporu snaží vyvrátit všechny body obžaloby, přitom však ponechává
zcela stranou argument, který se přímo nabízí. Je jím skutečnost, že Jan
Burian zdědil své panství nikoli po svém otci, jehož rebelství by se tak stalo
bezpředmětným, nýbrž po svých vzdálenějších katolických příbuzných. Na
základě čtení půhonu i odporu se tedy zdá, jakoby hodonínské panství
skutečně dříve patřilo Adamu Felixovi ze Žampachu, což však neodpovídá
realitě: například stavovská koniskace Hodonína by tím zcela ztrácela smysl.85 Nabízí se tedy hypotetické řešení, že poukazovat právě na tuto okolnost
bylo pro obě strany nevýhodné: Pešat by tím pádem popřel podstatu své
82
Jako důvody uvádí dobová literatura vlastizradu zůstavitele či nemanželský původ
dědice. Srov. hesla Unfähig (= Incapax) a Indignus (= Unwürdiger, tedy osoba vyloučená
z dědictví na základě své vlastní viny) in: Zedler, Johann Heinrich: Grosses Vollständiges
Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste. Halle – Leipzig 1732–1754, sv. 49, sl.
1283–1284 a sv. 14, sl. 654.
83
Podobným způsobem byly v této žalobě zpochybněny také inkoláty Adama Felixe
a Jana Buriana ze Žampachu. Pokud prý Adam Felix někdy inkolát získal, byl to akt rebelského
práva a je tedy neplatný. MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 588, kart.
188, fol. 37.
84
Tamtéž, fol. 38.
85
František Hrubý uvádí u Adama Felixe k roku 1619 pouze nevelké statky Německá
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žaloby, jíž je propadnutí Hodonína dvorské komoře kvůli rebelství Adama
Felixe, tedy jakási pozdní koniskace, žalovaná strana by tím naopak patrně
oslabila nárok Jana Buriana na dědictví. Můžeme totiž předpokládat, že
určitou formu vlastnictví Hodonína Adamem Felixem připouští už tribunální
dekret z roku 1645 a činí tak z Jana Buriana přímého dědice po otci, čímž
by byl zároveň odůvodněn i přednostní nárok Jana Buriana před ostatními
žadateli. Pokud by tato hypotéza platila, znamenalo by to, že právníci Eliáš
Wiesner a Jan st. Jakartovský získali pro Jana Buriana Hodonín nikoli
pouze na základě své vysoké pozice ve správě, znalosti práva a přístupu
k informacím, ale i za cenu podvodu.
Důslednost, s níž je napsána odpověď na Pešatův půhon, naznačuje
velkou profesní erudici jejího pisatele a lze v ní opět spatřovat vliv zkušeného Jana st. Jakartovského.86 Nejvíce péče věnovali obhájci prvním dvěma bodům obžaloby. V prvním bodě se soustředí na prokázání, že Adam
Felix nebyl stavovským rebelem, přičemž se jejich argumenty povětšinou
nevztahují přímo k jeho činnosti v průběhu povstání, nýbrž analyzují právní
dokumenty z 20. let související s koniskacemi. Klíčovým důkazem se stává
okolnost, že Žampachovo jméno chybí ve dvou hlavních dokumentech
této doby – v rozsudku z listopadu 1622 a v tzv. úpadkovém protokolu
z roku 1624.87 Poměrně logicky pak obhajoba uzavírá, že zkoumat míru
Žampachova provinění více než třicet let po stavovském povstání je de iure
i de facto nemožné. Jde-li v prvním bodě odporu především o vyvrácení
věcného obsahu žaloby, u druhého je zvolena taktika popírání jejích právních zdrojů a problematizována aplikace římského ustanovení Lex quisquis
v moravských poměrech. Obhajoba odmítá automatickou platnost Zlaté
buly Karlovy jakožto říšského zákoníku v českých zemích a popírá, že by
ustanovení o „crimen laesae majestatis“, obsažená v Obnoveném zřízení, měla
svůj původ bezprostředně v Lex quisquis.88 Krom toho se brání proti aplikaci
Obnoveného zřízení na dědickou způsobilost Jana Buriana, osiřelého již
roku 1623, neboť v ní spatřuje nepřípustnou zpětnou působnost. V obhajobě dále nalezlo široké uplatnění i vyhledávání právních precedentů,
například při dokládání platnosti inkolátů u všech napadených stran.
Sestavením půhonu a odporu vstoupil proces do své přípravné fáze.
V ní náleželo oběma stranám sestavit písemná vyjádření proti argumenJesenice a Vražno s celkovým počtem poddaných 70, H r u b ý , F.: Moravská šlechta r.
1619, s. 145.
86
Odpor je znám z těchže soudních výtahů, které si pro vlastní potřebu pořizoval Ferdinand z Dietrichsteina: MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 588, kart.
188, fol. 47–56.
87
Ostatní důkazy jsou pouze variacemi na tuto základní tezi. Např. skutečnost, že byl
Žampach v roce 1622 již ve vězení a nebyl tak potažen do soudu nad povstalci, slouží obhájcům paradoxně k dokázání jeho neviny. Edice Crida-protokolu viz d ’ E l v e r t , Ch.:
Beiträge zur Geschichte, s. 237–280.
88
Viz článek č. X O statcích v pokutě odňatých a o glejtích, J i r e č e k , H. (ed.): Verneuerte Landes-Ordnung, s. 22–29.
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tům protivníka a odevzdat je v přesně stanovené lhůtě u úřadu zemských
desek.89 Jak již ukázal osud wallisovského půhonu, přísná procesní pravidla
se i v 17. a 18. století stávala nástrojem k prosazení vlastního právního
stanoviska. Pokud se některá ze stran dopustila sebemenší procesní chyby,
neváhala toho obyčejně protistrana využít k vlastnímu proitu. Podobná
situace nastala i v nynějším iskálním procesu: Jiřímu Stanislavu Pešatovi se
nepodařilo roku 1656 včas dodat zemským deskám svou repliku ve sporu
s Janem st. Jakartovským, načež se tento na bezprostředně následujícím
zemském soudu roku 1657 úspěšně pokusil o zastavení svého procesu.90
Vzhledem k věcné propojenosti jednotlivých žalob šlo o závažnou skutečnost, která mohla ohrozit i výsledky procesů paralelních. Pešatovi tedy
nezbylo nic jiného, než využít kritizovaný odvolací nástroj Obnoveného
zřízení a nechat pozastavující rozhodnutí zemského soudu přezkoumat
dvorskou kanceláří. Navíc se ukázalo, že královský prokurátor usiloval
o prosazení ještě jednoho procesně velmi sporného kroku – uvedení dvou
zcela nových, v půhonu ani v replikách neuváděných svědků do hlavní
hodonínské kauzy. Tak významný zásah do standardního procesního
průběhu sporu, jakým uvedení nových svědků do případu nesporně bylo,
vyžadoval přímé potvrzení panovníka. Situaci však zkomplikovala změna
na trůně, kdy zesnulého Ferdinanda III. vystřídal Leopold I., staronový
dvůr tak byl zaměstnán horečnými přípravami na nadcházející kuriřtskou volbu a s tím spojený pobyt dvora mimo Vídeň.91 Výsledkem byla
několika měsíční prodleva a rozhodnutí přišlo až se dvěma panovnickými
rezolucemi ze září a října roku 1657.92 Řešení bylo poněkud nestandardní. Zcela dle dobových intencí odmítl Leopold I. (přesněji česká dvorská
kancelář) rozhodnout o Pešatových žádostech přímo a vrátil kauzu zpět
na moravskou půdu. Nestandardnost však spočívala v tom, že spor dotud
výlučně vedený u zemského soudu se měl nyní projednat u královského
tribunálu. Šlo sice jen o dílčí rozhodnutí ve věci znovuotevření postranního
procesu a uvedení nových svědků, nicméně přesto bylo možné tento krok
kvaliikovat jako zásah do autonomie zemského práva. Této skutečnosti si
byli právníci dvorské kanceláře jistě vědomi, a proto zvolili kompromisní
řešení: případ se měl sice projednávat u zeměpanského tribunálu, ovšem
za předsednictví nikoli hejtmana, ale nejvyššího sudího, a za přítomnosti tří
89
Viz článek č. XXXIII Jak po žalobě dále s spisy se postupovati má, tamtéž, s. 124–149.
K l a b o u c h , J.: Staré české soudnictví, s. 155–216.
90
Abolice byla stanovena na tříkrálovém soudu roku 1657. Pešat se zde snažil bránit
poukazem na své chatrné zdraví, neboť v čase odevzdání repliky byl „více mrtev, nežli živ“.
MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 2911, kart. 649, fol. 13–14.
91
S p i e l m a n , John P.: Leopold I. Zur Macht nicht geboren. Graz – Wien – Köln
1981, s. 27–39; S c h i n d l i n g , Anton (Hg.): Die Kaiser der Neuzeit: 1519–1918. München 1990; A r e t i n , Karl Otmar: Das Alte Reich 1648–1806. Bd. 1. Föderalistische oder
hierarchische Ordnung (1648–1684). Stuttgart 1997, s. 184–200.
92
MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 2911, kart. 649, fol. 1 a 35.
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přísedících zemského soudu. Tím měla být zaručena legitimita a závaznost
tribunálního rozhodnutí i pro stavovský zemský soud.
Pokud bylo jedním z důvodů k přenesení případu na tribunál též
urychlení rozhodovacího procesu, jak naznačuje dikce obou panovnických
rezolucí, ukázalo se toto opatření jako zcela neúčinné. Právě u tribunálu se
totiž případ na několik dlouhých měsíců zdržel, dlužno ovšem dodat, že se
tak stalo vinou opakované neúčasti soudních přísedících. Ještě v polovině
roku 1658 informoval Pešat panovníka, že došlo k novému odkladu jednání
na 13. srpna, k němuž nejspíš opět nedojde.93 Čas však v tomto případě hrál
královskému prokurátorovi do karet, neboť opatření svědecké výpovědi
od císařského důstojníka bylo organizačně a tím i časově velice náročným
úkolem. Ještě v roce 1658 si Pešat u zemského soudu stěžoval na opakovaný neúspěch při přímé kontaktáži Souchesova pluku a vkládal naděje
do intervence panovníka a dvorské válečné rady.94 Deinitivně bylo toto
svědectví získáno a publikováno až na tříkrálovém soudu roku 1660.95
Pešatova zvýšená aktivita a jeho úsilí o využití neobvyklých právních
cest k prosazení vlastního cíle rozhodně neponechalo žalovanou protistranu v klidu. Počínaje rokem 1658 se množí listy Anny Heleny Kateřiny
Oppersdorfové, koncipované jejím právním zástupcem Jiřím Flammem
a adresované prakticky všem zainteresovaným subjektům. Opakovaně
napadaly přenesení dílčího rozhodnutí na tribunál, pozdní uvedení nových
svědků, Pešatovo okázalé ignorování zákonných časových lhůt a zejména
pak usilovaly o co nejrychlejší inrotulaci a řešení případu na zemském soudu.96 Na velké časové průtahy poškozující žalovanou stranu upozorňoval
navíc Jiří Flamm veřejně na každém soudním jednání, při němž musel být
pouze konstatován další odklad případu s odkazem na panovnické rezoluce
o plánovaném jednání tribunálu. Tím, že se tedy Pešatovi podařilo vyjmout
případ z výlučné kompetence zemského soudu, podařilo se mu zároveň
získat dostatek času na přípravu k rozhodující fázi procesu.
Z dostupného pramenného materiálu bohužel nevíme, k jakému
rozhodnutí tribunální komise nakonec dospěla. Na základě pozdějšího
soudního jednání, jež uznávalo formální platnost obou nových svědectví
93
K tribunálnímu jednání byli vedle nejvyššího sudího Michaela Ferdinanda z Althanu
jmenováni soudní přísedící Ferdinand z Verdenberga, Jan Baltazar Vetter z Lilien a František
Maxmilián z Heisensteina. Z nich prý Vetter trpí podagrou a dlouho se již neukázal v Brně,
Heisenstein byl pak zcela mimo Moravu. MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů,
inv. č. 2911, kart. 649, fol. 3–4.
94
MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, knihy č. 779, Pamětní kniha zemského práva z let
1642–1669, fol. 308.
95
Tamtéž, fol. 358.
96
Připomeňme alespoň dopis Anny Heleny Kateřiny všem nejvyšším moravským úředníkům, v němž si stěžuje na to, že královský prokurátor, ačkoli představuje jednu ze stran sporu,
asistoval u zemských desek při pořizování opisů listin hodonínského procesu tribunálním
registrátorem. Upozorňuje tak na nebezpečí manipulace s obsahem soudních spisů. MZA
Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 2911, kart. 649, fol. 78–79.
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(byť odmítalo přihlédnout k jejich věcnému obsahu), se však lze domnívat, že tribunál v čele s nejvyšším sudím nakonec Pešatovým požadavkům
vyhověl. K navrácení procesu před zemský soud za účelem deinitivního
projednání a vynesení rozsudku došlo roku 1661. O průběhu rozhodovacího procesu jsme informováni na základě zápisků nejvyššího komorníka
Ferdinanda z Dietrichsteina, který byl soudnímu jednání osobně přítomen.97
Mimořádnost situace dokládají dopisy, které před zahájením soudu rozeslal
všem přísedícím nejvyšší sudí Jiří Štěpán z Vrbna. Upozorňuje v nich, že
dojde k projednávání hodonínského procesu, na jehož zdárném uzavření
má panovník velký zájem, a vyzývá tedy přísedící k hojné účasti.98 Hodonínský případ byl projednáván na obou soudech toho roku a výsledek byl
tedy znám až v červenci 1661. Na jednotlivých zasedáních bylo přítomno
okolo deseti soudních přísedících včetně nejvyšších úředníků (ovšem bez
účasti Jakartovského a Oppersdorfa!). Povaha jejich rozhodování na základě
většinového konsensu naznačuje praxi skutečného hledání optimálního
právního řešení, přičemž výsledek nebyl nikterak dopředu zřejmý.99
Rozsudek byl vynesen 8. července 1661.100 Ve sledu právní argumentace kopíruje členění půhonu a lze jej označit za absolutní vítězství
žalované strany. Provinění Adama Felixe ze Žampachu nebylo shledáno
natolik závažným, aby spadalo pod kategorii „Hauptrebellen“, a to s odvoláním na patenty z roku 1622 a 1624. Zemský soud navíc odmítl vznášet
nová právní opatření vůči skutkům starým více než třicet let – činy Adama
Felixe z doby povstání tak byly dle soudu dostatečně penalizovány již vězněním na Špilberku bezprostředně po porážce povstání. Dále se v rozsudku
soudí, že se žalobci nepodařilo spolehlivě doložit platnost ustanovení Lex
quisquis v českých zemích, mimo jiné i pro spornou účinnost Zlaté buly
Karlovy. Články Obnoveného zřízení odpovídající opatřením Lex quisquis
pak soud odmítl vztahovat na delikty, jež se udály před rokem 1628. Nárok
Jana Buriana na hodonínské panství tak byl deinitivně potvrzen a ve prospěch jeho dědiců byla rozsouzena i otázka platnosti testamentu z roku
1647. Všechny napadené inkoláty byly podle soudního nálezu dostatečně
doloženy řadou precedenčních dokladů v tom smyslu, že dotyčná osoba
jednala již mnohokrát v pozici inkolované osoby.
Podobným způsobem, byť o dalších sedm let později, byly rozsouzeny i paralelně vedené procesy proti Eliáši Wiesnerovi a Janovi z Rottalu.
97
MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 588, kart. 188, fol. 34–182.
98
MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č. 593, kart. 193, fol. 1.
99
Např. Jiří Valerián Podstatský a Michael Václav z Althannu měli velmi rozdílný názor
na hodnocení rebelství Adama Felixe Žampacha, většina přísedících včetně Ferdinanda
z Dietrichsteina se však přiklonila na stranu Podstatského, tedy k tomu, že Žampacha nelze
včlenit do kategorie „Hauptrebell“. MZA Brno, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, inv. č.
588, kart. 188, fol. 59–70.
100 MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, knihy č. 779, Pamětní kniha zemského práva z let
1642–1669, fol. 392–395.
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I v těchto případech byly žalované strany maximálně úspěšné – zemský
soud potvrdil jak Wiesnerův inkolát, tak jeho prodej Pavlovic Rottalům,
čímž se zároveň zpečetilo i oddělení tohoto statku od Hodonína.101
Sérií několika rozsudků se tak na konci šedesátých let deinitivně
uzavřely právní spory o hodonínské panství. Skončily naprostým vítězstvím
obžalovaných (po smrti Anny Heleny Kateřiny roku 1663 z nich proitoval především Fridrich z Oppersdorfu) a do budoucna již nebylo nijak
schůdné oppersdorfovskou přítomnost na Hodoníně právně napadat, či
přinejmenším se o něco podobného již nikdo nepokusil. Dlužno říci, že
několik desetiletí, po která byl Hodonín v držení Fridricha z Oppersdorfu, se
na tomto panství projevila velmi pozitivně. Fridrich úspěšně pečoval o jeho
hospodářské zvelebení, administrativní renovaci a zároveň i o jeho rozšíření
a přivtělení dříve oddělených částí včetně a Pavlovic. Když posléze roku
1692 prodal znovu zcelené panství knížeti Janu Adamu Ondřejovi z Liechtensteina, stal se Hodonín vedle Kostelce nad Černými lesy a moravského
Šternberka jedním z nejcennějších liechtensteinských statků.102
Závěrečné teze
1. Při zapojení široké škály pramenů lze vytvořit obraz fungování
práva na Moravě v sedmnáctém století do velkých podrobností. Často
připomínaná proměna právní kultury směrem k písemnému vedení procesu dala vzniknout velmi dobře dochovanému množství pramenů, které
však dotud vyvolaly až překvapivě malý zájem historiků. Vedle právních
norem, mezi nimiž si přednostní postavení udržuje Obnovené zřízení
zemské a doplňující panovnické normativy, je tak možno využít písemnosti
vzniklé z činnosti stavovských právních institucí. Soudní praxi přibližují
tzv. Pamětní knihy zemského práva, v nichž je dokumentován průběh
a obsah jednání zemských soudů z let 1642 až 1783. Obdobně dobře je
doložena i činnost úřadu zemských desek, sloužícího k ixaci právních
úkonů. Úřední fondy je pak třeba doplňovat aktovým materiálem sporných
stran či osobními záznamy zemských soudců, dochovanými nejčastěji ve
šlechtických rodinných archivech a archivech velkostatků.103 Achillovou
101 Tamtéž, fol. 507–508. Pešatovy půhony proti platnosti inkolátu Jakartovského i Wiesnera neměly naději na úspěch, neboť oba byli řádně přijati rytířským stavem na zemských
sněmech, k čemuž existovalo dostatek důkazů ve stavovských rukopisech. Srov. MZA Brno,
A 3 Stavovské rukopisy, kniha č. 44, Kniha rytířů, fol. 41–42, 47–48, 78, 91–92.
102 F a l k e , Jakob von: Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein. Bd. 2. Wien 1877,
s. 327–330.
103 V této souvislosti lze na Moravě poukázat např. na rodinné archivy Dietrichsteinů,
Kouniců, Collaltů, Vrbnů, Podstatských-Liechtensteinů a dalších (vše MZA Brno). Pro úplnost
je třeba dodat, že v této studii zůstal nevyužit převážně aktový, ovšem poněkud labyrinticky
organizovaný fond MZA Brno, C 8 Moravské zemské právo (1636–1783).
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patou poznání moravských právních dějin tohoto období však zůstává
roztroušenost materiálů z činnosti královského tribunálu, jehož archiválie
jsou systematičtěji dochovány až pro 18. století.104
2. Pobělohorský právní život na Moravě zůstával až do poloviny 17.
století v procesu proměn. Teprve od roku 1651 se ustaluje systém právních institucí, v jehož rámci se pomalu oslabuje prostor pro mimořádný
vliv úzkých zájmových skupin. Hodonínský případ dokládá, že ještě ve
čtyřicátých letech v souvislosti s vojenským obsazením Moravy se situace
mimořádně zhoršila omezenou funkčností kolektivních stavovských orgánů
a prosazování právních nároků bylo silně vázáno na sociální či klientské
vazby, přičemž do popředí zřetelně vystupuje význam královského tribunálu
jakožto jediného funkčního soudního a exekutivního orgánu s celozemskou
působností. Obnovení zemských soudů počátkem padesátých let situaci
normalizuje. Zároveň však dochází ke zřetelné proměně jejich charakteru
– redukuje se počet, mění se podoba vztahu k zemským deskám, mizí tzv.
posudky a ustaluje se poměr soudu ke královskému tribunálu.
3. Klíčové rozhodovací pravomoce zůstávají velkou měrou v rukou
místních elit. U sporů okolo hodonínského panství bylo možné hned
několikrát zaznamenat případ, že záležitost předložená dvorské kanceláři
se vrátila k rozhodnutí zpět na Moravu. Otázkou ovšem zůstává, kdo v této době tvoří místní elitu. Královský tribunál se stává vůči panovníkovi
zřetelně aktivnějším provinciálním partnerem, než je tomu u stavovských
orgánů. Na základě čtení Pamětních knih zemského práva se však zdá, že
význam stavovského soudu nebyl existencí tribunálu přinejmenším do
konce 17. století nijak významně snižován. V důležitých případech však
mohlo docházet k převedení dílčích rozhodnutí ze zemského soudu na
tribunál, na nichž se ale mohli podílet i nejvyšší zemští úředníci či přísedící zemského soudu. Tím se z personálního a kompetenčního hlediska
striktní rozlišování mezi zemskou a zeměpanskou sférou stírá a tento trend
se v průběhu 18. století dále prohlubuje. Moravské zemské hejtmanství
(tribunál) se tak začíná stále více podobat české instituci královského místodržitelství, jejímž významným rysem je právě mnohostranné překrývání
královské a stavovské mocenské složky.
4. Je známou skutečností, že zvýšený podíl písemného vedení procesu
a nutnost odborné erudice vedl ke zvýšené potřebě profesionálních právníků. Tato profesionalizace ovšem přirozeně nevytváří z raněnovověkého
moravského práva dokonalý systém, imunní vůči zneužívání. Proit dvou
právníků Jana st. Jakartovského a Eliáše Wiesnera z vedení hodonínského procesu dokazuje možnost úzkého propojování veřejného působení
a osobního zájmu. Otázkou pro další výzkum zůstává postavení královských
prokurátorů na zemských soudech. Není dotud zcela jasné, nakolik jednali
104

MZA Brno, B 1 Gubernium a C 1 Tribunál – acta criminalia et publica.
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tito právníci na vlastní pěst, či nakolik byly jejich aktivity koordinovány
a úkolovány dvorským aparátem. Od poloviny 17. století však u zemského
soudu podíl tzv. iskálních procesů zřetelně stoupá. Výsledek těchto sporů
byl velmi vázán na obratnost a schopnosti tohoto panovníkova úředníka.
V hodonínském procesu však nebylo královskému prokurátorovi Jiřímu
Stanislavu Pešatovi nic platné dokonce ani odvolání k dvorské kanceláři
a následné přenesení procesního rozhodnutí na královský tribunál – zemský
soud ve svém inálním nálezu dal za pravdu žalované straně prakticky ve
všech bodech obžaloby a stejným způsobem dopadly i ostatní paralelně
vedené procesy. Skutečnost, že podobně končila velká část iskálních
procesů, podtrhuje nezávislé postavení zemského soudu vůči dvorským
úřadům, hypoteticky lze usuzovat i na určitou rezistenci stavovského orgánu
vůči iskálním nárokům.
5. Charakter rozsudků a právních argumentů ukazuje, že nejvýznamnějším zdrojem práva bylo v 17. století Obnovené zřízení zemské.
U složitých případů ovšem může přistoupit celá řada dalších normativů
– v případě půhonu Jiřího Stanislava Pešata to byly např. koniskační rozsudky, Crida-protokol a dokonce i Zlatá bula Karla IV. a římský Lex quisquis.
Nezanedbatelnou úlohu mohou hrát v argumentaci i právní precedenty, ať
již z moravské právní minulosti, či z právního uspořádání okolních zemí.
Rozhodování zemského soudu sice jednoznačně ztratilo svůj nalézací
normotvorný charakter, zápisy ze soudních zasedání ovšem dokládají
vysokou míru autonomie při projednávání právních podkladů sporných
stran. Toto autonomní rozhodování se přitom netýkalo pouze skutkové
podstaty žaloby, nýbrž skládalo se i z posuzování platnosti neobvyklých či
sporných norem, jimiž jednotlivé subjekty argumentovaly. Soudní praxe
tedy naznačuje, že systém práva a právního myšlení v 17. a 18. století je
mnohem barvitější, než jak by se mohlo zdát z prostého čtení několika
klíčových zákoníků. Přiblížit více podobu tohoto systému však opět zůstává
úkolem pro další výzkum.

„Alles von rechts wegen“
Eine Studie zum Rechtsleben in Mähren in der Mitte des 17. Jahrhunderts
Die Geschichte des Rechts stellt ohne Zweifel einen bedeutsamen Faktor in der Entwicklung der Gesellschaft der böhmischen Länder nach der Schlacht am Weißen Berg dar.
Die Herangehensweise der Historiker an dieses Phänomen orientierte sich traditionell an der
Aufspürung und Betonung absolutistischer Merkmale innerhalb des neuen Rechtssystems,
wobei die Untersuchung der Veränderungen der Rechtsnormen – mit den Landesordnungen
an der Spitze – vorrangige Bedeutung erfuhr. Die Betonung des Kennenlernens des Rechtslebens mittels der Entwicklung normativer Regelungen isoliert allerdings die Geschichte des
Rechts von der sich verändernden Gesellschaft, die dieses Recht generiert.
Die vorliegende Studie unternimmt den Versuch, die Barriere zwischen der reinen
Rechtsgeschichte und den gesellschaftlichen und politischen Aspekten des Rechts durch eine
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Spezialuntersuchung zu überwinden. Konkret geht es um die detaillierte Analyse des Rechtsstreits um die Herrschaft Göding (Hodonín) – eine der größten Herrschaften in Mähren –,
der mit Unterbrechungen 16 Jahre dauerte. Der Streit wurde am Landesgericht ausgetragen
und es spiegeln sich hierin zahlreiche Erscheinungen wider, mit denen sich das ständische
Gerichtswesen in der neuen Situation nach der Schlacht am Weißen Berg auseinandersetzen
musste: die Konkurrenz mit dem königlichen Tribunal, die Rolle des Kammerprokurators
sowie der Landesadvokaten, die Stellung der ständischen Beamten oder die Art und Weise
des Eingreifens der Hofkammer.
Das ständische Landesgericht behielt auch in der Zeit nach der Schlacht am Weißen
Berg die Position einer respektierten Institution bei. Der formale Verlust der Oberhoheit
bzw. der Möglichkeit, normative Rechtssprüche zu verkünden, bedeutete nicht automatisch
den Verlust der Entscheidungsautonomie, und die Urteile des Landesgerichts stellten auch
für die landesherrlichen Organe, einschließlich der Hofkanzlei, eine Autorität dar. Zumindest
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts befand sich das System der rechtlichen Institutionen in
Mähren in einem Prozess der Konsolidierung der Kompetenzen, den in großem Umfang die
Kriegssituation negativ beeinlusste. Erst die Wiederherstellung des Rechtslebens nach 1650
entzog die Rechtsgewalt in Mähren dem unmittelbaren Einluss kleiner Interessensgruppen.
Die Gerichtspraxis lässt nämlich erkennen, dass sich das Systems des Rechts und des Rechtsdenkens im 17. und 18. Jahrhundert als wesentlich vielgestaltiger erweist, als dies – auf der
Grundlage des reinen Lesens einiger Schlüsselgesetze – den Anschein erweckt. Sich der
konkreten Gestalt dieses Systems zu nähern, erfordert freilich weitere Forschungen.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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Petr Popelka
Podíl zemské samosprávy na budování
lokální železniční sítě a zemská železniční
akce v Rakouském Slezsku

Petr Popelka: The Participation of the Local Government on Building of the Local
Railway Network and the Railroad Construction in Austrian Silesia
The study inquires into the building of local railways in the period of the so called
co-operative rails and the role of local government in this process. Pressured by the
state and society, the government began to actively support the construction of local
railways in the 1880’s. The individual countries of the Cisleithan Regions dealt with
the problem of building the local network in different ways. Silesian authorities became
engaged in this work already in the 1860’s, although the law promoting this activity
was issued only in 1895. Unlike others, they chose to cooperate as closely with the state
as possible. The country thus did not have to invest great sums into the local railway
network, but this choice signiicantly protracted its construction and the local railroad
network in Silesia was successfully inaugurated only before World War I.
Key words: History of transport, local railroad network, local government, Austrian
Silesia

Od 90. let 19. století do první světové války jsme v Předlitavsku svědky
doposud nevídaného úsilí, které vyvíjely zemské samosprávné orgány na
poli železniční dopravy. Většina zemských sněmů vydala zvláštní zákony,
prostřednictvím kterých se země různým způsobem podílely na výstavbě
lokáních drah a měly v zásadě uspokojit většinu místních zájemců o železnice.
Toto období tzv. svépomocných drah může být charakterizováno několika
společnými rysy:
A. Impulsy k výstavbě přicházely především od místních zájemců,
okresních či obecních samospráv, velkostatků či podnikatelů.
B. Hlavní inanční břímě nesly na svých bedrech zpravidla zemské
orgány, místní zájemci a stát.
C. Stavěly se zpravidla málo výkonné a málo rentabilní dráhy,
o které velké dopravní společnosti neměly zájem.
Obvykle se v počátcích jednání o výstavbě dané dráhy její hospodářský potenciál silně přeceňoval, a stavělo se tak v oblastech, které nemohly
železnici „uživit“.1 Zvláště od poloviny prvního decennia 20. století byla
1

S problémem přeceňování hospodářského významu železnic se setkáváme již v obdo-

Časopis Matice moravské 127/2008
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celá akce relativizována nástupem autobusové dopravy, která si vystačila
s výrazně nižšími pořizovacími i provozními náklady. Pod pláštěm veřejného blaha došlo v období svépomocných drah ke vzniku řady místních
železničních tratí, které stály před morálním i ekonomickým krachem již
ve chvíli svého vzniku.2
Jednotlivé země Předlitavska se postavily k problému dobudování
železniční sítě různým způsobem. Štýrsko, vzor zemského železničního
zákonodárství, se rozhodlo stavět lokální dráhy ze svých prostředků za
přispění místních zájemců. Čechy, které uzákonily druhý nejstarší zemský
železniční zákon na podporu lokálních drah, naopak nepřikročily k vlastní
výstavbě drah a raději podporovaly systém garancí. Garanční systém měl
řadu nevýhod, a jak názorně demonstroval v dobové kritice zemských
železničních akcí František Hodáč, česká železniční akce působila na zemské
inance přímo zhoubně. Země neměla v tomto systému nárok na případný
podíl ze zisku lokálních drah ani přímou kontrolu nad těmito drahami, a to
přesto, že při jejich výstavbě nesla inanční riziko a dorovnávala schodky
v případě prodělečných drah. Na konci české železniční akce stálo 33
místních drah, z velké části od počátku prodělečných, a téměř 20 milionů
korun dluhů.3 Ihned po Čechách uzákonila zemskou podporu lokálních
drah také Halič, jejíž zemské hospodářství se vyznačovalo jistou opatrností
a hospodárností. Tato země vypracovala speciický systém podpory lokálních drah. Ústřední roli v něm hrál zvláštní železniční fond. Ten však nebyl
postaven jako v případě Štýrska na půjčce, která se měla z prostředků fondu
splácet, ale na každoročních dotacích schvalovaných zemským sněmem.
Jelikož v prvních letech existence fondu byly prostředky čerpány jen v malé
míře, narostla zde téměř milionová inanční rezerva. Železniční fond pak
podporoval výstavbu lokálních drah nejrůznějším způsobem (subvence,
převzetí prioritních a kmenových akcií, garance zúročení).4
Bohužel pro možnost srovnání průběhu výstavby sítě lokálních
drah v českých zemích stále chybí analýza tohoto procesu na Moravě
a ve Slezsku. V předkládané studii se zaměříme na problematiku geneze
bí budování základní železniční sítě. Viz např. P o p e l k a , P.: Vznik a vývoj Moravské
pohraniční dráhy do jejího zestátnění v roce 1895. Střední Morava. Vlastivědná revue 23, 2006,
s. 51–64.
2
Rozbor zemské železniční akce v Čechách nejnověji H l a v a č k a , M.: Zlatý věk
české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech
1862–1913. Praha 2006. O železničních akcích také P a v l í č e k , S.: Naše lokálky. Místní
dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2002. Starší, dnes již klasickou kritiku zemské železniční akce představuje H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí při zřizování
vedlejších železnic předlitavských. Brno 1910.
3
H l a v a č k a , K.: Zlatý věk české samosprávy, s.116–119. Hodáč uvádí k roku 1908
celkový garanční dluh i s úroky dokonce více než 28 milionů K.
4
Die österreichischen Bahnen niederer Ordnung. Wien 1908, s. 5–6. Podrobně o zemském železničním zákonodárství a štýrské, české, haličské a dolnorakouské železniční akci
H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 49–153.
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místní železniční sítě ve Slezsku. Tato malá země si vybudovala v průběhu
90. let 20. století a v prvním deceniu 20. století systém založený na úzké
spolupráci se státními orgány, avšak těsně před první světovou válkou se
odhodlala k vlastní rozsáhlé železniční akci. Železniční boom tentokrát
zasáhl Ostravsko, tento „kus amerikanismu v našich poměrech“, jak jej nazval
František Hodáč.5
I.
Ve druhé polovině 60. let a na počátku 70. let jsme svědky (nejenom)
v českých zemích pravé železniční horečky. Byla rozestavěna řada dlouhých tratí, které budovaly velké soukromé železniční společnosti, z nichž
část prosperovala již desítky let, ale nemalá část vznikla teprve nedávno.
Podnikání v oblasti železnic lákalo nejenom slušné a zásadové podnikatele,
ale naopak se brzy stalo doménou burzovních spekulantů, vypočítavých
stavitelů i akcionářů, a v neposlední řadě také vysokých státních úředníků.6
Proto se nelze divit, že hospodářská krize, která vypukla v květnu 1873,
zasáhla i nejsilnější železniční společnosti. Jednoznačně nejhůře dopadly
nové společnosti, které si nestačily vydobýt své místo na trhu a které buď
nedávno dokončily, nebo teprve stavěly své železniční tratě.7
Stejně tak jako v jiných odvětvích hospodářství se symptomy krize
objevily již v letech 1871–1872, ale to byla ještě železniční výstavba v plném
proudu a z důvodu určité setrvačnosti pokračovala přibližně do poloviny
70. let. Po roce 1877 nastoupil prudký útlum, způsobený nedostatkem podnikatelské iniciativy v krizových letech. V té době začíná razantně narůstat
podíl státních drah na železniční dopravě, způsobený první postátňovací
vlnou.8 Celá řada dokončených drah musela krýt své náklady na provoz
z rezervních zdrojů, přičemž si mnoho z nich snažilo obstarat kapitál pro
nové podnikání. To ovšem slibovalo zpravidla jen obvyklý zisk (typickým
příkladem např. Moravsko-slezská centrální dráha).9
5
H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 6.
6
Nejkřiklavější případ – proces se šéfem Haličské dráhy Karla Ludvíka baronem Viktorem
Ofenheimem, který měl defraudovat při stavbě železnice obrovskou sumu státních inancí, stručně a výstižně popsal U r b a n , O.: Česká společnost 1848–1918. Praha 1982, s. 279–282.
7
Statistická analýza dopadu hospodářské krize na železniční akciové společnosti
v habsburské říši: P o p e l k a , P.: Geneze dopravního systému v Rakouském Slezsku v letech
1742–1914. Disertační práce. Ostrava 2005.
8
Rozhodujícím krokem k opětnému konstituování státní železniční sítě bylo zestátnění
Západní dráhy císařovny Alžběty v roce 1881. Tato dráha společně s Dráhou korunního prince
Rudolfa vytvořila základ státních drah v rakouských zemích. V letech 1881–1884 probíhala
první zestátňovací vlna dopravních společností. Postátněna byla Dráha císaře Františka Josefa
(1884), Plzeňsko-březenská dráha (1884) a dále převzal stát provoz na Moravské pohraniční
dráze (1883).
9
P o p e l k a , P.: Moravsko-slezská centrální dráha a vznik železniční sítě v západním
Slezsku. Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 111–133.
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Dopravní společnosti si kladly stále více podmínek. Negarantované
dráhy usilovaly o dodatečné udělení státních garancí zisku a garantované
dráhy se snažily o navýšení garantovaných příjmů.10 Díky narůstajícím
požadavkům také stále stoupaly státní výdaje na vyplácení garancí.11 To
vedlo vládu v roce 1877 k vyhlášení sekvestračního zákona. Nový zákon
umožňoval ustavení nucené správy v železničních společnostech, jež vykazovaly provozní deicit krytý státem nebo po pět let nárokovaly více než
polovinu garantovaného čistého výnosu.12
Problémy mnoha dopravních společností v nastalé hospodářské
depresi způsobily, že se v oblasti dopravy začal opět silně angažovat stát,
později také zemské orgány.13 Většina nových soukromých drah, které byly
v následujících letech postaveny, musela být masivně podpořena státem.
Některé rozpracované projekty se nedočkaly realizace vůbec (např. trať
Opava – Trenčín Moravsko-slezské centrální dráhy). Celkově bylo státem
vystavěno v letech 1882–1910 celkem 2273 km nových železnic, přičemž
nejvíce se stát angažoval v Haliči (1224 km, tj. 53,8 %), v českých zemích
(406 km, tj. 18 %), v Horním Rakousku, Štýrsku, Korutanech, Kraňsku
(332 km, tj. 14,6 %) a v Tyrolsku a Vorarlbersku (124 km, tj. 5,4 %). Celkově bylo investováno 656,9 milionu rakouských korun (328,45 milionu
zlatých), z toho nejvíce připadalo na Horní Rakousy, Štýrsko, Korutany
a Krajinsko (288,3 milionu korun, tj. 44 %), Halič (159,6 milionu korun,
29,8 %), Tyrolsko a Vorarlbersko (82,6 milionu korun, 12,6 %) a české
země (58 milionů korun, 8,8 %).14
Na přelomu 70. a 80. let 19. století se pozornost státu i podnikatelů
obrátila na podporu a výstavbu nového typu železnice – místních drah,
zvaných též lokálními, sekundárními či vicinálními drahami (Lokalbahn,
Sekundärbahn, Vicinalbahn).15 Výstavba místních drah vytvořila důležitý
předpoklad k rozvoji hospodářství v oblastech, které ještě nebyly zasaženy
železniční výstavbou. Jejich nespornou výhodou byly nižší náklady na
10
Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band I. Die wirtschaliche Entwicklung. Wien
1973, s. 292–293.
11
Jestliže v roce 1868 činily výdaje na železniční garance 1,4 milionu zlatých, potom
v roce 1876 to bylo již plných 23,1 milionu zlatých.
12
C z e d i k , A.: Der Weg von und zu den österreichischen Eisenbahnen 1824–1854/8,
1882–1910. Wien – Teschen – Leipzig 1913. Band I, s. 106–108, 207–216. Nejvíce peněz
musel stát investovat do Dráhy korunního prince Rudolfa (v letech 1869–1884 téměř 72,8
milionu zlatých), do Jihoněmecké spojovací dráhy (v letech 1862–1910 cca 41,7 milionu
zlatých) a dráhy Lvov – Černovice – Jasy (v letech 1867–1894 cca 39,6 milionu zlatých).
13
V letech 1874–1880 byla státem vystavěna celá řada železničních spojů po celé monarchii, např. dráha k nejdůležitějším rakouským přístavům Divazza – Pula s odbočkou Canfanaro
– Rovigno (1876) dále Dalmacká dráha Split – Siverić (1877), v Čechách dráhy Rakovník
– Beroun (1876), Zdice – Protivín (1875) a v Haliči spoj Tarnów – Leluchów (1876).
14
C z e d i k , A.: Der Weg von und zu den österreichischen Eisenbahnen, s. 150.
15
Nutno podotknout, že terminologie drah nižšího řádu nebyla až do první světové války
zcela ujasněná, což způsobovalo řadu praktických problémů. O tomto problému obšírně
H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 3–16.
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výstavbu (na lokální tratě byly kladeny menší technické nároky), které
nevyžadovaly tak velkou koncentraci kapitálu. Jasný zápor však představovala obvykle dosti nízká výkonnost a rentabilita lokálních drah.
Před vydáním prvního zákona o místních drahách z května 1880
došlo na základě speciálních zákonů k výstavbě třinácti vedlejších železnic
s parametry budoucích lokálních drah. Ve čtyřech případech (moravská
dráha Valšov – Rýmařov, slezská dráha Milotice nad Opavou – Vrbno pod
Pradědem, korutanská dráha Unter Drauburg – Wolfsberg a štýrská dráha
Mürzzuschlag – Neuberg) stát vyhlásil železniční stavby za nouzové a realizoval je ze státního rozpočtu. Další čtyři dráhy obdržely přímé subvence
formou bezúročných záloh a severoitalská dráha Bolzano – Merano přímou
subvenci formou úrokované zálohy. Čtyřem železnicím poskytl stát pouze
nepřímou státní subvenci v podobě zákonných inančních a technických
úlev (jednalo se o tři české tratě Rakouské společnosti místních drah:
Loket – Nové Sedlo, Čáslav – Třemošnice a Chodov – Nejdek a železnici
Vídeň – Aspang). Ve všech uvedených případech se jednalo o výjimky
a systémové řešení přišlo až zákonem z roku 1880.16
Jak jsme uvedli výše, ve výjimečných případech mohla být budovaná trať vyhlášena za nouzovou stavbu a na tu se nevztahovaly tak přísné
technické podmínky jako na stavbu řádnou. Tímto způsobem byly postaveny také dvě nejstarší lokálky napojené na Moravsko-slezskou centrální
dráhu, t r a t ě V a l š o v – R ý m a ř o v a M i l o t i c e n a d O p a v o u
– V r b n o p o d P r a d ě d e m . Jaké okolnosti ovlivnily, že se stát
rozhodl i přes úspornou železniční politiku investovat do výstavby málo
rentabilních odboček?
Velmi špatná inanční situace Moravskoslezské centrální dráhy v 70.
letech totiž zabránila realizaci obou pobočných drah, které se společnost
v koncesi zavázala vystavět do tří let od zprovoznění hlavní trati. Výstavby
odboček se nakonec chopil stát, neboť Union banka odmítla tento projekt
nadále podporovat. Debata o tom, zda tratě vystavět na státní náklady se
rozpoutala v parlamentu na počátku roku 1876, tedy v době, kdy měly být
obě pobočné tratě již v provozu. Proti tomuto záměru se postavili především
liberálové, kritizující zachraňování neúspěšných železničních společností
a projektů. Např. liberální poslanec Dr. Kronnawetter uváděl, že je zájem
obyvatelstva jako celku na zřízení těchto železnic nepatrný a stát by se měl
spíše snažit o ovládnutí celé železniční sítě, aby zisk z výnosných tratí pokryl
deicit tratí ztrátových.17 Přes odpor liberálů však bylo nakonec rozhodnuto

16
H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 51–52.
17
Blíže Stenographische Protokolle über die Sitztung des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrates. 8 Session, Sitzung 185 am 18. Februar 1876 (projednání projektu
Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem) a Sitzung 186 am 19. Februar 1876 (projednání
projektu Valšov – Rýmařov). Wien 1876.
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o státní intervenci s tím, že na stavbu přispěly některé nestátní subjekty,
např. Řád německých rytířů, vratislavské biskupství a další.18
Díky úsporným opatřením se podařilo postavit obě dráhy s mimořádně
nízkými náklady, trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem se stala
podle Czedika dokonce nejlevnější lokálkou monarchie.19 Již u těchto drah
se však začala projevovat nízká rentabilita, která trápila drtivou většinu
později zprovozněných lokálek. Jestliže v přepravě osob na dráze Milotice
nad Opavou – Vrbno pod Pradědem můžeme označit hodnoty v 80. letech
jako průměrné (počet cestujících kolísal v rozmezí 30–40 tisíc, v roce 1888
byl téměř 45 tisíc), potom v transportu zboží dráha citelně zaostávala. Po
celé sledované období nepřekročil roční objem přepraveného zboží 50
tisíc tun. To se také projevilo v příjmech dráhy, které stačily pouze pokrýt
náklady a zisk z dráhy byl mizivý.
V době, kdy docházelo k výstavbě prvních lokálek, objevují se také
snahy o vypracování říšského zákona, který by poskytoval vládě plnou moc
k poskytování železničních úlev a který by upravil poměr státu a zájemců
o železnici. Již v roce 1876 podal železniční výbor říšské rady návrh, aby se
vláda snažila ještě před zahájením stavby železnic vymoci od zájemců příspěvky (de facto v jakékoliv podobě), a docílila tak co nejmenšího zatížení
státního rozpočtu. Bezprostředním podnětem pro vydání prvního zákona
o místních drahách se stal návrh poslance Reschauera z října 1879, aby
byl vypracován zákon o podmínkách, za kterých by stát umožnil výstavbu
sekundárních železnic „krajům, které by jimi byly vyrvány hospodářskému
úpadku“. Postoj vlády k celému problému nejlépe charakterizuje výrok
ministra obchodu Karla von Korb-Weidenheima: „Nejde pouze o to, aby se
vyhovělo místním zájmům, nýbrž místní dráhy jsou také vhodným prostředkem,
aby zásobovaly hlavní železnice, aby tedy učinily výnosnějšími tratě se státní
zárukou.“ 20
18
Již 12. března 1876 byl vydán zákon o státní výstavbě dráhy Milotice nad Opavou
– Vrbno pod Pradědem. Železnice měla být vystavěna jako normálněrozchodná, ale maximální
rychlost vlaků zde byla omezena na 15 km/h. To bylo z důvodu, že dráha měla být vystavěna
jako lokální trať. Na rok 1876 byla povolena zvláštní vládní subvence na výstavbu ve výši
400 000 zlatých. O den později byla zákonem schválena také státní výstavba dráhy Valšov
– Rýmařov, která se měla udát za velmi podobných podmínek, subvence na rok 1876 činila
300 000 zlatých. Na stavbu dráhy Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem přispěly i některé nestátní subjekty. Velký zájem na vybudování trati měla především podnikatelská rodina
Grohmannů z Vrbna. V první polovině roku 1876 irma „Weiss und Grohmann“ přispěla na
výstavbu 1000 zlatých, Karl Grohmann 8000 zlatých a Eduard Grohmann 5000 zlatých. Řád
německých rytířů poskytl ke stavbě trati zdarma pozemky v hodnotě 4800 zlatých a dalších
5000 zlatých v hotovosti a vratislavské biskupství přispělo 10 000 zlatých a poskytlo 13 000
pražců v ceně 4300 zlatých. Velkostatkáři mezi sebou vybrali celkem 24 000 zlatých a ostatní
menší hospodáři a podnikatelé téměř 32 000 zlatých. Celkem tedy příspěvek soukromého
sektoru dosáhl výše 56 000 zlatých. Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt. Wien
1879, s. 776. Totéž 1880, s. 212–213.
19
C z e d i k , A.: Der Weg von und zu den österreichischen Eisenbahnen, s. 125 a 149.
20
H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 53–56.
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Z uvedených výroků vyplývá obecná shoda na potřebě celý problém
řešit. Osnova zákona byla vládou říšské radě předložena v listopadu 1879
a byla po obsáhlé debatě schválena. Tak vznikl zákon č. 56 z 25. května
1880 „O poskytování výhod lokálním drahám“, ve kterém došlo k zákonné diferenciaci železnic na hlavní a lokální dráhy.21 Lokální dráha byla
deinována jako „železnice, sloužící k dopravě bezprostředně při dráze ležící
oblasti, na které můžeme vyloučit tranzitní povahu dráhy“. V praxi byly na
lokální dráhy kladeny menší technické požadavky než na tratě hlavní. Při
jejich stavbě bylo možné užívat lehčích kolejnic a slabších pražců, protože
se počítalo se sníženou maximální rychlostí. To pochopitelně celou stavbu
zlevňovalo a činilo atraktivnější. Současně byla vyhlášena podpora projektů
lokálních drah v jejich inancování i v tarifních otázkách. Úlevy se týkaly
nejenom různých poplatků, ale na základě jmenovaného zákona mohly
získat lokální dráhy daňové osvobození až na 30 let. Říšský zákon z roku
1880 ani navazující zákony ze 17. července 1887 a z 31. prosince 1894 však
neřešily otázku inančního zajištění místních drah. To přirozeně otevíralo
prostor pro různé kombinované formy inancování těchto železnic. Místní
dráhy byly stavěny jak tradičními, silnými a etablovanými železničními
společnostmi (které tak rozšiřovaly prostor pro svou dopravní obslužnost), tak nově založenými společnostmi, které se orientovaly výhradně na
výstavbu většinou garantovaných místních drah. V 90. letech a na počátku
nového století se do výstavby místních drah vrhla také různá svépomocná
družstva, složená ze samosprávných orgánů, zástupců velkostatků, místních
průmyslníků a obchodníků atd.22
Stát v počátečním období přímo podporoval výstavbu nových místních
tratí jen omezeně. V letech 1880–1887 bylo koncesováno 2262 km železnic,
přičemž do provozu bylo předáno pouze 231 km železnic s přímou státní
podporou (většina v Haliči a Bukovině). Po roce 1887, kdy byl novelizován
zákon o podpoře místních drah, podíl státu na podpoře lokálních železnic
vzrostl. Jestliže v letech 1888–1894 bylo koncesováno 1264 km místních
drah, potom bez jakékoliv veřejné podpory bylo zřízeno pouze 220 km,
kdežto 774 km obdrželo státní podporu různého typu (hypotekární půjčka,
převzetí kmenových akcií, záruky čistého výnosu) a 270 km mělo podporu
zemskou.23
V 80. i 90. letech 19. století se výstavbě lokálek věnovaly především
velké a kapitálově silné společnosti. V českých zemích to byla hlavně
Rakouská společnost státní dráhy, Severní dráha Ferdinandova a Rakouská
21
Reichsgesetztsblatt 1880, s. 212–214; Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt.
Wien 1880, s. 821–822. Zákon měl časově omezenou platnost (do konce roku 1882) a musel
být několikrát prodlužován (zákony z let 1882, 1884 a 1886). Po úpravě v roce 1887 byl
zákon dále prodloužen v roce 1890 a 1893. Do konce století byla provedena poslední úprava
zákonem č. 2 z 31. prosince 1894.
22
H l a v a č k a , M.: Zlatý věk české samosprávy, s. 117.
23
H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 56 a 67.
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společnost místních drah. Již v 80. letech vstupují do podnikání v oblasti
lokálních drah také menší společnosti, jako např. České obchodní dráhy,
Moravská západní dráha, Kroměřížské dráhy, Brněnské společnosti místních
drah atd. Vedle jmenovaných společností se na výstavbě lokálních drah
podílel z menší části také soukromý kapitál bez jakékoliv podpory státu
či země. Celkem bylo bez jakékoliv přímé podpory státu či země postaveno v českých zemích do první světové války pouze třináct místních drah
o celkové délce 173 km.24 Jednalo se tedy spíše o výjimečné případy. Pro
jejich ilustraci zde uvedeme dva příklady, které souvisejí se sledovaným
regionem.
Dráha bratří Gutmannů Studénka – Štramberk
představuje „bílou vránu“ mezi lokálními dráhami. Byla vystavěna bez
přispění státu, země nebo místních představitelů kapitálem inančně silné
rodinné irmy. U jejího zrodu stál moderní podnikatelský záměr, což se
odrazilo také v její inanční prosperitě, která nebyla v případě lokálních drah
samozřejmostí. Za svůj vznik dráha vděčí myšlence rychlé a levné dopravy
vápence z lomů ve Štramberku do Vítkovických železáren.25 Pokud místní
dráhu Studénka – Štramberk srovnáme např. s přibližně stejně dlouhou
lokálkou Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pravědem, nalezneme dva
zcela rozdílné typy tratí. Jestliže v osobní dopravě přepravovaly obě dráhy
téměř identické množství osob, potom v nákladní dopravě, jež tvořila jádro
příjmů všech železničních dopravních podniků 19. století, přepravovala
Studénsko-štramberská dráha již v počátečním období tři až pětinásobně
větší množství zboží. V objemu přepravy zboží odpovídaly výsledky Studénsko-štramberské dráhy výsledkům etablované Ostravsko-frýdlantské
dráhy, což je zjištění nepochybně překvapivé.26 Tyto skutečnosti se potom
odrážely ve inančních poměrech dráhy, která po celé období do první
světové války vydělávala poměrně vysoké částky (předválečné historické
maximum padlo v roce 1913, kdy zisk dráhy překročil 0,8 milionu korun).
Čistý výnos dráhy se pohyboval v prvním deceniu 20. století kolem 5 %
zřizovacího kapitálu.27
U zrodu lokální dráhy F r ý d l a n t n a d O s t r a v i c í – B í l á
stál záměr využít trať k přepravě dřeva z rozsáhlých beskydských lesů.
Jak uvádí František Hodáč, z hospodářského hlediska i na základě statistických pozorování je možné říci, že dráhy tohoto typu měly šanci slušně
prosperovat. Dokladem je rychlý růst množství přepraveného dřeva ve
výkazech železnic, které zpřístupňovaly lesní oblasti (např. lokální dráhy
24
P a v l í č e k , S.: Naše lokálky, s. 61–66.
25
ZAO, Zemská vláda slezská, kart. 718. Zásluhu na tomto podnikatelském záměru měl
především David Gutmann (2. 12. 1834 – 14. 5. 1912). Viz M y š k a , M. a kol.: Biograický
slovník Slezska a severní Moravy II. Opava – Ostrava 1994, s. 37.
26
Eisenbahn-Jahrubuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Wien 1872–1892.
27
Tamtéž; H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 61.
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v Bukovině). Stejné předpoklady pro prosperitu měla také dráha Frýdlant
– Bílá. Před jejím zřízením těžba beskydských lesů vázla a nezřídka lesní
porost dosahoval stáří 120–200 let, neboť doprava potahy po neschůdných
cestách naprosto nedostačovala.28 Prvotní impulsy k výstavbě přišly od Luise
Grätzera, židovského obchodníka s dřívím z Vídně. Projekt záhy přislíbil
inančně podpořit jak olomoucký arcibiskup (slib subvence 200 000 K),
tak i arcivévodská komora v Těšíně (slib subvence 100 000 K).29 Na počátku roku 1908 byla vydána koncesní listina na výstavbu a provoz dráhy
ústřednímu řediteli knížecích arcibiskupských statků v Kroměříži Msgre
Julianu Roskovi a viceprezidentovi Zemědělské rady pro Moravu Dr. Cyrilu
Seifertovi z Napajedel. Téměř osmikilometrová normálněrozchodná dráha
byla otevřena ještě týž rok v červenci.30 Z hospodářského hlediska dráha
prosperovala, na čemž se podílely především nízké výdaje na provoz a slušný zisk z nákladní dopravy. Dobré hospodářské výsledky však společnosti
kazily nesrovnalosti při upisování akcií. Již v roce 1912 totiž vyšlo najevo,
že přední akcionář Dr. Seifert pravděpodobně zfalšoval některé základní
dokumenty a že do té doby nebyla upsána téměř polovina všech akcií. Díky
tomu se zkomplikovalo splácení dluhu u Sporobanky. Dluh společnosti
přes dobré hospodaření rostl a kvůli tomu společnost končila každý rok
se ztrátou. Akcionářům nebyly tudíž vypláceny žádné dividendy. Akcie se
sice podařilo během roku 1913 prodat, ale pouze v nominální hodnotě
bez zaplacení úroků.31
Zkušenosti, které učinila státní správa se zřizováním místních drah
v prvním desetiletí ukázaly, že se zpravidla nejedná o nejvýnosnější
obchod, do kterého se soukromý kapitál právě hrne. Již na počátku 90.
let začalo být zřejmé, že těžiště celé akce bude spočívat na součinnosti
státních a zemských orgánů a místních zájemců. Přitom stát začal vyvíjet
tlak na uzákonění podpory výstavby místních drah v jednotlivých zemích
Předlitavska. Nátlak na vytvoření zemských zákonů se stále stupňoval, což
vysvítá také z jasného vyjádření ministra obchodu: „Poněvadž řada zemí
již o zákonech o železnicích nižšího řádu se usnesla, dostane se podpory v prvé
řadě pouze oněm zemím, které tuto záležitost již uspořádaly a se vyslovily, jak
hodlají přispívati.“ To přispělo také k faktu, že kromě Tyrol, Bukoviny,

28
H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 20.
29
ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 121.
30
Akciový kapitál společnosti činil 1 538 000 K a byl rozdělen do 3845 akcií po 400
K. Finančním ústavem, jenž poskytl inanční krytí pro vzniklou akciovou společnost, byla
Ústřední banka českých spořitelen (Sporobanka), resp. její brněnská pobočka. Ustavující
valná hromada se konala 15. ledna 1911 ve Frýdlantě. Dráha měla pouze čtrnáct akcionářů,
přičemž prim hráli zástupci olomouckého arcibiskupství, kteří obsadili polovinu členů správní
rady. ZAO, Krajský soud Moravská Ostrava, oddělení iremních spisů, poř. č. 3039.
31
ZAO, Krajský soud Moravská Ostrava, oddělení iremních spisů, poř. č. 3039.
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Korutan, Vorarlberska, Istrie a Dalmácie vypracovaly příslušné zemské
zákony v podstatě všechny země Předlitavska.32
Z hlediska zemských orgánů představovalo období do vydání zemských železničních zákonů určité přechodné období, kdy se země sice
podpoře místních drah nebránily, nicméně tyto podpory byly udíleny
nesystematicky. Systém do udílení zemských subvencí vnesly až zemské
zákony o podpoře výstavby železnic nižšího řádu, které se přímo inspirovaly štýrským zákonem o podpoře místních drah č. 22 ze dne 11. února
1890. Osnova štýrského zemského zákona počítala s tím, že země nemá
poskytovat pouze příspěvky na výstavbu, ale pokud nevzejde žádoucí iniciativa ze soukromého sektoru, tak se má koncese a výstavby ujmout sama.
Při očekávané vydatné státní pomoci tak měly být ušetřeny nejen zemské
inance, ale zemské orgány mohly vystavět železniční tratě s ohledem na
hospodářské potřeby země. Štýrský zákon zřizoval zvláštní fond místních
drah, který tvořil výnos zemské železniční půjčky ve výši deseti milionů
zlatých. Úkolem fondu se stalo inancovat výstavbu prostřednictvím levného
úvěru. Řada ustanovení, která přinášel štýrský zákon, byla plně převzata do
obdobných zemských zákonů v českých zemích (např. maximální 4 % úrok
z půjčky), jiná byla částečně přepracována (např. zájemci o místní dráhy
museli ve Štýrsku opatřit nejméně třetinu základního kapitálu, v Čechách
a ve Slezsku pouze čtvrtinu).33
Jak vypadala debata o zákonu „O podpoře drah nižšího řádu“ na
Slezském zemském sněmu? Poprvé se předloha zákona (vypracovaná
poradním výborem) dostala na pořad jednání 1. února 1895, kdy se zároveň
projednávala účetní zpráva Slezského zemského výboru za předcházející
období.34 Zákon byl obecně vnímán jako potřebný, avšak někteří zemští
politikové se k němu stavěli opatrně a s menšími či většími výhradami. Např.
baron Zdenko Sedlnický, který se dlouhodobě zabýval problémem dopravy ve Slezsku, se po zavedení zákona obával dvojího: jednak přílišného
zatížení zemského rozpočtu (doposud sněm rozhodoval, které jednotlivé
projekty podpoří, nejednalo se o podporu, na kterou by byl zákonný nárok)
a jednak přílišného zatížení členů zemského výboru, na které by připadla
povinnost projekty hodnotit a rozhodovat o jejich spoluinancování. Mimo
to se baron Sedlnický bál nárůstu odborného technického personálu
v zemských úřadech, který by zpracovával železniční agendu. Tyto a další
obavy však brzy rozptýlil dlouholetý poslanec říšské rady Max Menger.35
32
H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 77.
33
Landesgesetz- und Verordnungsblatt für das Herzogthum Steiermark. Jahrgang 1890, IX.
Stück, s. 47–51; H l a v a č k a , M.: Zlatý věk české samosprávy, s. 119.
34
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des schlesischen Landtages (dále jen
Stenographische Berichte), XXXII. Session. Troppau 1895, s. 585–599.
35
O jeho činnosti v říšské radě blíže P o p e l k a , P.: Dr. Max Menger ve víru železničních jednání na říšské radě 1871–1907. Sborník prací Filozoické fakulty Ostravské univerzity
219/2005. Historie Historica 12, 2005, s. 275–283.
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Menger zemským poslancům jednoduše sdělil, že je zákon potřeba přijmout,
aby byla vláda nadále ochotna uvažovat o podpoře místních drah. Že se
nebude bez státní podpory ve Slezsku stavět, jasně dokazoval dosavadní
vývoj. Slezská země totiž nepostavila bez státní podpory do poloviny 90.
let ani kilometr železnice, což bylo na druhé straně naprosto pochopitelné.
Slezsko hospodařilo s dosti omezenými inančními prostředky a větší příspěvek na stavbu železnic ze strany státu (později také ze strany místních
zájemců) se stal jednoduše nutností.
Původní návrh zákona vyhlašoval podporu všem veřejným lokálním
drahám, jejichž potřebnost je pro zájmy země nezpochybnitelná a jejichž
zájemci nejsou schopni zajistit dostatek inančních prostředků. Podpora ze
strany země mohla být trojího typu: 1. Garance ročního čistého zisku za
účelem zajištění nejvýše 4 % zúročení a umoření výdajů na splácení prioritních obligací nebo hypoteční půjčky. 2. Poskytnutí knihovně zajištěných
a zemským výborem přiznaných stavebních nákladů do celkové výše
60 % s nejvýše 4 % úrokem. 3. Poskytnutí jednorázového příspěvku nebo
peněžitého příspěvku v ročních splátkách. Podpora byla přitom vázána
na povinnost buď zajistit příspěvky na stavební náklady ve výši nejméně
30 % nebo se zavázat k povinnosti splácet polovinu nákladů na zúročení
a umoření základního kapitálu. Zemský sněm si v případě pomoci vyhradil dvě místa v nejvýše devítičlenném představenstvu akciové společnosti
a vzhledem k minimalizování nákladů prohlásil členství ve správní radě za
bezplatné. V původním návrhu se také počítalo se zřízením zemské železniční rady. Složení rady, její organizaci i působnost měl stanovit zemský
sněm na základě návrhu zemského výboru.36
Finální debata, která se konala na Slezském zemském sněmu 2. února
1895, některá původní ustanovení návrhu zákona pozměnila. Původní
požadavek na 30 % příspěvek na stavební náklady byl snížen na 25 %
a povinnost splácet polovinu nákladů na zúročení a umoření základního
kapitálu byla snížena pouze na 3/8.37 Jinak konečná podoba zákona, publikovaného 3. července 1895, byla velmi podobná moravskému zemskému
zákonu vydanému ve stejném období. Podpora výstavbě sekundárních
drah se mohla uskutečnit třemi možnými způsoby:
1.
Garancí ročního čistého zisku v maximální výši 4 %.
2.
Půjčkou s maximálním úrokem 4 % do výše až 70 % stavebních
nákladů.
3.
Subvencí splatnou buď jednorázově, nebo ve splátkách.
Tuto podporu bylo možné přiznat pouze v případě, že užitečnost
dráhy uznal svým usnesením zemský sněm, anebo že stát či místní zájemci
přispějí na výstavbu 25 % v hotovosti nebo ve formě odebrání akcií pod36
37

Stenographische Berichte, XXXII. Session. Troppau 1895, Beilage LXXVII.
Stenographische Berichte, XXXII. Session. Troppau 1895, s. 651–657.
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niku. Mimo tyto možnosti se mohli zájemci nebo stát zavázat, že v případě,
kdy výnos dráhy nebude stačit na pokrytí úmoru a zúročení základního
kapitálu, uhradí minimálně 3/8 celkové roční potřeby. Zemská železniční
rada nebyla ve Slezsku vzhledem k inančním poměrům a poměrně malé
územní působnosti zřízena.38
II.
Slezské zemské orgány se zajímaly o problematiku výstavby železnic a jejího inancování dlouho před polovinou 90. let 19. století. Poprvé
výrazněji vstoupil Slezský zemský sněm a výbor na pole železničních
záležitostí koncem roku 1866. Na jednání zemského sněmu v prosinci 1866
informoval opavský purkmistr Dr. Dietrich zemské poslance o železničních
návrzích prezidenta opavské Obchodní a živnostenské komory Josepha
rytíře Kalchberga. Zemský sněm v reakci na přednesené informace požádal
Slezský zemský výbor, aby zahájil jednání s ministerstvem obchodu za
účelem udělení koncesí na přípravné práce pro deset nových železničních
tratí ležících vesměs na území západního Slezska.39 Zemský výbor měl také
usilovat o co nejrychlejší vytvoření konsorcií podnikatelů a velkostatkářů
na provedení přípravných prací. Za tímto účelem byla výboru poskytnuta
záloha ze zemských prostředků na náklady spojené s rozběhnutím této
akce ve výši 5000 zlatých.40
O dva roky později se na zasedání zemského sněmu dne 3. října
1868 projednávala situace kolem výstavby železnice v západním Slezsku.
Severní dráha Ferdinandova totiž stále odkládala svůj závazek vystavět
dráhu vedoucí ze Šternberka přes severní Moravu a Slezsko do pruské
Nisy. Ministerstvo obchodu sice povinnost Severní dráhy plně uznalo, avšak
Slezanům začala docházet trpělivost. Byla schválena subvence ve výši 2000
zlatých na rozběhnutí přípravných prací pro případ, že by Severní dráha
nebyla ochotna v krátkém čase začít se stavbou.41 Zemský sněm mimo to
také požadoval vybudovat železniční spojení východního a západního
Slezska, které doposud fakticky neexistovalo.42 O rok později zemský sněm
podpořil částkou 4000 zlatých projekci několika alternativních železničních
38
Zákony a nařízení pro vojvodství Horní a Dolní Slezsko, roč. 1895, částka XIV., zákon č.
45, s. 51–53.
39
Stenographische Berichte, V. Session, s. 248–251. Jednalo se o následující tratě: 1. Opava
– Krnov – Město Albrechtice – Zlaté Hory – Hlubčice, 2. Zlaté Hory – Źabkowice Śl., 3.
Svinov – Frýdek, 4. Zábřeh na Moravě – Bruntál – Zlaté Hory, 5. Olomouc nebo Štěpánov
– Rýmařov – Bruntál, 6. Bruntál – Krnov, 7. Frýdek – Těšín, 8. Zlaté Hory – Jeseník, 9.
Studénka – Bílovec, 10. Zlaté Hory – Nisa.
40
Stenographische Berichte, V. Session, s. 250.
41
Stenographische Berichte, VII. Session, s. 683–687.
42
B e r t h o l d , K.: Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt von ihren Anfänge
bis zur neuesten Zeit. II. Theil. Troppau 1909, s. 167.
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linií v západním Slezsku (např. Opava – Rýmařov, Rýmařov – Zlaté Hory
– Głucholazy či Opava – Ratiboř).43 To se však již schylovalo k ustavení
společnosti Moravsko-slezské centrální dráhy, jejímž vybudováním byl
v západním Slezsku vytvořen základ skutečné železniční sítě.
Zemský sněm neztrácel zájem o železniční záležitosti ani po vypuknutí
hospodářské krize v roce 1873. Nutno říci, že se v průběhu 70. let sněm
omezil pouze na „morální“ podporu projektů u státních orgánů. Největším
problémem, který Slezsko v té době pociťovalo, byla neuspokojivá situace ve společnosti Moravsko-slezské centrální dráhy. Ta získala v druhé
polovině roku 1872 deinitivní koncesi k výstavbě a provozu dráhy Opava
– Nový Jičín – Vlárský průsmyk. Stavět novou dráhu v situaci nastupující
hospodářské krize a nedostatku kapitálu se ukázalo jako fatální chyba
a společnost se dostala do silných inančních problémů. Projekt, který spolykal do konce roku 1873 přibližně 4,7 milionu zlatých, nebyla Centrální
dráha schopna inancovat, projekt nepřilákal v krizové situaci žádného
investora a spěl ke krachu. Vzhledem k důležitosti této dráhy pro Opavu
a její široké okolí Slezský zemský sněm několikrát celou záležitost urgoval
u ministerstva obchodu a u vlády. Sněm navrhoval buď výstavbu dráhy
masivně podpořit ze státního rozpočtu, nebo realizovat celou stavbu ze
státních peněz.44 Stát se snažil v rámci možností situaci vyřešit (přiznání
garancí zisku na plných 90 let), ale ani lákavé státní záruky nevyvolaly
zájem. Celý projekt deinitivně padl v roce 1879, kdy byla platná koncese
ministerstvem obchodu oiciálně zrušena.45 Stejný problém představovala
výstavba pobočných drah z hlavní trati Moravskoslezské centrální dráhy
do Rýmařova a Vrbna pod Pradědem. V těchto případech však zasáhl po
delších debatách a nátlaku moravských a slezských institucí stát, který
obě tratě postavil na vlastní náklady a provoz na nich převzala Centrální
dráha. Z tohoto kroku vysvítá, že patrně ani stát nevěřil v proklamovanou
rentabilitu těchto prvních místních drah.46
V průběhu druhé poloviny 70. let se díky postupnému vyřešení problémů se závazky Centrální dráhy zemský sněm v železničních otázkách
odmlčel. Částečný obrat nastal až na přelomu 70. a 80. let 19. století. V této
době totiž vznikají (po odeznění nejhlubší krize) nové plány na železniční výstavbu, tentokrát zaměřenou na potřebu jednotlivých, železniční
výstavbou doposud nezasažených mikroregionů. Již v roce 1880 začala
osmnáctiletá anabáze někdejší lokální dráhy do Malé Morávky. Tehdy se
na zemském sněmu projednávala první iniciativa železničního komitétu
v Malé Morávce, který podal na ministerstvo obchodu požadavek na
43
Stenographische Berichte, VIII. Session, s. 580.
44
Zemský sněm v této věci jednal na zasedáních ve dnech 16. ledna 1874, 8. října 1874,
30. dubna 1875 a 30. března 1876.
45
Blíže P o p e l k a , P.: Moravsko-slezská centrální dráha, s. 111–133.
46
Tamtéž.
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výstavbu železnice do této podhorské obce. Železnice měla být vystavěna
jako nouzová stavba ze státního rozpočtu za přispění místních zájemců,
přičemž žadatelé se obrátili na zemský sněm (nutno říci, že tehdy ještě
neúspěšně) se žádostí o příspěvek.47 Celá záležitost s místní dráhou do
Malé Morávky poté upadla do zapomnění přibližně na jedno desetiletí
a znovu se vynořila až na přelomu 80. a 90. let 19. století.
Pro západní Slezsko však představoval mnohem palčivější otázku
problém dopravního zpřístupnění Jesenicka, které o železnici marně
mluvilo již nejméně dvacet let.48 Vzhledem ke kritické situaci, která ve
zdejší dopravě panovala, se rozhodl zemský sněm poprvé o přímé subvenci v případě místní dráhy Hanušovice – Głuchołazy. Nutno podotknout,
že se jednalo o jedinou přímou subvenci lokální dráze ve Slezsku před
vydáním zemského zákona z roku 1895. Po obsáhlé analýze problému
baronem Sedlnickým a delší diskusi schválil Slezský zemský sněm v roce
1881 příspěvek ve výši 30 000 zlatých v případě, že se výstavby ujme
stát, nebo bude stavba státem alespoň částečně inancována. O dva roky
později (v době, kdy se jednalo o deinitivní koncesi na dráhu) obdržela
Rakouská společnost místních drah příslib padesátitisícové subvence také
ze strany Moravského zemského sněmu.49 Spolu s přislíbenými příspěvky
od průmyslníků, obchodníků a obcí činil celkový obnos 230 000 zlatých.
Přestože se jednalo o nemalou částku, dohodnuté subvence nepostačovaly.
V deinitivní koncesi pro stavbu a provoz dráhy z června 1883 byla sice
zakotvena státní podpora pro podnikatele ve výši 600 000 zlatých ve formě
hypoteční půjčky, avšak půjčka byla vázána na 300 000 zlatých subvencí
ze zemských rozpočtů, příspěvků obcí a místních zájemců.50 Ve chvíli, kdy
byl vydán zmíněný zákon, chybělo tedy na straně zemí a zájemců 70 000
zlatých. Tento schodek se stal v následujících letech důvodem k různým
dohadům. V prosinci roku 1885 vystoupila Rakouská společnost místních
drah s prohlášením, ve kterém zdůraznila, že vyplacení celých 300 000
zlatých je conditio sine qua non.51 Celá záležitost se tak dostala do patové
situace. Jeseničtí představitelé se proto obrátili na zemský sněm se žádostí o pomoc. Poté, co do celé záležitosti zasáhl zemský prezident Olivier
markýz Bacquehem, byla jednohlasně schválena další zemská subvence
47
Stenographische Berichte, XVIII. Session. Troppau 1880, s. 221–222.
48
O dopravních poměrech na Jesenicku a vzniku zdejší železniční sítě podrobně
P o p e l k a , P.: Počátky železnice na Jesenicku. Jesenicko. Vlastivědný sborník 8, 2007,
s. 22–38.
49
Stenographische Berichte, XIX. Session. Troppau 1881, s. 478–484.
50
Původně požadovala Rakouská společnost místních drah převzetí akcií společnosti ve
výši až 1,8 milionu zlatých, na což ale vláda nepřistoupila. Zákon navržen ministrem obchodu
na 281. zasedání parlamentu 12. března 1883. Výtah zveřejněn in: Centralblatt für Eisenbahnen
und Dampfschiffahrt. Wien 1883, s. 511–512. Návrh zákona též in: ZAO, pobočka Olomouc,
Obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 459, inv. č. 3754.
51
Zeitschrift für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt. Wien 1888, s. 107.
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ve výši 70 000 zlatých.52 Vyplacení zvýšené zemské subvence však bylo
vázáno na požadavek, že budou vystavěny také vedlejší linie Lipová – Bernartice – hranice s Pruskem, Mikulovice – Zlaté Hory a Písečná – Velké
Kunětice.53
Na počátku 80. let se ve Slezsku doslova roztrhl pytel s dalšími
žádostmi o zemské příspěvky na různé projektované železnice. V roce
1882 projednával sněm žádost na dotaci plánované dráhy z Opavy do
Horního Benešova. V případě realizace odsouhlasil zemský sněm dotaci
ve výši 21 000 zlatých. Obdobně se sněm zachoval v otázce projektu
Rakouské společnosti pro místní dráhy, která požadovala dotaci pro plánovanou lokálku Suchdol nad Odrou – Odry – Bílovec. Slíbenou dotaci
20 000 zlatých poslanci podmínili státní subvencí v desetinásobné výši.54
V obou případech však další vývoj ukázal, že se výstavba obejde zcela bez
zemských příspěvků. Vzhledem k dramatickým jednáním o prodloužení
koncese Severní dráhy císaře Ferdinanda v polovině 80. let 19. století se tato
společnost zavázala k řadě kroků, mimo jiné také k výstavbě deseti méně
lukrativních lokálních drah na Moravě, ve Slezsku a v Dolním Rakousku,
Dráhy slezských měst a okružní trati u Krakova. Díky tomu Severní dráha
postavila lokální tratě Opava – Horní Benešov a Studénka – Bílovec (obě
realizovány na přelomu 80. a 90. let) a zemské subvence v těchto případech
nebyly nutností.55
Jiná situace však panovala v oblastech mimo akční rádius Severní
dráhy. Především v oblasti severozápadního Slezska a na Opavsku se
začaly rýsovat další železniční projekty, které neměly oporu ve inančně
silné železniční společnosti a které vyžadovaly pomoc zemských orgánů.
V březnu 1885 byla uzavřena mezi Rakouskem-Uherskem a Pruskem
mezistátní dohoda o vybudování nových železničních spojů mezi oběma
státy. Jednalo se o tři lokální dráhy ve Slezsku (Hanušovice – Głuchołazy,
Lipová – Bernartice a Opava – Ratiboř) a o železnici v Broumovském
výběžku Prostřední Stěnava – Otovice.56 Další vývoj se však začal v pří52
Stenographische Berichte, XXIII. Session. Troppau 1886, s. 617–629, 641. Zkrácené znění
projevu zemského prezidenta k poslancům zemského sněmu ve věci schválení subvence ve
prospěch železnice Hanušovice – Głuchołazy in: Zeitschrift für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt. Wien 1888, s. 108. Olivier markýz Bacquehem (1847–1917), potomek francouzské
emigrantské rodiny usazené po roce 1791 na Moravě, byl v 70. letech 19. století okresním
hejtmanem v Těšíně, později místodržitelským radou v Sarajevu, od roku 1882 zemským
prezidentem pro Slezsko a v letech 1886–1893 ministrem obchodu. Blíže Biograický slovník
Slezska a severní Moravy 17. (Nová řada 5.). Ostrava 2004, s. 15.
53
Stenographische Berichte, XXIV. Session. Troppau 1887, s. 197–198. B e r t h o l d , K.:
Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt von ihren Anfänge bis zur neuesten Zeit. Troppau
1909, s. 168. Není jistě bez zajímavosti, že za svůj zásadový postoj v podpoře jesenických
železnic byl ministr obchodu Olivier markýz Bacquehm jmenován čestným občanem města
Jeseníku.
54
Stenographische Berichte, XX. Session. Troppau 1882.
55
Zákon č. 122 z 6. září 1885.
56
Reichsgesetzsblatt 1885, č. 95 ze 14. března 1885.
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padě dvou slezských lokálek (Lipová – Bernartice a Opava – Ratiboř)
komplikovat.57 Přitom šlo o dost odlišné typy projektů. Krátká spojovací
trať do Opavy představovala s ohledem na rozsáhlé obchodní styky Opavy
s Pruským Slezskem a nízké pořizovací náklady poměrně atraktivní a na
první pohled rentabilní podnik. Naopak u jesenické dráhy byla návratnost
investic mnohem spornější. Podle mezistátní dohody měly být obě dráhy
na pruském území vystavěny zdejšími úřady a rakouská strana se mohla
později rozhodnout, zda se bude ve výstavbě angažovat sama, nebo nechá
stavět železnici na svém území pruskými irmami. Situace se nejprve zkomplikovala na pruské straně, která měla problémy s výkupem potřebných
pozemků a jeho inančním zajištěním. Později však stavbu zpomalili Rakušané, kteří vedli neúspěšná jednání o podmínkách výstavby s Rakouskou
společností místních drah.
Celý stav, dlouhodobě kritizovaný jak na zemském sněmu, tak v říšské radě, se dal do pohybu až uzavřením smlouvy o postátnění majetku
Rakouské společnosti místních drah.58 Společnost se zavázala předat státu
veškerý svůj majetek kromě inanční hotovosti a akcií a vyplatit státní
správě za nevystavěné dráhy Lipová – Bernartice a Mikulovice – Zlaté
Hory a na údržbu ostatních tratí celkem 3,8 milionu zlatých v hotovosti.
Realizace obou slezských lokálek se na základě smlouvy ujal stát. Státní
orgány přitom vypočítaly maximální stavební náklady pro trať Lipová
– Bernartice na 1,7 milionu zlatých a pro trať Mikulovice – Zlaté Hory na
570 000 zlatých. V obou případech se počítalo s pomocí místních zájemců,
jejichž příspěvek měl činit minimálně 270 000 zlatých.59 Projekt dráhy
Lipová – Bernartice i napojení Zlatých Hor na železniční síť podporoval
dlouhodobě také Slezský zemský sněm, který uznal důležitost těchto
železnic pro Slezsko a přispěl na oba projekty sumou 109 500 zlatých. Již
v roce 1890 schválil pro trať Lipová – Bernartice výpomoc ve výši 60 000
zlatých, kterou v roce 1894 zvýšil na 82 000 zlatých. Ve stejný rok zemský
sněm přiznal projektu železnice Mikulovice – Zlaté Hory příspěvek ve výši
27 500 zlatých.60 Zanedlouho došlo také k faktické výstavbě obou lokálních
tratí. Lokálka Lipová – Bernartice v délce 26 km byla slavnostně otevřena
2. července 1896 a trať Mikulovice – Zlaté Hory v délce téměř 9 km 31.
října téhož roku.
57
Stenographische Berichte, XXVII. Session. Troppau 1889, s. 378–379.
58
Zákon č. 199 z 27. prosince 1893 o převodu majetku Rakouské společnosti místních
drah na stát a o výstavbě místních drah Lipová – Bernartice a Mikulovice – Zlaté Hory otištěn
v říšském zákoníku na s. 607–613.
59
Na oplátku stát vypomohl společnosti s inancemi. Jednak půjčil společnosti 70 milionů
korun, tj. 35 milionů zlatých na 80 let (tedy do roku 1973) s úročením 3 %, převzal také
splacení půjčky jedenácti milionů marek a ve inále odpustil společnosti splacení hypoteční
půjčky ve výši 550 000 zlatých na trať Hanušovice – Głuchołazy.
60
B e r t h o l d , K.: Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt. Theil II. Troppau
1909, s. 169. Viz též Zeitschrift für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt. Wien 1895, s. 566–567.
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III.
Po přijetí zemského zákona podporujícího výstavbu drah nižších kategorií v roce 1895 vzrostly zemské výdaje na výstavbu silniční a železniční
sítě. Za nárůstem nepochybně stály investice do nových lokálních železnic.
Do roku 1895 činily absolutní investice země do silnic a železnic maximálně
desítky tisíc zlatých ročně. Zvláště v 60. a 70. letech 19. století byly zemské
investice do dopravní infrastruktury minimální. V decenniu 1861–1870
vydala země na výstavbu silnic a železnic pouhých sedm tisíc zlatých, což
představovalo 0,3 % celkových reálných výdajů země. V průběhu 70. let
se situace poněkud zlepšila a podíl zemských výdajů na silnice a železnice
činil 2 % celkových reálných výdajů. Přesto v absolutních číslech činil tento
příspěvek necelých 75 000 zlatých na deset let. Překvapivá situace nastala
v 80. letech 19. století. Ačkoliv slezská země v decenniu 1881–1890 příliš
mnoho do stavby silnic a železnic neinvestovala (cca 183 000 zlatých),
přesto dosáhl podíl této kategorie na celkových reálných výdajích země
2,7 %. K zajímavému výsledku přispěla především skutečnost, že výdaje
země byly v této době poměrně malé a prudce vzrostly až v průběhu
posledního desetiletí 19. století. Proto v následujících letech, ačkoliv země
investovala do infrastruktury mnohem vyšší částky (v pětiletí 1891–1895
cca 229 000 K a v decenniu 1896–1905 cca 1 264 000 K), podíl investic do
silnic a železnic osciloval v rozmezí 2,4–2,6 % celkových reálných výdajů.
Celkové výdaje slezské země v oblasti dopravy činily v letech 1861–1907
téměř 2,25 milionu K. Ve srovnání s jinými zemskými výdaji (náklady na
zdravotnictví v letech 1861–1907 cca 16,2 milionu K, platy zaměstnanců
obecných škol za stejné období cca 15 milionů K, náklady na humanitární
ústavy cca 6 milionů K) působí investice do dopravní infrastruktury spíše
dojmem rozvážně udělovaných příspěvků. Masivněji začaly slezské orgány
investovat do oblasti dopravy až těsně před první světovou válkou, kdy
došlo ke zřízení Slezských zemských drah a proběhla v pravém slova smyslu
zemská železniční akce.
V roce 1896 došlo k rozhodnutí o podpoře 21 místních tratí, mimo
jiné také třech slezských lokálních drah (Třemešná ve Slezsku – Osoblaha,
Bernartice – Javorník a Hukovice – Vidnava). Stát se ve všech třech případech rozhodl vystavět železnice ze státních peněz.61 Přitom byly stanoveny maximální náklady na stavbu: pro úzkorozchodnou dráhu Třemešná
– Osoblaha činily 660 000 zlatých, pro trať Bernartice – Javorník 246 000
zlatých a pro trať Hukovice – Vidnava jen 227 000 zlatých. Z uvedených
částek je patrné, že se jednalo pouze o krátké, málo nákladné, avšak také
málo výkonné železnice. Náklady na výstavbu pak hradil stát z investičních
fondů zestátněných železničních společností. Státní výstavba těchto drah
61

Zákon č. 141 z 21. července 1896.
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Tabulka 1: Podíl nákladů na silniční a železniční stavby na celkových
reálných výdajích slezské země v letech 1861–190562
Rok

1861–1870
1871–1880
1881–1890
1891–1895
1896–1905

Celkové reálné
výdaje země
(K)
4 552 661
7 489 489
13 454 215
9 593 468
47 402 605

Celkové výdaje země
na silniční a železniční
stavby (K)
14 067
147 042
365 940
229 323
1 263 681

Podíl na celkových
reálných výdajích
země (%)
0,3
2
2, 7
2, 4
2, 6

však byla podmíněna inančními příspěvky místních zájemců a zemských
orgánů. Pro trať Třemešná – Osoblaha se počítalo alespoň s 287 000 zlatými, pro trať Bernartice – Javorník minimálně s 50 000 zlatými a pro trať
Hukovice – Vidnava alespoň s 45 000 zlatými. Slezský zemský sněm v lednu
1896 přitom rozhodnul, že uvolní za účelem výstavby dráhy Bernartice
– Javorník subvenci ve výši 20 000 zlatých a v případě lokálky Hukovice
– Vidnava částku 15 000 zlatých.63
Záhy po výstavbě železnic do Javorníku a Vidnavy začala obě města
usilovat o napojení také na pruskou železniční síť. V roce 1910 podala
javornická městská rada ke Slezskému zemskému výboru žádost o zřízení
lokálky do Złoteho Stoku, který byl od roku 1903 napojen na železniční
síť. Následující rok se konalo trasování projektované trati, ale celý plán
ztroskotal na neschopnosti domluvy rakouských a pruských drah ohledně
umístění nádraží ve Złotem Stoku.64 V případě Vidnavy však došlo úsilí
svého naplnění. V roce 1898 se dozvídáme, že vidnavská městská rada
zažádala u ministerstva železnic o koncesi na železnici, směřující na říšskou hranici s napojením na pruskou železniční síť.65 Záhy si prospěšnost
projektu uvědomil také Slezský zemský sněm, který rozhodl v roce 1901
o uvolnění příspěvku ve výši 20 000 K.66 Přes všechno úsilí se jednání
protahovala, takže otevření tratě Vidnava – Nisa se dočkali zdejší cestující
až v prosinci 1911.
62
Autorem vypočteno na základě statistických údajů o zemských rozpočtech in: B e r t h o l d , K.: Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt. Beilageband. Troppau 1909,
Beilage 4.
63
Stenographische Berichte, XXXIII. Session. Troppau 1896, s. 305–308.
Pětikilometrová lokálka Bernartice – Javorník pak byla slavnostně otevřena 6. srpna 1897
a 4,5 km dlouhá lokálka Hukovice – Vidnava týž den.
64
Zemský sněm udělil javornické městské radě dotaci ve výši 2400 K na nejdůležitější
technické práce. Stenographische Berichte, XLIV. Session. Troppau 1910, s. 564. G á b a , Z.:
K historii železnice na Javornicku. Severní Morava 61, 1991, s. 35–36.
65
ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 121.
66
Stenographische Berichte, XXXVIII. Session. Troppau 1901, s. 438.

52

P

O

D

Í

L

Z

E

M

S

K

É …

O napojení na pruskou železniční síť měla eminentní zájem také
Opava. Aktivně začali představitelé města bojovat o spoj s Pruskem na
samém počátku 20. století. Zvláště představitelé opavského cukrovarnického průmyslu viděli v dráze vydatnou pomoc, neboť nemalou část cukrové řepy dovážely místní cukrovary právě z Pruska. V roce 1902 opavská
Obchodní a živnostenská komora vytvořila výkazy průmyslové produkce
Opavy a jejího okolí v souvislosti s potřebami projektované dráhy. 67 O dva
roky později byla vzájemnou smlouvou Rakouska-Uherska a Pruska dána
zelená projektu O p a v a – P i l s c z a zemský sněm uvolnil pro účely
výkupu pozemků subvence ve výši 18 000 K.68 Koncese k výstavbě úseku
Opava – Pilscz včetně vlečky do kateřinského cukrovaru byla udělena
opavskému magistrátu se zpožděním v březnu roku 1908. Zahájení pravidelné dopravy, která fungovala v režii pruských drah, se konalo v srpnu
následujícího roku.
Velké podpory ze strany zemských inancí se dostalo projektu
m í s t n í d r á h y z B r u n t á l u d o M a l é M o r á v k y . V roce 1889
doporučil Slezský zemský sněm vládě podpořit projekt Bruntál – Malá
Morávka (poprvé zmiňovaný již v roce 1880) ze státního rozpočtu. Dalších
sedm let se však ve věci dráhy nic významného nedělo. V roce 1896 se
celou záležitostí opět zabýval zemský sněm, který nejprve udělil zájemcům
subvenci 1000 zlatých a následujícího roku se rozhodl projekt podpořit
zemskou subvencí v nemalé výši 100 000 zlatých.69 V roce 1898 pak došlo
k uzákonění státní výstavby lokálky Bruntál – Malá Morávka. Stát vyčíslil
maximální náklady na výstavbu ve výši 724 000 zlatých, ale počítal s inančním podílem zemských orgánů a zájemců.70 S výstavbou trati se započalo
roku 1899 a slavnostně byla otevřena o dva roky později.
Slezský zemský sněm měl stejně jako opavští představitelé eminentní
zájem na dořešení dopravní situace na jižním Opavsku. Železničním projektům, které vznikaly od konce 80. let 19. století, šlo především o vytvoření
fungující železniční sítě na Opavsku, ve které by se Opava stala skutečným
železničním uzlem. Mezník v debatách o doplnění sítě lokálních drah
(nejen) v oblasti jižního Opavska pak představuje rok 1898. V únoru tohoto
roku zazněl v zemském sněmu zcela jasně názor, že je třeba učinit co možná
nejvíce k doplnění stávající železniční sítě ve Slezsku. Jako nejnutnější viděli
zemští poslanci výstavbu lokálních drah na Opavsku (především železnice
Opava – Vítkov), místní dráhy Město Albrechtice – Zlaté Hory a napojení
měst Klimkovice a Strumień na železniční síť.71
67
ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 121.
68
Stenographische Berichte, XLI. Session. Troppau 1904, s. 107–108.
69
Stenographische Berichte, XXXIII. Session. Troppau 1896, s. 308.
70
Zákon č. 233 z 21. prosince 1898.
71
Stenographische Berichte, XXXV. Session. Troppau 1898, s. 505. Stejný závěr zopakovali
zemští poslanci také v dubnu následujícího roku. Viz Stenographische Berichte, XXXVI. Session.
Troppau 1899, s. 560.
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Jeden z nejstarších projektů představuje p l á n l o k á l n í d r á h y
O p a v a – V í t k o v . V roce 1887 požádala Obchodní a živnostenská
komora v Opavě správní radu Severní dráhy Ferdinandovy o výstavbu
místní dráhy, která by vedla z hlavního zemského města na doposud
komunikačně izolované Vítkovsko. Severní dráha tak jako v jiných případech málo rentabilních místních drah návrh odmítla a projekt, na který
aktuálně nebyly inanční prostředky, přestal být reálně proveditelný. Zcela
z povědomí se však neztratil. V roce 1892 opavská městská rada dokonce
uvažovala o tom, že by sama podala žádost o udělení koncese na přípravné
práce.72 Projekt inančně alespoň částečně podpořil Slezský zemský sněm.
V roce 1896 schválil příspěvek na trasování trati ve výši 4000 K a v roce
1904 příspěvek ve výši 3000 K.73 Avšak na počátku 20. století se pozornost
opavských zástupců i zemského sněmu přesouvá na jiné projekty drah jižně
od Opavy, především na výstavbu m í s t n í d r á h y O p a v a – H r a d e c
a jejího pokračování.
V případě hradecké lokální dráhy se jednalo o realizaci pozůstatku
někdejšího projektu dráhy Opava – Vlárský průsmyk. Většina slezských
zástupců chápala stavěnou trať jen jako první článek v řetězu lokálních
drah jižně od Opavy. Faktem ovšem zůstává, že se k projektu stavěla od
počátku vlažně jak Severní dráha Ferdinandova, tak ředitelství státních
drah. V roce 1901 již byla k dispozici poměrně přesná inanční rozvaha,
ze které bylo zřejmé, že realizace hradecké lokálky přinese jen nepatrný
čistý zisk. Proto opavská městská rada prohlásila, že se ujme výstavby sama,
ale jen za předpokladu, že se stát bude na výstavbě podílet alespoň čtvrtinou všech nákladů. K tomu se nakonec státní orgány uvolily a otevřely
tak cestu k realizaci dráhy.74
V předjaří roku 1903 byl v parlamentu projednáván návrh zákona o inanční podpoře nových lokálních drah. Stát inančně podpořil
vybudování tratí Neuhaus – Wobratein, Doudleby – Rokytnice a Opava
– Hradec nad Moravicí. V srpnu 1904 byla vydána koncese na výstavbu
a provoz lokální dráhy Opava – Hradec nad Moravicí určená pro město
Opavu. Náklady na trať byly vypočítány na více než půl milionu korun.
Největší inanční zátěž neslo město Opava, které odkoupilo prioritních
akcií za 300 000 K (celkem místní zájemci, včetně města Opavy upsali
72
ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 121. Zeitschrift für Eisenbahnen
und Dampfschiffahrt. Wien 1890, s. 135.
73
Stenographische Berichte, XXXIII. Session. Troppau 1896, s. 544. Stenographische Berichte,
XLI. Session. Troppau 1904, s. 233. B e r t h o l d , K.: Schlesiens Landesvertretung und
Landeshaushalt von ihren Anfänge bis zur neuesten Zeit. Troppau 1909, s. 169.
74
Jediný, kdo od počátku tento projekt inančně podporoval, byl Slezský zemský sněm.
Např. v roce 1900 přiznal projektu subvenci ve výši 8000 K. Viz blíže Stenographische Berichte,
XXXVII. Session. Troppau 1900, s. 290–291. Dále ZAO, Obchodní a živnostenská komora
Opava, kart. 123. O dva roky později, tj. v roce 1902, odsouhlasil Slezský zemský sněm dotaci
projektu ve výši 40 000 K. Viz blíže Stenographische Berichte, XXXIX. Session. Troppau 1902,
s. 370–371.

54

P

O

D

Í

L

Z

E

M

S

K

É …

akcií za 453 000 K), stát převzal kmenové akcie společnosti v hodnotě
132 000 K, slezská země přislíbila příspěvek ve výši 44 000 K a ze strany
zájemců o trať bylo vybráno 24 000 K.75 V roce 1906 byla ustavena akciová
společnost „Lokální dráha Opava – Hradec“ se sídlem v Opavě. Akciový
kapitál činil 585 000 K a byl rozdělen na 2925 akcií (1500 kusů prioritních
a 1425 kusů kmenových akcií) po 200 K. K největším akcionářům patřilo
město Opava s 1424 akciemi (počet k roku 1910, předsedou správní rady
byl opavský purkmistr, neboť město drželo majoritní podíl), následované
státem s 660 akciemi, Opavskou spořitelnou s 200 akciemi a opavským
továrníkem Gustavem Hellem s 50 akciemi.76
Zemský sněm byl připraven podporovat další projekty železnic na
jižním Opavsku. Na počátku 20. století se objevuje p l á n n a s p o j e n í
koncových bodů místních drah Opava – Hradec nad
Moravicí, Studénka – Bílovec, Suchdol – Fulnek
a S u c h d o l – B u d i š o v n a d B u d i š o v k o u .77 O koncesi těchto
45 km lokálních tratí se ucházelo město Opava, které si hodlalo udržet
podíl v případné akciové společnosti ve výši půl milionu korun. Na podporu projektu vystoupil v roce 1904 Slezský zemský sněm, který poskytl
zainteresovaným městům nejprve příspěvek 3000 K na trasovací práce a na
konci roku 1908 přislíbil městu Opavě jako hlavnímu podnikateli příspěvek
v doposud rekordní výši půl milionu korun (11 000 K na kilometr trati)
jako protihodnotu za předání kmenových akcií. Poněvadž se však jednalo
o projekt málo výkonných a nevýdělečných železnic, jejich realizace byla
stále odkládána a do vypuknutí první světové války celá záležitost nijak
nepokročila.78
Obdobná situace nastala také v případě záměru s p o j i t ž e l e z n i c í
Z l a t é H o r y a V r b n o p o d P r a d ě d e m . Obě slezská města totiž
zaujímala v dopravním systému pozici koncových stanic málo výkonných
místních drah. Na počátku roku 1895 zlatohorská městská rada zažádala
poprvé zemské orgány o podporu spojení Zlatých Hor s Vrbnem.79 Zamýšlená dráha měla nesporně velký význam pro zdejší region, už jenom proto,
že by výrazně zkrátila spojení Opavy s jesenickými městy. Pro její výstavbu
však hovořily především strategické důvody, neboť z Opavy bylo možné
železnicí cestovat do západního cípu Slezska jen přes pruské území. To si
na sklonku 19. století uvědomil také zemský sněm, který viděl v dostavbě
75
ZAO, Krajský soud Opava, oddělení iremních spisů, poř. č. 1912.
76
Geschäfts-Bericht der Lokalbahn Troppau – Grätz. Troppau 1911, 1912. Uloženo in: ZAO,
Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 124; ZAO, Krajský soud Opava, oddělení
iremních spisů, poř. č. 1912.
77
Základní informace L á z n i č k a , Z.: Příspěvek k historii železničních projektů ve
Slezsku. Slezský sborník 47, 1949, s. 115–122.
78
ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 124.
79
Zemský sněm tehdy projektu udělil skromný příspěvek 700 zlatých na nutné trasovací
práce. Stenographische Berichte, XXXII. Session. Troppau 1895, s. 394–398.
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trati Zlaté Hory – Vrbno pod Pradědem případně trati Zlaté Hory – Město
Albrechtice poslední článek v zamýšleném řetězu železničních tratí, spojujících celé Rakouské Slezsko.80 Státní orgány, resp. ministerstvo železnic, se
však k oběma projektům postavilo negativně, především pro očekávanou
nízkou rentabilitu železnic, probíhajících v náročném horském terénu.81
Navzdory kategorickému stanovisku ministerstva železnic se nové kolo
jednání uskutečnilo v roce 1901. Tehdy ministerstvo povolilo revizi trasy
plánované železnice, avšak již nedošlo k uzákonění výstavby se státní podporou. Zemský sněm se pak o dva roky později pokusil podpořit iniciativu
západoslezských měst, která směřovala k vyhlášení železnice Zlaté Hory
– Město Albrechtice za nouzovou stavbu.82 Přes stálé neúspěchy a nekonečné urgence nepřicházela ze strany centrálních orgánů odpovídající reakce.
Slezský zemský sněm v březnu 1907 přislíbil projektu velkorysou subvenci
výši 240 000 K, která však byla vázána na vstřícný postoj ministerstev a vlády.83 V červnu 1908 byla zařazena trať Město Albrechtice – Heřmanovice
– Zlaté Hory do plánu rozvoje slezské železniční sítě, který vypracoval
Slezský zemský výbor pro ministerstvo železnic.84 Projekt lokálky však
zůstal stejně jako řada dalších železničních plánů nerealizován.
Avšak obce, které se lokálky nakonec dočkaly, nemusely vždy prožít
pocit vítězství a uspokojení. Zvláště od přelomu 19. a 20. století se stále
častěji stávalo, že se obce musely kvůli železnici silně zadlužit a dostávaly se
do silných inančních tlaků. K tomu také došlo v případě m í s t n í t r a t i
z e S v i n o v a d o K l i m k o v i c , o kterou usilovali obecní zastupitelé
už od poloviny 90. let 19. století.85 Projekt sedm kilometrů dlouhé dráhy
byl schválen ministerstvem železnic v roce 1897, přičemž byly stavební
náklady odhadovány na nevelkou sumu 850 000 K (celkové investiční
náklady ve skutečnosti lehce přesáhly jeden milion). Slezský zemský sněm
se o výstavbu místní dráhy dlouhodobě zajímal a inančně ji podporoval.86
Přesto však koncesionáře zasáhly velké inanční komplikace. K udělení
koncese obci Klimkovice na přípravné práce došlo v roce 1907, ale dráha
80
Stenographische Berichte, XXXVI. Session. Troppau 1899, s. 560. Svoji náklonnost projevil
zemský sněm také v roce 1900 povolením subvence ve výši 5400 K na nové trasovací práce
a v roce 1901 subvencí ve výši 2380 K.
81
ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 121, opis stanoviska ministerstva
železnic zaslaného zemské vládě v Opavě z prosince 1898.
82
Stenographische Berichte, XL. Session. Troppau 1903, s. 551–552.
83
ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 122; Stenographische Berichte,
XLIII. Session. Troppau 1907, s. 450.
84
B e r t h o l d , K.: Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt von ihren Anfänge
bis zur neuesten Zeit. Theil II. Troppau 1909, s. 171.
85
Základní informace o trati Svinov – Klimkovice a Svinov – Kyjovice B á r t a , M.:
Jak se stavěla dráha v údolí Porubky. Bílovecko. Vlastivědný zpravodaj 4, 1958, s. 15.
86
Nejprve přiznal zájemcům v roce 1896 drobný příspěvek na trasovací práce ve výši
700 zlatých, který následoval o tři roky později příslib dotace ve výši 12 000 K na kilometr, tj.
90 000 K pro celou dráhu. Stenographische Berichte, XXXIII. Session. Troppau 1896, s. 343–344.
Stenographische Berichte, XXXVI. Session. Troppau 1899, s. 403–404.
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dlouho nezískala státní inanční zajištění. Teprve v roce 1913 byla projektu
přiznána státní pomoc ve výši 240 000 K. Místní zájemci (především město
Klimkovice) museli inančně pokrýt dvě třetiny všech stavebních nákladů,
díky čemuž se silně zadlužili. Proto ještě v roce 1914 dlužili generálnímu staviteli, irmě Dr. techn. Aloise Samohrada, 150 000 K splatných do
roku 1915.87 Celkem byli místní zájemci nuceni upsat akcií za 430 000
K a dalších 300 000 K si obce Klimkovice, Polanka a Svinov půjčily u Živnostenské banky ve formě hypoteční půjčky. Jelikož se nenašla až do roku
1918 politická vůle inančně podpořit lokální dráhy, zůstala slíbená státní
podpora nevyplacena. Ve inančně napjaté situaci žádaly nejvíce postižené
Klimkovice zemský sněm o garanci úroků pro půjčku ve výši 240 000 K,
neboť musely splácet své dluhy. Zemský sněm, který do projektu již investoval nemalou subvenci, nabádal zástupce Klimkovic k jednání s vládou
o sanaci celého podniku.88 Celkově špatný stav společnosti provozující
lokálku byl umocněn otřesnými hospodářskými výsledky. Zisk dráhy byl
k roku 1913 nulový, v předchozích dvou letech vykazovala dráha dokonce
ztrátu.89 Až do vzniku Československa se nepodařilo situaci kolem dráhy
uspokojivě vyřešit. Klimkovičtí zástupci se rozhodli v roce 1926 podnik
odprodat Společnosti moravských místních drah, která plánovala celou trať
elektriikovat a zavést přímé linky do Ostravy.
IV.
Teprve v závěru 19. století se zájem slezských orgánů soustředil
také na mohutně se rozvíjející ostravskou průmyslovou oblast. Příliv obyvatelstva, nárůst průmyslové produkce a stoupající význam Ostravy jako
správního a kulturního centra vyvolávaly nutnost rychlého a pohodlného
dopravního spojení jednotlivých částí revíru.90 Spojení tvořené Severní
dráhou Ferdinandovou, Košicko-bohumínskou dráhou a Ostravsko-frýdlantskou dráhou naprosto nepostačovalo. Mezi východní a západní částí
revíru existovala jen báňská dráha, která byla určena pouze pro nákladní
dopravu. Dostat se tak z Orlové či Karviné do Ostravy bylo velmi nepohodlné a cestující museli po Košicko-bohumínské dráze do Bohumína
a z Bohumína Severní dráhou do Ostravy. Velká část obcí revíru byla
doslova odříznuta od světa.91
87
ZAO, Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 125.
88
Stenographische Berichte, XLV. Session. Troppau 1914, s. 1881 a Beilage CLXVII.
89
Österreichische Eisenbahnstatistik für das Jahr 1912–1913. Wien 1914–1915.
90
Základní informace o vývoji místních drah na Ostravsku přináší kolektivní dílo Dějiny
Ostravy. Ostrava 19671, 19932.
91
G a r b a , K.: Úzkorozchodné dráhy na Ostravsku 1902–1973. Díl I. Brno 1974, s.
9–10.

57

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Poprvé se zemský sněm angažoval ve východním Slezsku v případě
projektu úzkorozchodné dráhy Polská Ostrava – Hrušov. Předběžnou koncesi na výstavbu tratě získala městská rada Slezské Ostravy v roce 1896. Po
vyřízení všech formalit a vyhotovení inanční rozvahy však radnice zjistila, že
vzhledem k jiným aktuálním investicím (stavba školy, jatek apod.) na stavbu
sama stačit nebude. Proto se slezsko-ostravská radnice spojila s MährischOstrauer Elektrizitäts-A.G. a společně v říjnu 1903 vytvořili akciovou společnost „Mährisch-Schlesische Lokalbahn-Aktien-Gesellschaft“ se sídlem
v Polské Ostravě. Ještě před vznikem společné akciové společnosti podpořil
slezský zemský sněm celou akci subvencí ve výši 19 500 K.92 Základní
kapitál společnosti činil 850 000 korun, rozdělených do 2125 akcií po 400
korunách. Majoritním akcionářem byla zmíněná elektrárenská společnost
(52 %), druhým největším vlastníkem byla Polská Ostrava (47 %). V listopadu 1903 byla společnosti udělena koncese k provozu osobní i nákladní
dopravy. Výstavba této čtyři kilometry dlouhé tratě proběhla velmi rychle,
takže již na počátku roku 1904 byla uvedena do provozu.93
Největší inanční investice provedly zemské orgány v případě b u d o v á n í s í t ě s l e z s k ý c h z e m s k ý c h d r a h . Zcela jasně se Slezský
zemský sněm vyjádřil ke koncepci rozvoje železniční sítě ve Slezsku na
svém říjnovém zasedání v roce 1903. Tehdy padl při projednávání petice
ohledně doplnění železniční sítě ve Slezsku poprvé plán na výstavbu soustavy elektrických drah, protínající průmyslové oblasti východního Slezska.
Zemský poslanec a starosta Bohumína Dr. Karl Ott pak jako první vystoupil
s návrhem na vytvoření zemských drah a vylíčil úspěchy, kterých zemské
dráhy dosahují v Dolním Rakousku a ve Štýrsku. Také on viděl budoucnost
v motorové dopravě, která bude pružně reagovat na poptávku po osobní
dopravě. V jeho řeči vyvstal velkolepý plán, kdy budou lidé cestovat v pohodlí
motorového vozu z Bílska až do Opavy, a přitom celá cesta nebude trvat
déle než dvě a půl nebo tři hodiny.94 S obdobnými vizemi vystoupil Dr. Ott
v následujícím roce, kdy zdůraznil výhody, jaké přinesla úzkorozchodná
tramvaj v Bohumíně. Elektrické dráhy Karl Ott představil jako zlatý důl, který
stačí pouze otevřít.95 Nutno říci, že poslanec Ott se svými názory naprosto
zapadal do dobového opojení novými možnostmi, které nabízela aplikace
elektrické energie v oblasti dopravy. Nejeden inženýr líčil v tisku nedalekou
budoucnost, kdy lidé opustí těžkopádné a nákladné parní lokomotivy, aby
se posadili do nových dynamických elektrických rychlíků, které budou
92
Stenographische Berichte, XXXIX. Session. Troppau 1902, s. 346–348. U zrodu společnosti stáli členové elektrárenské společnosti Dr. Max Böhm, (podnikatel a člen správní rady),
Armin Hartmann (inženýr a ředitel elektrárenské společnosti), Karl Richter (advokát téže
společnosti) a Emil von Asboth, ministerský rada z Budapeště.
93
ZAO, Krajský soud Moravská Ostrava, oddělení iremních spisů, poř. č. 267.
94
Stenographische Berichte, XL. Session. Troppau 1903, s. 639–641. Blíže o Dr. Karlu Ottovi
viz Biograický slovník Slezska a severní Moravy 13. (Nová řada 1). Ostrava 2000, s. 78–79.
95
Stenographische Berichte, XLI. Session. Troppau 1904, s. 368–369.
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moci jet rychlostí 200 až 300 km za hodinu. Takové dopravní prostředky
se svými vlastnostmi hodily nejen k ovládnutí městské hromadné dopravy,
ale také dopravy mezi regiony a mezistátní dopravu.96
V danou chvíli se však zemské orgány do provozování dopravy ve vlastní
režii příliš nehrnuly a spíše zůstávaly při tradičním drobném subvencování
projektů. K tomu měli zemští poslanci příležitost již v roce 1905, kdy zažádala
města Moravská a Polská Ostrava o příspěvek na společný projekt drobných
lokálních drah na Ostravsku. Jednání sice nebylo završeno příslibem konkrétní
sumy, poslanci však deklarovali podporu, v budoucnu i inanční.97 Mnohem
konkrétnější podobu získala pomoc v případě zamýšlené lokální dráhy, která
měla spojit Těšín s Polskou Ostravou. V případě zájmu a inanční spoluúčasti
státních orgánů a místních zájemců měla slezská země převzít kmenové akcie
budoucí společnosti v hodnotě 180 000 K a dále společnost mohla obdržet
subvenci ve výši 150 000 K splatných v pěti letech. To vše za předpokladu,
že zemské orgány získají dvě křesla v představenstvu akciové společnosti
a že sídlem společnosti se stane Těšín.98
Od roku 1907 začal zemský sněm i výbor činit první kroky k systematickému budování železniční sítě ve Slezsku. V prvé řadě došlo k vypracování seznamu železničních tratí, které zemský výbor doporučoval k výstavbě
a již následujícího roku byl dokument schválen a odeslán na ministerstvo
železnic. Většina požadovaných železničních linií doplňovala dosavadní
železniční síť v západním Slezsku a je třeba říci, že z drtivé většiny nenašla
své uskutečnění. Jednalo se totiž téměř výhradně o nerentabilní lokální
spoje, které neměly v době postupného nástupu autobusové dopravy šanci
na úspěch ani prosperitu.99
V roce 1910 odstartoval zemský sněm výstavbu Slezských zemských
drah v oblasti, která naopak prosperitu slibovala. Na lednovém a únorovém
jednání zemského sněmu představil železniční výbor v čele s Dr. Ottem
program výstavby zemských drah. Za přímý podnět k vystoupení můžeme
označit prosincovou schůzku zástupců těšínských obcí v Bohumíně, kde
padl požadavek na projekci a výstavbu úzkorozchodných parních či elektriikovaných tratí, spojujících Fryštát s Doubravou, Orlovou a Bohumínem.
Obce se sice výstavby dožadovaly na zemském sněmu, na druhé straně
však hodlaly na výstavbu přispět, a sice podle svých inančních možností
(daných daňovým výběrem) a míry zájmu na dráze.100 Realizací návrhu byl
96
Např. B r o ž , B.: Reforma dopravy železniční. Rozhledy. Týdeník pro politiku, vědu,
literaturu a umění. Roč. XII, 1902, s. 867–869.
97
Projekt zahrnoval dvě budované trasy: Polská Ostrava – Michálkovice – Rychvald
a Polská Ostrava – Radvanice – Petřvald – Karviná s napojením na lokální dráhu Polská
Ostrava – Hrušov. Stenographische Berichte, XLII. Session. Troppau 1905, s. 289.
98
Stenographische Berichte, XLIII. Session. Troppau 1907, s. 451.
99
B e r t h o l d , K.: Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt von ihren Anfänge
bis zur neuesten Zeit. Theil II. Troppau 1909, s. 171.
100 Na jednání zemského sněmu zmínil Dr. Ott výstavbu ještě dalších dvou tratí, které
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pověřen Slezský zemský výbor a měl s ní započít již v roce 1911. K bezprostřednímu provádění prací bylo zřízeno Ředitelství pro stavbu a provoz
Slezských zemských drah se sídlem v Bohumíně.101
První jednání vedli zemští představitelé se zastupiteli Slezské
Ostravy. Ta totiž vlastnila nejen 47 % akcií společnosti Moravsko-slezské
místní dráhy, provozující dráhu Hrušov – Polská Ostrava, o kterou měla
země zájem, ale také předběžnou koncesi a projekt dráhy Polská Ostrava
– Michálkovice. Koncem roku 1910 bylo rozhodnuto o získání majoritního
podílu ve společnosti, k čemuž nakonec bezezbytku došlo. Nový investor
vstoupil do společnosti se záměrem provést optimalizaci provozu a jeho
elektriikaci. Zavedení elektrického provozu pak proběhlo již na konci roku
1911 a v zápětí začala být budována navazující pětikilometrová trať Polská
Ostrava – Michálkovice (otevřena v září 1912). V říjnu 1912 byl otevřen
také čtyři kilometry dlouhý úsek Karviná – Fryštát a následujícího roku
postupně linie Karviná – Německá Lutyně (skládající se ze dvou stavebních úseků: Karviná – Orlová-Kopaniny a Orlová-Kopaniny – Německá
Lutyně), Orlová-Kopaniny – Orlová-tržiště a Německá Lutyně – Bohumín.
V červenci 1914 byl zprovozněn úsek Bohumín – Hrušov a zároveň Slezské
zemské dráhy převzaly provoz na místní dráze Hrušov – Polská Ostrava.
Tím byla dovršena výstavba místních drah v jádru ostravsko-karvinského
revíru, přičemž jejich provozní délka čítala čtyřicet kilometrů. Zemský
výbor sice získal ještě v září 1918 koncesi na přípravné práce pro úzkorozchodnou dráhu Orlová – Michálkovice, ta však již v poválečné době
nebyla realizována.102
Investice do výstavby sítě zemských úzkokolejných drah v Těšínském
Slezsku nebyly malé. Do konce roku 1916, kdy již byly v provozu všechny
linie Slezských zemských drah, se náklady na jejich výstavbu a zprovoznění
vyšplhaly do výše téměř sedmi milionů rakouských korun. V závislosti na
náročnosti terénu se stavební náklady na kilometr úzkorozchodné železnice pohybovaly v rozmezí 160 000 – 285 000 rakouských korun. Největší
položky představovaly výdaje na výstavbu železničního tělesa (zemní práce,
mosty, kanály, zdi, náklad na štěrk) – cca 27 % všech nákladů, dále výdaje
na pořízení železničního svršku (kolejnice, výhybky, pražce, spojovací
materiál) – 13 % všech nákladů a pořízení elektrotechnického vybavení
měly vhodně propojit nejdůležitější centra ostravsko-karvinského revíru, a sice spoje Bohumín
– Hrušov a Polská Ostrava – Michálkovice. Tyto tratě však měly být vystavěny až ve druhé
sledu, tj. po zhodnocení dopadu stavby tratě Fryštát – Bohumín na zemské inance. Nutno
poznamenat, že později došlo k přehodnocení takto načasované výstavby zemských drah.
Stenographische Berichte, XLIV. Session. Troppau 1910, s. 661.
101 Statistisches Handbuch für die Selbstverwaltung in Schlesien. 10. Jahrgang. Troppau 1919,
s. 248; G a r b a , K.: Úzkorozchodné dráhy na Ostravsku 1902–1973. Díl I. Brno 1974,
s. 56–57.
102 Statistisches Handbuch für die Selbstverwaltung in Schlesien. 10. Jahrgang. Troppau 1919,
s. 248–250.
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tratí a měníren (17 %). Nepříliš velká suma (cca 11 % celkových nákladů)
padla na pořízení vozového parku (16 motorových vozů, 14 vlečných vozů
a tři nákladní vozy), který společnosti dodala kopřivnická vagónka.103
Tabulka 2: Náklady na jednotlivé tratě Slezských zemských drah (náklady zaokrouhleny na stovky K)1
Linie
Slezských
zemských
drah
Rok
otevření
Provozní
délka (km)
Stavební
náklady na
kilometr
provozní
délky (K)
Celkové
stavební
náklady do
konce roku
1916 (K)

Polská
Polská
Ostrava Ostrava
– Hrušov – Michálkovice
1912
19042

Karviná
– Fryštát

1912

Karviná
Orlová- Bohumín Bohumín
– Němec- Kopaniny – Němec- – Hrušov
ká Lutyně – Orlová ká Lutyně
tržiště
1913
1913
1913
1914

3,3

5

3,8

10,8

2

6,7

8,5

284 500

178 300

261 300

159 900

176 300

183 100

202 900

939 0003

891 700

993 000

1 726 500

352 500

1 226 800 1 724 400

1
Pramen: Statistisches Handbuch für Selbstverwaltung in Schlesien. 10. Jahrgang. Troppau
1919, s. 248–273.
2
V roce 1911 proběhla elektriikace a o tři roky později provoz na trati převzaly Slezské
zemské dráhy.
3
Náklady na odkoupení dráhy a její elektriikaci.

Jaké byly hospodářské výsledky Slezských zemských drah? Pro
odpor Severní dráhy nebyl udělen souhlas k zavedení nákladní dopravy
na Slezských zemských drahách, což podnik nesporně oslabovalo. Dráhy
tak nabyly jednoznačně charakteru příměstské hromadné dopravy.104 Co
do počtu přepravených osob se však podnik rozvíjel velmi progresivně. Jen
v letech 1914–1918 doprava osob vzrostla šestkrát a na konci války Slezské
zemské dráhy přepravily více než osm a půl milionu osob. Nejvíce lidí cestovalo v úsecích Fryštát – Bohumín a Bohumín – Polská Ostrava. Nárůstu
počtu přepravených odpovídal také zisk společnosti, který vzrostl téměř
103 Výpočty provedeny na základě údajů Statistisches Handbuch für Selbstverwaltung in
Schlesien. 10. Jahrgang. Troppau 1919, s. 256–259. O vozovém vybavení drah podrobněji
L o s o s , L. a kol.: Atlas tramvají. Praha 1980, s. 193–195.
104 Tohoto faktu si povšiml také František Hodáč, který srovnal síť místních drobných
železnic s obdobně zaměřenými tramvajovými linkami velkých průmyslových měst Severní
Ameriky. Viz H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 6.
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čtrnáctkrát (viz tabulka 3). Na druhé straně byl vyšší zisk relativizován
vysokými náklady na mzdy, provoz a opravy, které se jen během účetního
roku 1917/8 téměř zdvojnásobily. Nejvíce inancí vydala společnost na
mzdy pro svých 275 zaměstnanců. Přímé výdaje na mzdy tvořily více než
35 % celkových nákladů společnosti (vypočteno k roku 1918).
Celkově se jeví investice slezských samosprávných orgánů do hromadné dopravy na Ostravsku jako racionální. Na rozdíl od jiných v té
době podporovaných projektů lokálek byla alespoň elementární prosperita
Slezských zemských drah zajištěna početnou klientelou, která do značné
míry nahradila chybějící zisky z nákladní dopravy.105
Tabulka 3: Celková bilance Slezských zemských drah v letech 1912–
1918
Rok Celkové provozní výdaje (K) Celkové zisky (K)
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

44 418
198 902
299 397
324 264
525 995
813 923
1 521 057

44 418
189 144
345 347
533 784
807 922
1 357 441
2 181 244

Čistý zisk/ztráta
(K)
0
-9758
45950
209520
281927
543513
660187

V.
Otázka výstavby železnic sloužících místní přepravě představovala
v habsburské monarchii od 80. let 19. století velmi ožehavé téma. Existovala
řada přístupů i protichůdných názorů, jak se postavit k problému tehdy
potřebných, avšak z velké části málo rentabilních lokálních drah. Kdo se
má na výstavbě podílet a kdo má tyto dráhy provozovat? Má stát využít
svých mocenských pák a vynutit si stavbu lokálek na silných železničních
společnostech či je morální povinnost státních orgánů zajistit srovnatelné
dopravní podmínky pro většinu regionů a jejich obyvatel? A jakou roli
měly sehrát místní samosprávy, zemskou počínaje a obecní konče, které
měly na pořízení místních drah největší zájem?
Snaha vynutit si stavbu místních drah na etablovaných železničních
společnostech sice byla možná (a také se uskutečňovala – zvláště v případech
obnovování koncesí, udělování koncesí na rozšíření železniční sítě dané
105 Výpočty provedeny na základě podrobné statistiky, uveřejněné ve Statistisches Handbuch
für die Selbstverwaltung in Schlesien. 10. Jahrgang. Troppau 1919, s. 255–273.
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společnosti apod.), ale nemohla se z podstaty věci stát základem efektivní
dopravní politiky. Stát na počátku 80. let podnítil příslibem daňových úlev
výstavbu lokálek soukromými železničními společnostmi, avšak neřešil
otázku inančního zajištění místních drah. Vzhledem k rostoucím výdajům
státní správy na stavbu místních drah začalo být zřejmé, že se na inančním
zabezpečení výstavby budou muset větší měrou podílet také orgány zemské
samosprávy a místní zájemci. Jinak řečeno, stát hodlal napříště investovat
jen do projektů, které měly zajištěné vícezdrojové inancování. Díky tomuto
tlaku velká část zemí Předlitavska přijala na počátku 90. let 19. století zvláštní
zákony, jimiž proces podpory stavby lokálních drah různým způsobem upravovala. Realita zemských železničních akcí v Předlitavsku však naznačovala, že
se tím stát zbavil v mnoha případech pomyslného „Černého Petra“ v podobě
nákladů na nerentabilní dráhy na úkor zemských orgánů.
Pro zemské orgány představovaly v počátcích nejšetrnější způsob
investic do místních drah příspěvky (subvence) na jednotlivé železniční
projekty. Většinou totiž nedosahovaly neúměrných částek a nezavazovaly zemskou samosprávu k druhotným investicím. Na druhé straně také
nepřinášely zemské samosprávě žádný podíl na rozhodování v dopravní
společnosti a ani na případném zisku. „Subvenční“ cestou bylo možné
podporovat pouze projekty, které měly většinu potřebných inancí zajištěnu jiným způsobem (výstavby se ujal stát, případně soukromá železniční
společnost). V dalších případech bylo třeba zvolit jiný způsob podpory.
Jedním ze způsobů podpory výstavby lokálních drah byla garance
zúročení a úmoru půjčky a garance zúročení prioritních akcií soukromé
společnosti ze strany země. Zkušenost s tímto systémem prodělala zemská
samospráva v Čechách a nebyla nijak dobrá. Přitom zemská železniční akce
v Čechách nabyla mimořádného rozsahu. O to byly problémy v Čechách
větší. V garančním systému totiž zemské orgány neměly nárok na případný
podíl ze zisku lokálních drah a jejich kontrola nad dráhou byla omezená.
To vše přesto, že zemská samospráva nesla při výstavbě inanční riziko
a dorovnávala schodky u prodělečných drah. Značnou nevýhodou také
bylo, že případným přebytkem jedné tratě nešla kompenzovat pasiva jiné
tratě. Naopak, přebytek se musel využít k vyrovnání vzrostlého garančního
dluhu a zbytek se vyplácel interesentům, vlastnícím kmenové akcie (nikoli
jen ve prospěch země). Tento systém, v případě prodělečných drah zemské inance nesmírně zatěžující, byl v roce 1905 zemským sněmem silně
zkritizován, a napříště již neměly být garance vůbec poskytovány.
Země se také mohla vydat cestou přímé výstavby místních železnic.
Tímto směrem se vydalo Štýrsko – vzor zemského železničního zákonodárství. Ve Štýrsku byl půjčkou vytvořen zvláštní zemský železniční fond,
ze kterého pak byla inancována vlastní zemská železniční akce. Původním
záměrem země bylo vytvořit akciové společnosti, přičemž prodejem jejich
cenných papírů by země získala prostředky pro stavbu nových železnic.
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Praxe však byla odlišná. Původní stavební program se realizoval ve skromnější podobě. Akciové společnosti vytvořeny nebyly, ale místní interesenti
se zavázali ke garanci zúročení pořizovacího kapitálu, avšak jen v omezené
míře. Problémem se stalo neustálé odkládání splátek slíbených garancí.
Místo předpokládaného zisku železniční fond chudnul, a navíc byly pravidelně překračovány stavební rozpočty. Proto byl samostatný železniční
fond v roce 1900 začleněn do zemského fondu a Štýrsko se rozhodlo
napříště podporovat železnice jen subvencemi.
Zpravidla však v praxi docházelo k nejrůznější kombinaci způsobů
podpory výstavby lokálních drah (viz případ Haliče). Slezské zemské orgány od počátku vsadily v oblasti výstavby lokálních tratí na co nejtěsnější
spolupráci se státem. Jinak ani nemohla malá země s omezeným rozpočtem
k problému lokálních drah přistupovat. To vytvořilo systém se svými klady
i zápory. Země nemusela do výstavby přímo investovat vysoké částky a řešit
inanční problémy jako jiné země, ale vystačila si dlouhou dobu s více
méně nevelkými subvencemi. Na druhé straně se však výstavba mnoha
lokálních tratí, o které byl ze strany země i místních zájemců evidentní
zájem, neúměrně protahovala. Vlastní železniční akce se ve Slezsku rozběhla až dosti pozdě, v období, kdy sousední země bilancovaly své hořké
zkušenosti s vlastními zemskými železničními akcemi. Na rozdíl od železničních akcí v jiných zemí se slezské orgány poučily z chyb a investovaly do
dopravní infrastruktury na pomezí lokální dráhy a příměstské tramvajové
dopravy. Tím měly šanci snížit pořizovací náklady (dráhy byly vystavěny
jako úzkorozchodné) a měly zajištěnu početnou klientelu v průmyslové
oblasti, zažívající svůj boom.
Podstata problému lokálních železnic tzv. svépomocného období
však tkvěla v něčem jiném než byl systém jejich podpory. Zcela pregnantně
meritum věci vyjádřil již před sto lety František Hodáč, když prohlásil, že
se výstavba zemských drah změnila „v zakládání dosti nesoustavné z valné
části pasivních železnic, k jichž stavbě nebylo chuti ani ze strany státu a tím
méně ze strany soukromých společností…“ 106 Tlak veřejného mínění, lobbing
zemských a říšských poslanců i vize železnice jako spásonosného prostředku pro periferní regiony způsobily, že řada drah vznikla v naprosto
nevhodných podmínkách. Navíc nemálo jich bylo zprovozněno v období,
kdy z nich činila nastupující autobusová doprava nekonkurenceschopný
anachronismus. Na závěr nelze než souhlasit s tvrzením Milana Hlavačky, že „zemská železniční akce může sloužit i jako zdroj poučení pro podobná
strategická a inančně náročná rozhodnutí státní správy a samosprávy ve zcela
současné době“.107

106
107

H o d á č , F.: Finanční účast království a zemí, s. 149.
H l a v a č k a , M.: Zlatý věk české samosprávy, s. 116.
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Příloha
Výše slezských zemských subvencí na jednotlivé lokální tratě v Rakouském
Slezsku do roku 1918 (mimo subvencí na trasování a náklady na Slezské
zemské dráhy)1
Dráha
Hanušovice
– Głuchołazy
Mikulovice –
Zlaté Hory
Lipová –
Bernartice
Hukovice –
Vidnava
Bernartice –
Javorník ve Sl.
Třemešná ve
Slezsku –
Osoblaha
Bruntál –
Malá Morávka
Opava – Hradec
nad Moravicí

Státní
Rok
Celkový příspěvek
Zemská
otevření subvence (K) interesentů (K) subvence (K)
300 000
200 000 2
1888
1 200 000
(hypoteční
půjčka)
1896
státní stavba
140 410
55 000
1896

státní stavba

395 840

164 000

1897

státní stavba

90 000

30 000

1897

státní stavba

100 000

40 000

1898

státní stavba

574 000

237 000 3

1901

státní stavba

401 511

100 000

1905

132 000
453 000
(převzetí
kmenových
akcií)
stavitelem
?
Pruské státní
dráhy
stavitelem
?
Pruské státní
dráhy
0
430 000 + 300 000
+ 240 0004

Opava – Pilscz

1909

Vidnava – Nisa

1911

Svinov –
Klimkovice

1911

40 000

18 000

20 000

90 000

1
Pramen: B e r t h o l d , K.: Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt von ihren
Anfänge bis zur neuesten Zeit. Theil II. Troppau 1909, s. 167–171. Die österreichischen Bahnen
niederer Ordnung. Wien 1908, s. 93; Geschichte der Eisenbahnen der Oesterr. Ungarischen Monarchie. Band V. Wien – Teschen – Leipzig 1908, s. 286.
2
Dalších 100 000 K subvence Moravského zemského sněmu.
3
Subvence Moravského zemského sněmu.
4
Dalších 300 000 K půjčka obcí Klimkovice, Polanka a Svinov od Živnostenské banky.
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Der Anteil der Landesselbstverwaltung bei der Errichtung des
lokalen Eisenbahnnetzes und die entsprechenden Maßnahmen
auf Landesebene in Österreich-Schlesien (bis 1918)
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Errichtung des lokalen Eisenbahnnetzes
im Zeitraum der sog. Eigeninitiativbahnen und der Rolle der Landesselbstverwaltung in
diesem Prozess. Seit Ende der 1880er Jahre bis zum Ersten Weltkrieg sind wir in Zisleithanien Zeuge von Bemühungen, die die Landesselbstverwaltungsorgane im Bereich der
Errichtung eines Eisenbahnnetzes entfalteten. Die Mehrzahl der Landtage in Zisleithanien
erließ eigene Gesetze, mit deren Hilfe sich die Länder in unterschiedlicher Form am Aufbau
lokaler Eisenbahnen beteiligten. Diese Phase des Baus lokaler Bahnen zeichnet sich durch
mehrere gemeinsame Merkmale aus. Die Impulse zum Bau gingen dabei in erster Linie von
lokalen Interessenten (häuig Unternehmern oder Vertretern von Großgütern) sowie örtlichen
Selbstverwaltungen (mitunter auch auf Bezirksebene). Die inanzielle Hauptlast schulterten
dabei die Landesorgane, die lokalen Interessenten und der Staat und sie errichteten in der
Regel wenig leistungsfähige (zum Teil unrentable) Bahnen, an denen die großen Verkehrsgesellschaften wenig Interesse zeigten.
Die Landesverwaltungen wurden unter dem Druck des Staates und der Öffentlichkeit seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet des Aufbaus örtlicher
Eisenbahnnetze aktiv. Die einzelnen Länder Zisleithaniens gingen die Frage eines lokalen
Eisenbahnnetzes jedoch unterschiedlich an. Die schlesischen Landesorgane setzten von
Beginn an auf eine möglichst enge Zusammenarbeit mit dem Staat. Dies schuf ein System
mit Vor- und Nachteilen. Schlesien musste in den Aufbau keine großen Summen investieren
und inanzielle Probleme wie andere Länder lösen, sondern man begnügte sich lange Zeit mit
geringen Subventionen. Auf der anderen Seite zog sich jedoch die Errichtung lokaler Linien,
an denen Land und örtliche Interessenten Interesse zeigten, unverhältnismäßig in die Länge.
Eigene Aktionen zur Errichtung eines Eisenbahnnetzes kamen in Schlesien erst vor dem ersten
Weltkrieg in Gang. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die Nachbarländer ihre schlechten
Erfahrungen mit eigenen Maßnahmen zum Bau von Eisenbahnen bilanzierten. Die schlesischen Landesorgane zogen ihre Lehren aus den Fehlern der Nachbarländer und investierten
in die zukünftige Infrastruktur im Grenzbereich zwischen Lokalbahn und vorstädtischem
Straßenbahnverkehr. Damit verringerten sie die Investitionskosten und sicherten sich eine
zahlenmäßig starke Klientel in einem sich stürmisch entwickelnden Industriebereich.
Die Anstrengungen bei der Errichtung eines Eisenbahnnetzes im Zeitraum der sog.
Eigeninitiativbahnen werden sehr widersprüchlich bewertet. Auf der einen Seite wurde vor
dem Ersten Weltkrieg eines der dichtesten Eisenbahnnetze in Europa errichtet. Auf der anderen Seite wurden seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen des Autobusverkehrs
Lokalbahnen errichtet, die einen wesentlich geringeren Aufwand erforderten. Der Druck der
öffentlichen Meinung, der Lobbyismus der Landtags- und Reichstagsabgeordneten sowie
die Vision einer Eisenbahn als heilbringendes Mittel für die peripheren Regionen bewirkten, dass zahlreiche Bahnen unter ungünstigen Bedingungen entstanden. Dies hatte deren
geringe Konkurrenzfähigkeit sowie die Notwendigkeit einer nachfolgenden inanziellen
Unterstützung zur Folge.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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Jiří Lach
Laichterův projekt České dějiny v kontextu
české nakladatelské práce∗

Jiří Lach: Laichter’s Project Czech History (České dějiny) in the Context of the
Czech Publishing Activity
Laichter’s project Czech History (České dějiny) belongs to the signiicant attempts on
a general interpretation of the nation’s past. The idea appeared in the beginning of
the 20th century in connection with both the boom of publishing and the progress of
the Czech positivist historiography. The article follows the beginning of the project
and the political, historical and professional reasons for which it inally remained
incomplete. The author further focuses on the role of the key publishers (Jan and
František Laichter) and historians, who participated on the synthesis (e.g. Václav
Novotný, Kamil Krofta, Rudolf Urbánek and Josef Šusta).
Key words: České dějiny (Czech History), Laichter’s Publishing House, Czech historiography, Jan Laichter, František Laichter, Václav Novotný, Kamil Krofta

Počátky nakladatelství1
Za vrchol české pozitivistické historiograie jsou zpravidla považovány dvě rozsáhlé syntézy: v obecných dějinách Dějiny lidstva od pravěku
k dnešku spojené s 30. a počátkem 40. let 20. století,2 v případně zevrubného a zároveň kritického zpracování národní minulosti vystupují České
dějiny, projekt, který lemoval šest dekád 20. věku.3 Při vzniku obou syntéz
– stejně jako pro jejich nedovršení – muselo dojít k naplnění několika
předpokladů: česká historiograie musela získat odstup od romantického
dějepisectví, předně od zakladatelské osobnosti Františka Palackého,
aby bylo možno k jeho kanonické práci Dějiny národu českého v Čechách
Tento text vznikl v rámci projektu GAČR 404/06/1151.
1
Poznámka k prostudovaným pramenům. V této studii čerpám mimo jiné z osobních
fondů Jana Laichtera a Františka Laichtera v LA PNP ve Starých Hradech. Jelikož se jedná
o dosud neinventarizované fondy, uvádím v odkazech uložení jednotlivých pramenů v úplnosti. Materiály k zde představovanému tématu jsou totiž zejména u pozůstalosti F. Laichtera
umístěny v řadě kartónů či složek a zkrácené odkazy by mohly případnému zájemci jejich
dohledání značně zkomplikovat.
2
L a c h , Jiří: Josef Šusta a Dějiny lidstva. Olomouc 2001.
3
Od prvního impulsu na jaře 1905 do vydání druhého svazku Bartošovy Husitské revoluce
v roce 1966.
∗

Časopis Matice moravské 127/2008
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a v Moravě zaujmout kritický postoj neovlivňovaný českým veřejným
míněním. Tato podmínka byla zvláště podstatná pro Laichterův nakladatelský počin. Obě uvedené práce vznikly až po mohutném rozvoji české
historiograie a několika desetiletích analytické průpravy. Doslova rozmach
českého nakladatelského trhu pak reprezentuje poslední podmínku. V případě obou citovaných syntéz vzešel prvotní impuls právě od nakladatelů,
nikoliv od historiků samotných.4
Prvotní impuls k novému zpracování národních dějin vzešel od Jana
Laichtera, který symbolizuje vzestup nakladatelské činnosti v českých
zemích před první světovou válkou. Dobrušský rodák od osmnácti let zažíval
svá učednická léta u několika knihkupců především ve východních Čechách,
aby v roce rozdělení Karlovy univerzity – později jeho nejhojnější autorské
základny – přišel do Prahy. Tam J. Laichter sbíral zkušenosti u Jana Otty,5
vůdčí igury české kulturní a vědecké knihy. Jan Laichter během svého
života častokrát zdůraznil význam sedmileté zkušenosti u Ottů. Relexe
beánských inspirací nalezneme např. v Laichterově snaze vydávat nejen
knihy, ale též vědeckou revue. U vydavatele Athenea, proslulé encyklopedie,
či Zlaté Prahy se Jan Laichter ovšem přiučil ještě jedné věci: jestliže má
nakladatelská irma přežít, musí zakladatel včas hledat nástupce. Zánik
Ottova podniku jej zcela nepochybně inspiroval ke včasnému zajištění
faktického a později i právního kontinua ve své irmě.
Jan Laichter se osamostatnil v polovině 90. let 19. století.6 Přestože na
éru u Otty vzpomínal rád a autor doposud jediné obsažnější práce o Ottovi
uvádí, že se vztah obou mužů nezměnil,7 neodcházel J. Laichter idylicky.
Ještě jako Ottův zaměstnanec začal v roce 1893 vydávat revue, kterou
inspirovali František Drtina a T. G. Masaryk.8 Laichterova Naše doba – de
facto odezva na nemožnost odstranit některé nedostatky kdysi slavného
Athenea – po roce existence Jana Ottu přiměla, aby dal Janu Laichterovi

4
V případě Českých dějin kontaktoval následného prvního redaktora Václava Novotného
J. Laichter. Srov. A AVČR, fond V. Novotný, kart. 19, inv. č. 1126, J. Laichter V. Novotnému
8. března 1905, koncept listu viz LA PNP, fond Jan Laichter, složka Václav Novotný. Hlavního redaktora Dějin lidstva Josefa Šustu dokonce původně oslovily dva nakladatelské domy,
Orbis a Melantrich. Srov. A AVČR, fond V. Chaloupecký, složka M. Weingart, dopis z 10.
února 1934. Opis tohoto listu se nachází v LA PNP, fond Melantrich, složka V. Chaloupecký.
Nabídka Orbisu je zřejmá z NA Praha, fond Josef Šusta, kart. 19, inv. č. 17, dopis Orbisu J.
Šustovi z 15. března 1934.
5
LA PNP, fond F. Laichter, kart. T – Seznamy knih Laichterova nakl. Naše doba.
Křesťanská revue; R – Laichter J. + Frant.; Rádl, Em. Rukou J. Laichtera sepsaný přehled
o „štacích“. Působil mimo jiné v Rychnově n. K. a v Jičíně.
6
Tamtéž. Vysvědčení k schválení Dra Františka Laichtera náměstkem nakladatelské koncese.
Oprávnění vést nakladatelskou živnost získal J. Laichter 16. ledna 1896.
7
Š v e h l a , Jaroslav: Jan Otto. Kus historie české knihy. Ed. Robert Sak. Jinočany
2002, s. 67.
8
Promotorská řeč Alberta Pražáka při udělování čestného doktorátu J. Laichterovi. In:
Universita Karlova českému nakladateli Janu Laichterovi. Projevy a přednášky. Praha 1946, s. 13.
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na vybranou: „…nebude asi možno, abyste zůstal v mém závodě a zároveň se
staral o podnik svůj.“ 9
J. Laichter nechtěl na Královských Vinohradech sídlící irmu budovat
jako olbřímí koncern10 a prokázal též menší ediční rozevlátost než Otto.11
Rodinný podnik se dostal v průběhu své půlstoleté existence několikrát
do inančních potíží, ale ty šly na vrub dobových makroekonomických
jevů. Fundátor irmy se staral o to, aby na knižním trhu příliš neriskoval
a vytvářel rezervy pro léta chudá. Sám přitom později poukázal na příklad
Otakara Štorcha-Mariena, kterého rychlý úspěch přivedl k hazardnímu
podnikání a nakonec vedl ke krachu jeho Aventina.12 Bezprostředně po
osamocení došlo k založení patrně nejslavnější řady, tedy Laichterova
výborů nejlepších spisů poučných. I koncepce této edice vylučovala, aby se
nakladatelství rozvinulo v koncern typu Melantricha 30. let 20. století,
neboť majitel se snažil číst všechny práce určené k překladu pro tuto řadu
a popřípadě rukopisy českých autorů, pokud byly již napsány. Laichterův
cit pro literaturu osvědčují též jeho samotné básnické náběhy, jež zčásti
otiskl v tehdy proslulých Čechových Květech.13
České dějiny – čtvrtstoletí s Václavem Novotným
Projekt se zrodil mezi lety 1903 a 1905. První letopočet vyznačuje
reakci Václava Novotného na úvodní svazek Bachmannova vypsání historie
českého území, v němž se německý dějepisec rodem z Chebu dostal k roku
1400.14 V. Novotný v téměř stostránkovém posudku analyzuje Bachmannovu práci v koncepčním ohledu a v chronologickém řádu sleduje přehmaty
díla, které aspirovalo na překonání Palackého vylíčení. Ivančický rodák je ve
svém soudu sice mírnější něž o sedm desetiletí později František Kutnar,15
který v práci našel osten silného německého nacionalismu, ale zjevně ukazuje, že A. Bachmann nenaplnil svůj cíl – podat zdárnou revizi Palackého.
V. Novotný sleduje Bachmannovy interpretace a hledá omyly v detailech.
Upozorňuje i na kritiku Bachmannovy práce z pera německých badatelů,
9
LA PNP, fond, J. Laichter, korespondence. J. Otto J. Laichterovi 1. prosince 1894.
10
„Nikdy si neudělej z nakladatelství fabriku“, vzpomínal na otcova slova syn. LA PNP, fond F.
Laichter, kart. Výplatní listiny členů rodiny. F. Laichter, Vzpomínka. Nedatovaný strojopis.
11
Promotorská řeč Alberta Pražáka, s. 12.
12
LA PNP, fond F. Laichter, kart. Výplatní listiny členů rodiny. Strojopis interview do
Listů pro umění a kritiku z března 1934, s. 6.
13
L a i c h t e r , Jan: Vyhnanci na pomezí. Květy 6, 1884, říjen, s. 492–496. Že se jednalo
o publikaci ve společnosti tehdy nejvýznačnějších českých literátů svědčí i to, že zde budoucí
vydavatel Českých dějin publikoval svou báseň vedle pokračování Jiráskových Psohlavců.
14
N o v o t n ý , Václav: Prof. Bachmann a české dějiny. Zvláštní otisk z Čes. čas. hist.
ročník IX. Praha, b. d.
15
K u t n a r , František – M a r e k , Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského
dějepisectví. Praha 19972, s. 450–452.
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čímž posiluje své pozice. Kniha německého dějepisce a její kritika z pera V.
Novotného jsou pro budoucí syntézu české minulosti podstatné v několika
ohledech. Přes své rezervy Bachmannovy Geschichte Böhmens důsledně připomněly, že čeští historici do počátku 20. století nebyli s to vytvořit dílo
dosahující hodnoty Palackého dějin. Za druhé, kritika Bachmanna působila
jako impuls na Jana Laichtera, aby do nakladatelského plánu zařadil syntézu českých dějin. A konečně Novotného rozbor předznamenal styl všech
čtyř svazků prvního dílu, tedy rozsáhlé rozbory pramenů a literatury. Rys
neoddělitelný od útvaru recenze, ale velmi sporný v případě syntézy.
V březnu 1905 psal Jan Laichter Václavu Novotnému: „…potřeboval
bych pro Výbor nejl. spisů poučných Dějiny Čech, které by zabraly nejvýše
tři svazky po 50 arších, dohromady tedy asi 150 archů. Kritikou Bachmana
[sic!] vykonal jste již kus práce a kdybyste se chtěl o něco poděliti na př.
s p. prof. Pekařem a ještě s někým jiným spolehlivým, potom byl by podnik
tím spíše usnadněn. Času je dost, dvě tři léta k vydání prvého svazku.“16 V.
Novotný nabídku přijal, zmínil i potenciální spolupracovníky a nevyloučil
ani součinnost s Josefem Pekařem, byť tehdy již jejich vztahy měly mnohou
trhlinu. Hned na sklonku dubna 1905 někdejší Tomkův asistent zmínil první
spoluautory: Bohumila Navrátila z brněnského Moravského zemského archivu
a Julia Glücklicha, tehdy středoškolského učitele. První měl provést čtenáře
relativně krátkým, leč komplikovaným stoletím od roku 1526 do Bílé Hory
a Navrátilův pozdější kolega z Masarykovy univerzity se hodlal věnovat epoše
následující.17 Tím však komunikace mezi dějepiscem a nakladatelem nadlouho
ustala. Po roce čekání se Jan Laichter tázal V. Novotného na pokrok díla,18
ale ten prozatím sdělil jen málo. „… Pomýšlel jsem – a pomýšlím dosud
vypracovati určitý plán celého díla…“ a k tomu slíbil dodat závazný seznam
spolupracovníků, z nichž uvedl prozatím jen mladého Kamila Kroftu.19 To
vše do konce roku 1906.20 Jan Laichter strávil léto v Dobrušce a trpělivě čekal
na zprávy od redaktora díla. V počátcích celé práce vstupuje do života V.
Novotného tragická rodinná událost. Na sklonku roku 1907 mu zemřel syn
Václav v necelém roku věku.21 Dnes již patrně nelze zrekonstruovat dopad
ztráty syna na historikovu práci, lze však soudit, že k celkové intelektuální
kondici redaktora Českých dějin záležitost nepřispěla.
Až do konce roku 1910 se vydávání práce nerozběhlo. Pro irmu měla
situace postupně nejen neblahý hospodářský dopad, šlo též o samotnou
prestiž. Jen nedlouho po prvních ujednáních totiž projekt vešel ve známost
16
1905.
17
18
1906.
19
20
21

A AVČR, fond V. Novotný, kart. 19, inv. č. 1126, J. Laichter V. Novotnému 8. března
LA PNP, fond J. Laichter, V. Novotný J. Laichterovi 28. dubna 1905.
A AVČR, fond V. Novotný, kart. 19, inv. č. 1126, J. Laichter V. Novotnému 6. června
Níže ukáži, že V. Novotný v případě K. Krofty jednal poněkud nešťastně.
LA PNP, fond J. Laichter, V. Novotný J. Laichterovi 17. června 1906.
A AVČR, fond V. Novotný, kart. 2, inv. č. 50, kapesní kalendář na rok 1907.
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v intelektuálních kruzích. Nakladatel doufal, že první sešity Českých dějin
obdrží abonenti již v roce 1908, v době završení dvou jiných objemnějších
edic – České politiky a Literatury XIX. století.22 Nedlouho nato vinohradský
nakladatel ohlásil brzké uvedení nové syntézy národních dějin čtenářské
obci. Až tragicky se mýlil v posledním odstavci třístránkového reklamního
letáku, když deklaroval: „Po dlouhých svědomitých přípravách dospělo se
konečně tak daleko, že díl I. (od počátku do r. 1346), napsaný V. Novotným začne vycházeti ještě během r. 1909, přípravy ke svazkům dalším
pokročily tou měrou, že jejich vydání nevyžádá si většího prodlení.“23
První svazek spatřil v celistvosti světlo světa až v roce 1912 a jeho autor
– právě v tomto období povýšivší do ranku řádného profesora – pokročil
sotva do 11. století.24 Žádné z očekávání vkládaných do nového vypravení české minulosti nedošlo plného naplnění. V. Novotný využil osm set
stran svazku k minucióznímu rozkladu pramenů a známé literatury, ale
v knize triumfující pozitivistická kritika nemohla uchvátit vzdělaného,
leč obecného čtenáře, jenž stál v Laichterově nakladatelské koncepci na
místě z nejvýznačnějších. Autor rovněž zaostal za programem, dle něhož
se měly České dějiny v první svazku propracovat až k vylíčení smrti Jana
Lucemburského u Kresčaku.
Snad ještě závažnější byla percepce obsáhlého úvodního svazku
v historické obci. Především tandem Josef Pekař a Josef Šusta zareagoval
zvláště kriticky. Na vrcholu sil stojící úspěšný autor Knihy o Kosti stručně
ale kriticky zhodnotil Novotného práci již v jejím časném stádiu v ČČH.25
Josef Šusta v duchu svého rozvážného naturelu vyčkal pokračování26
a vystavil oba svazky o pět let staršího kolegy zásadní kritice na stránkách
právě založené Vědy české.27 Tehdy již profesor všeobecných dějin na
Karlově univerzitě nekritizoval pouze jeden aspekt z dvou tisíc stran, které jeho kolega do roku 1913 otiskl: faktograickou správnost jeho dílčích
analýz. Avšak přemíru detailů vykreslil zároveň jako jeden z nejzávažnějších problémů Novotného syntézy: „Podrobné popisování událostí válečných,
dynastických a jiných episod osobního rázu zaplavuje nespoutaně knihu. Jako
zrnka v růženci jde miniatura za miniaturou a skoro nikde není odstupu od
22
A AVČR, fond V. Novotný, kart. 19, inv. č. 1126, J. Laichter V. Novotnému 15. října
1906.
23
LA PNP, fond F. Laichter, kart. T – Seznamy knih Laichterova nakl. Naše doba.
Křesťanská revue; R – Laichter J. + Frant.; R á d l , Em.: Literární oznámení.
24
N o v o t n ý , V.: České dějiny. I. 1. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha.
Praha 1912, 783 s.
25
ČČH 17, 1911, s. 125.
26
N o v o t n ý , V.: České dějiny. I. 2. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha 1913,
1216 s.
27
Š u s t a , J.: Václav Novotný: České dějiny. Věda česká 1, 1914, s. 13–21. J. Šusta sice
ubezpečuje, že mu nejde o kritiku za každou cenu (srov. s. 20), ale přesto Novotného dílo
vychází z posudku velmi negativně.
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jednotlivých událostí, jakého žádá obraz velkých rozměrů.“ 28 Takto pojaté líčení
nemohlo dle J. Šusty zaujmout širší čtenářskou obec, byť na to V. Novotný
pomýšlel.29 Podle něj se V. Novotný vyhnul tomu nejdůležitějšímu: vykreslení a zejména interpretaci epoch namísto únavných osobních historií, které
oběma knihám dominují.30 Absentuje rovněž velkorysejší pokus o novou
periodizaci českých dějin.31 Novotného starší české dějiny jsou v Šustově
chápání kronikou událostí a výčtem bádání, v nichž výrazně absentuje
samostatné hodnotící hledisko. Jako historik všeobecných dějin referent
kritizuje i odtažitost výkladu o českém prostoru od širšího evropského
kontextu.32 Právě tyto devízy se bude J. Šusta jako pozdější spoluautor
snažit do Laichterova projektu zanést od poloviny 30. let. V případě všech
Novotného svazků tak proti sobě stojí dva principy: úctyhodný sběr informací a přehled dostupného bádání a proti tomu roztříštěný obraz českých
dějin bez pevnější celistvosti. Neviděli to jen Novotného hlavní kritikové,
kolegové z Karlova učení J. Šusta a J. Pekař,33 ale též zahraniční badatelé
upozorňovali na tento rozpor.34
V roce Husova výročí vyšel první svazek vyprávějící o 15. století. Došlo
tak k vynechání druhého dílu, ve kterém měly Dějiny vylíčit vzestup českých
zemí v lucemburské éře a následně pohnuté děje husitské. Uvedené partie si
pro sebe vytknul Václav Novotný, který se však na patnáct let odmlčel.35 Ke
slovu přišel Rudolf Urbánek. Během tří let předložil dva rozměrné svazky
o Věku Poděbradském.36 Přestože R. Urbánek nerezignoval na detailní
průzkum epochy, sepjal fakta v o něco kompaktnější celek, než V. Novotný.
Věk Poděbradský dodnes bezesporu zůstává nezbytným fundamentem
pro studium politických a zvláště církevních poměrů té doby. Z pohledu
čtenáře došlo ovšem jen k malému pokroku v záběru, neboť autor vypsal
28
Š u s t a , J.: Václav Novotný: České dějiny, s. 14.
29
N o v o t n ý , V.: České dějiny. I. 2., s. VI.
30
Š u s t a , J.: Václav Novotný: České dějiny, s. 15.
31
Tamtéž.
32
Tamtéž, s. 19–20.
33
J. Pekař krátce referoval také o posledním 3. svazku, vydaném za Novotného života.
Jedná se o gentlemanskou kritiku. V. Novotný není šmahem odmítán a J. Pekař je s to nalézt
též přívětivé slovo pro text svého kolegy: „Celek představuje výkon úctyhodné píle a práce sběratelské i kritické, jenž dalšímu studiu bude vítanou oporou i tam, kde narazí na nesouhlas…“ ČČH,
34, 1928, s. 438.
34
Polský medievista Bronisław Włodarski Novotného přístup popsal v recenzi Šustova
Soumraku Přemyslovců: „…Mialą ona [Novotného metoda, pozn. J. L.] swoją dobrą stronę w
tem, że dawała sczegółowy przegląd dotychczasowego stanu badań nad historją Czech, lecz z drugiej
strony, wskutek zbyt wielu sczegółów zaciemnał się neraz obraz całości.“ W ł o d a r s k i , B.:
Šusta Józef: České dějiny, Dilu II čast 1. Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví. Praga 1935, str.
808. Kwartalnik Historyczny, 50, 1936, s. 291.
35
Je zajímavé, že B. Włodarski vysvětloval dlouhou césuru vypuknutím první světové
války a jejími důsledky. Włodarski, B.: Šusta, s. 291.
36
České dějiny. Dílu III. část 1. Věk Poděbradský I. Praha 1915, 976 s. (pokrývající léta
1438–1444); České dějiny. Dílu III. část 2. Věk Poděbradský II. Praha 1918, 1047 s. (pokrývající
léta 1444–1457).
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pouze několik let pohusitského vývoje. Proto i Urbánek sklidil od povolaného referenta a budoucího redaktora práce Kamila Krofty významný díl
kritiky v tomto ohledu.37 První čtyři korpusy vzešlé z pracovních stolů V.
Novotného a R. Urbánka navíc komplikovaly pokračování díla. V. Novotný rozhodně nepřestal uvažovat o samostatném dovršení díla až k době
Husově. Časový plán ovšem neznal nikdo. První dva Urbánkovy svazky
situaci neulehčovaly a tak proponovaní původní pokračovatelé pro etapu
raného novověku postrádali výchozí bod, od něhož by se mohli odrazit.
Z nakladatelského pohledu se dílo rovněž měnilo v nevídaný problém. Jan
Laichter čelil oprávněným výtkám čtenářstva a nemalým inančním ztrátám:
„Vážený pane profesore, přikládám z mnoha dotazů dva písemné, kdy dojde
na pokračování Dějin, čtenáři a odběratelé už je netrpělivě očekávají, tudíž
je nutno veřejnosti něco určitého říci a já rovněž bych rád věděl, kdy se
mám uchystat na další vydávání…“.38
Jasnější informace nezískali vydavatelé ani od R. Urbánka a v mezičase
se dramaticky proměnila situace v celé společnosti. Nabytá samostatnost
přinesla pro všechny významné české historiky nové možnosti a úkoly.
Hektičnost doby je srovnatelná snad pouze s návalem práce po roce 1945.
Na Karlově univerzitě rychle přibývalo studentů a Václav Novotný prodělal
svůj děkanský rok.39 Stál též u dalších počinů, jako byla Archivní škola
a její časopis. Ještě daleko před branami lét Jiříkových stojící R. Urbánek
přichází na Masarykovo brněnské učení, kde je mu kolegou proponovaný
pokračovatel Dějin Bohumil Navrátil, stojící zároveň stále jednou nohou
v Moravském zemském archivu. Podobně je na tom Vlastimil Kybal, který
však profesuru v Praze kombinuje s počínající diplomatickou kariérou.
V každém případě se od roku 1918 Laichterovy České dějiny na dlouhých
deset let odmlčí. Snad proto, aby zastínil dlouhé intermezzo, oslovil Václav Novotný již šedesátiletého nakladatele, aby vydal spis o Janu Husovi,
jeho dalším životním tématu, kterému první světová válka příliš nepřála.40
Ani vzájemná korespondence nakladatele a dějepisce, ani samotná práce
o kostnickém martyrovi neumožňuje kategorické stanovisko, zda s Vlastimilem Kybalem sepsané pětisvazkové dílo mělo dočasně nahradit stagnující syntézu národní minulosti41 či bylo omluvou nakladateli za trvalé
37
K r o f t a , Kamil: Václav Novotný. České dějiny. Dílu III. část 1. a 2. Věk Poděbradský
I. a II. Napsal Rudolf Urbánek. ČČH, 25, 1919, s. 302–303.
38
A AVČR, fond V. Novotný, kart. 19, inv. č. 1126, J. Laichter V. Novotnému 4. května
1925.
39
Dějiny Univerzity Karlovy IV. 1918–1990. Praha 1998, s. 553. V. Novotný zastával
děkanský post v akademickém roce 1918–1919. Na FF UK tehdy studovalo 1526 studentů.
Srov. tamtéž, s. 597.
40
Působila cenzura úřadů i autocenzura badatelů. Husovské téma bylo politikum. Srov.
Psychologický experiment Bedřicha Mendla. Neznámá anketa k 500. výročí upálení M. Jana
Husa. Dějiny a současnost, 15, 1993, č. 1, s. 44–48.
41
N o v o t n ý , V. – K y b a l , V.: Hus. Život a učení. I. 1–2 a II. 1–3. Praha
1919–1931.
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neplnění podmínek Českých dějin. Přes záslužnost tohoto podniku, který
získal ocenění České akademie věd a umění, a význam, jež zaujímá v díle
obou dějepisců, se zdá, že spíše dále zpomalilo práci, kterou měli oba
věnovat dřívějšímu zadání a navíc pasivní bilance z prodeje titulu donutila
nakladatelství Jana Laichtera k půjčce.42 Novotného tempo zpomalovala
ještě jedna záležitost. Jako kdysi Palacký, snažil se i on syntetické vylíčení
ukotvit v pramenných edicích. A tak ještě v čase ubývajících sil vydal již
dříve připravený osmý svazek Fontes Rerum Bohemicarum. Edice pro
dobu husitskou jistě užitečná, ale dále rozptylující autorovu koncentraci.43
Za svého života Václav Novotný dokončil ještě jeden svazek – pro něhož
nakladatel i autor dokonce hledali pozitivního referenta.44 Opět na tisíci
stranách provedl čtenáře šestapadesátiletou vládou Přemysla Otakara I.
a jeho syna Václava I.45 Pokročil k rozpracování panování krále železného
a zlatého, ale v sešitové podobě se před smrtí dočkal jen malé části. Podle
Josefa Vítězslava Šimáka kolegu brzdila též myšlenka fundamentální revize
prvního svazku Českých dějin.46 Novotného rukopisná pozůstalost nicméně
neumožňuje zmapovat dalekosáhlost či realizaci tohoto plánu.
Hledání nového redaktora a nové dynamiky
V červenci 1932 zemřel v necelých 64 letech Václav Novotný. Život
si nepochybně ukrátil též nekonečnou prací nad Českými dějinami, které
přes jejich torzovitost považovali mnozí za nejvýznamnější Novotného
práci.47 Fyzické vypětí doplňoval trvalý stres nad neúnosně pomalým
nárůstem vlastních partií, které výmluvně dokládá vzájemná korespondence historika a jeho nakladatele,48 stejně jako pohled na práci kolegy
42
LA PNP, fond F. Laichter, D – Protektorát, r. 1938, 2. sv. válka, rozpočet, bilance, cenzura; úvěry nakladatelské plány. Složka Věřitelé 1938/1939. Hospodářská situace. J. Laichter
si u Živnobanky musel půjčit 136 tisíc.
43
V. Novotný se zabýval řadou jiných projektů a R. Urbánek se dokonce podivoval nad
tím, jak v pestré směsici úkolů, kterým se věnoval, mohl v roce 1928 dokončit třetí svazek
Dějin. U r b á n e k , Rudolf: Václav Novotný. Praha 1933, s. 59.
44
LA PNP, fond Arne Novák, korespondence. F. Hrubý A. Novákovi 2. července 1928:
„Pokud se týče referátu o novém svazku Novotného dějin, byl jsem z přátelské strany upozorněn, že
nakladatelství Laichterovo i sám p. prof. Novotný hledali v Brně referenta jiného, dílu prof. Novotného
bližšího a také příznivějšího…“
45
N o v o t n ý , V.: České dějiny. Dílu I. část 3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava
I. Praha 1928, 1085 s.
46
Š i m á k , Josef Vítězslav: Za Václavem Novotným (5. IX. 1869 – 13. VII. 1932). ČČH,
38, 1932, s. 539.
47
Tamtéž. „Pro budoucnost však položil Novotný základy, jež … zůstanou pomníkem jeho zásluh
na věčné časy.“; W ł o d a r s k i , B.: Ś. p. Wacław Novotný. Kwartalnik Historyczny, 46,
1932, s. 561; stejný názor měl také autor nejrozsáhlejšího vědecko-pedagogického nekrologu
U r b á n e k , R.: Václav Novotný, s. 8–9.
48
A AVČR, fond V. Novotný, kart. 19, inv. č. 1126, korespondence J. Laichtera; LA PNP,
fond J. Laichter, korespondence V. Novotného.
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Urbánka, jenž až v roce 1930 představil v celistvosti další svazek rozsáhlé
poděbradské fresky, aby však opět detailně prozkoumal jen několik málo
let a postupoval v intencích všech předchozích partů Dějin.49 I Urbánkovu
knihu proplétá rozsáhlé množství exkurzů, které místo uvedení hlavních
os vývoje přinášejí každý v pramenech nalezitelný detail.50 Autor do textu
navíc vkládá celé životopisy hlavních postav, včetně obsáhlého biogramu
Petra Chelčického.51 Pozoruhodné přitom je, že v akademii věd vydaném
nekrologu V. Novotného R. Urbánek hovoří o tom, že nezdar byl již
zakódován v samotné koncepci díla a souhlasně resumuje Novotného
pozdní myšlenky: „… ,České dějiny‘ zůstaly torsem, byť i mohutným, jež je
znamením jedné z největších tragédií našeho nového života vědeckého.“ 52 Sám
přitom nepostupoval o mnoho odlišně a nejen díky neblahým politickým
podmínkám odděluje předposlední a poslední svazek Věku Poděbradského
dlouhých dvaatřicet let.
Nástup Kamila Krofty do redaktorské židle je všeobecně znám, ale
okolnosti nikoliv. Politicky nejexponovanější historik z Gollovy líhně se
k Novotného syntéze přiblížil mnohem dříve než po jeho skonu a nejednalo
se o kontakt harmonický. Ve svých třiatřiceti letech K. Krofta odmítnul
nabídku V. Novotného, aby přistoupil do autorského kolektivu. Zmínil
tradiční zaneprázdněnost archiváře-úředníka,53 ale uvedl přesně též osobní
a badatelské pohnutky. Kroftovi nekonvenoval způsob Novotného oslovení,
dějinná etapa, jíž měl podle hlavního redaktora zpracovat54 a v neposlední
řadě fakt, že Václav Novotný neoslovil některé dějepisce, „kteří byli by takřka
předurčeni zpracovati některá období. Jmenuji toliko Pekaře, Šustu, Glücklicha.
Tím Váš podnik nabývá snad proti Vaší vůli rázu silně jednostranného, jako
by Vaše České dějiny měly býti dílem toliko určité skupiny naší mladší generace
historické.“ 55 O deset let později se Krofta kolem projektu opět nepřímo
mihnul v podrobné recenzi prvních dvou svazků Věku Poděbradskému pro
Český časopis historický, kde se v kulantněji pojaté formě přihlásil k jed49
České dějiny. Dílu III. část 3. Věk Poděbradský III. Praha 1930. Zde se R. Urbánek ještě
vrátil k době Ladislava Pohrobka v letech 1453–1457, s. 3–219 a následně vylíčil čtyřletí
1458–1462, s. 223–989.
50
Upozorňuje na to O. Odložilík v recenzi díla. ČMM 55, 1931, s. 251.
51
Tamtéž, s. 256 nn.
52
U r b á n e k , R.: Václav Novotný, s. 8.
53
K. Krofta byl tehdy již habilitován (1905), ale v tehdejším systému docentura nepostačovala k důstojnému živobytí. Srov. Dějiny Univerzity Karlovy III. Ed. Jan Havránek. Praha
1997, s. 268.
54
V. Novotný oslovil K. Kroftu poprvé v roce 1905 a lákal jej, aby sepsal starší ústavní
dějiny. Pak se redaktor nadlouho odmlčel a oslovil kolegu až v roce 1909 s tím, aby zpracoval
období 1627–1848 a to až poté, co byl program dějin veřejně publikován. Srov. A AVČR,
Praha, fond V. Novotný, kart. 12, inv. č. 528, K. Krofta V. Novotnému 2. prosince 1909.
55
Tamtéž. Přestože se jedná o pozoruhodný list, upouštím na tomto místě od rozsáhlé
citace, neboť celé znění Kroftova dopisu bude otištěno v edici komplexně mapující projekt
Českých dějin.
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nomu z hlavních argumentů Šustovy kritiky V. Novotného ve Vědě české:
i Urbánkovi se ve snaze zachytit každý detail ztrácí hlavní osa výkladu.56
Jak se tedy dostal K. Krofta v roce 1932 ke skomírající syntéze? Značnou iniciativu převzal syn Jana Laichtera František, jehož druhdy Ottův
učeň považoval za nejkompetentnějšího ze svých potomků pro nakladatelské poslání.57 Sám František Laichter v jedné z četných poválečných vzpomínek na K. Kroftu zmínil, že jeho redakci doporučoval literární historik
Jiří Horák.58 Avšak výběr nového koordinátora díla se stal nepochybně
obšírněji diskutovaným a konzultovaným tématem u Laichterů i jejich přátel
a známých v intelektuálních kruzích. Např. právní historik z Masarykovy
univerzity František Čáda radil Janu Laichterovi ml., bratru Františka, aby
dokončení Novotného partií svěřil Václavu Vojtíškovi. F. Čáda ve stejném
listu zmiňuje údajné Novotného předsmrtné přání, aby redakce spočinula
v rukou Jaroslava Prokeše a Otakara Odložilíka. Jak ukáži níže, neobejde
se aspirace obou dějepisců bez negativních rezonancí.59
Pozoruhodné jsou ovšem vhled a doporučení Emanuela Rádla, byť
reagoval na dotazy Františka Laichtera dva týdny poté, co už Kamila
Kroftu požádal o redigování dějin Jan Laichter. Autor řady polemických
spisů skepticky napsal: „… Z mladších historiků není myslím schopen nikdo
/Odložilík, Bartoš, Opočenský, Prokeš, Groh/; ze starších bych nepočítal vůbec
s Glücklichem, Bidlem, Urbánka skoro neznám. Ani Kybal, ani Pekař se nehodí /Pekař by ani nepřijal a pak je příliš konzervativní/. Zbývají dva: Šusta
a Krofta. Nemám rád Šustu /mluvím v dopise docela upřímně/ je to syn panského
úředníka, kterému z otcova povolání zůstala úhorovitost; je studený jako žába
a nemá programu; jeho tendence jsou přibližně simmelovská a lamprechtovská
/to je lokální německý směr/. Nevím, co na něm chválit, leda že je obratný
– snad.“ 60 Oproti tomu Rádl pochvalně psal o Kroftovi: „Je po Pekařovi
nejčestnější z našich historiků; má také dobré jméno a není intrikán; hledí tu
a tam udělat také ústupky pokrokovcům a je dosti liberální o husitství. Vědeckost
/ve smyslu, jak jí naši historikové znají/ by byla dobrá. Předností jeho je také,
že je nezávislý.“ 61 Ale i zde viděl kritický ilozof rezervy. V organizačním
ohledu tipoval, že by Krofta Dějiny mohl řídit, ale těžko se do nich zapojit
56
ČČH 25, 1919, s. 308; též Š m a h e l , František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá
z kloubů. Praha 1993, s. 26.
57
Jasně to vyřkl J. Laichter ve své nakladatelské závěti z roku 1944. LA PNP, fond F.
Laichter, kart. Výplatní listiny členů rodiny; závěť J. Laichtera.
58
L a i c h t e r , F.: Kamil Krofta v době okupace. Svobodné slovo, 9. září 1945, 2. vydání,
s. 1. Vyplývá to rovněž z poznámky („Použito částečného návrhu univ. prof. dr. Jiřího Horáka“),
kterou si zapsal F. Laichter na kopii dopisu, v němž jeho otec oslovoval ministra K. Kroftu
k vedení Českých dějin. LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České
dějiny – Laichterova ilosoická knihovna, složka Po roce 1947, kopie dopisu J. Laichtera K.
Kroftovi z 23. července 1932.
59
Tamtéž, dopis F. Čady J. Laichterovi ml. z 25. září 1932.
60
LA PNP, fond F. Laichter, korespondence, Em. Rádl F. Laichterovi 9. srpna 1932.
61
Tamtéž.
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autorsky, čímž správně odhadl budoucí praxi. Snad až příliš odvážné je
Rádlovo tvrzení o Kroftově myšlenkové závislosti na Josefu Pekařovi,62
neboť zaměňuje Kroftovu schopnost dialogu s podřízeností.63 Skeptický
naturel Rádla dokonce přiměl k tomu, že F. Laichterovi doporučil, aby
vůbec zvážil, zda v díle, které tak dlouho zkoušelo trpělivost abonentů,
vůbec pokračovat.64 V každém případě historika bratrského dějepisectví
považoval za mnohem schopnějšího než prvního redaktora Českých dějin.
„Pod jeho vedením by Dějiny byly spisem liberálně vlasteneckým v dobrém
slova smyslu. Novotného si [K. Krofta, pozn. J. L.] nevážil; ukazoval na to, že
Novotnému schází vypravovací talent – a to bylo právem.“ 65
Pro nakladatele se České dějiny ve třetím desetiletí trvání staly nebývalou ekonomickou zátěží, ale v Laichterově kotěrovské vile na Vinohradech kladli na první místo službu knize a Novotným kdysi zahájené dílo
patrně nikdy nespojovali s podnikatelským proitem.66 Zakladatel nakladatelství to otevřeně psal nově vytipovanému redaktorovi, ale zároveň
s Kroftovou případnou redakcí spojoval revizi celého díla.67 Tehdy v Praze
dlící K. Krofta68 vyslovil s přistoupením k projektu obecný souhlas, ale
dopředu upozorňoval na možnou kolizi redaktorské práce s povinnostmi
na ministerstvu a závazný souhlas hodlal učinit až po ústním jednání.69
Díky pečlivosti Františka Laichtera víme, že 13. září 1932 Benešův blízký
politický intimus převzal nelehký úkol. Po otci stále více úkolů přebírající
František si zapsal: „Dlouho [K. Krofta] váhal, až dospěl z věcných důvodů
k tomu, aby se nám sám nabídl.“ 70
V souvislosti s redakcí po Novotného smrti vystupuje jméno Jaroslava Prokeše a Otakara Odložilíka. Oba stáli blízko zesnulému profesorovi
a z deníku druhého jmenovaného víme, že nakladatelovo rozhodnutí
pro Kroftu nesl s takovou nelibostí, že se rozhodl jak s otcem, tak synem
62
Tamtéž: „Myšlenkově je docela závislý na Pekařovi /ačkoli to popírá/ a nemá žádné theoretické
vzdělání a ponětí o cílech pokrokových /o Masarykovi na př./ mu docela schází.“
63
Srov. postřehy Karla Kučery ve stati Krofta – Pekař. In: Kučera, Karel: Historie &
historici. Praha 1992, s. 63–89, zejm. s. 83. K Rádlově vztahu k historiograii nejzevrubněji
H e r m a n n , Tomáš: Emanuel Rádl a české dějepisectví. Kritika českého dějepisectví ve
sporu o smysl českých dějin. Praha 2002.
64
Nakladatelství muselo vědět, že se jedná o poznámku přiléhavou, neboť obdrželo
znepokojující dopisy typu: „…přestávám odebírati České dějiny z těchto důvodů: vydávání bylo
delší čas přerušeno, tento moment při mém vysokém věku působí, že dokončení Dějin se nedočkám…“
jedná se o dopis Jana Olivy (faráře ve výslužbě) z 3. prosince 1934. LA PNP, fond F. Laichter,
kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova ilosoická knihovna, složka
Urbánek.
65
LA PNP, fond F. Laichter, korespondence, Em. Rádl F. Laichterovi 9. srpna 1932.
66
Srov. níže.
67
LA PNP, fond F. Laichter – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova ilosoická knihovna, kopie dopisu J. Laichtera K. Kroftovi z 23. července 1932.
68
Po návratu z Berlína v roce 1927 byl K. Krofta šéfem Prezidia MZV.
69
LA PNP, fond J. Laichter, korespondence, dopis K. Krofta z 28. července 1932.
70
LA PNP, fond F. Laichter – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova ilosoická knihovna, složka Jednání s Kroftou.
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Františkem přerušit veškeré styky.71 Tehdy třiatřicetiletého O. Odložilíka
rozezlil fakt, že Laichtrové měli využít nezávazných jednání s ním a J.
Prokešem k tomu, aby vylákali informace o možné další koncepci, které
pak předali K. Kroftovi. Dílem za celou událostí spatřoval dva kolegy,
s nimiž do určité míry dlouhodobě soupeřil – F. M. Bartoše a Františka
Hrubého.72 Aspirace mladého badatele rodem z Kostelce na Hané se mohou
jevit přehnané, Odložilík však v mnoha ohledech stál Václavu Novotnému
nejblíže. Podobně jako J. Prokeš s ním pracoval na historických partech
Československé vlastivědy 73 a z denních zájmů se zdá, že s kolegou z Archivu
Ministerstva vnitra Prokešem asistovali rovněž u Českých dějin, byť to nelze
přesně veriikovat.74 Hlavně však O. Odložilík náležel k odchovancům V.
Novotného. Na fakultě mu od habilitace v roce 1926 trvale pomáhal a v době
nemoci jej suploval.75 Otakar Odložilík interpretoval Kroftovo pověření
následovně: „Na místo spolupracovníkům a žákům vydává se dílo [tj. České
dějiny; pozn. J. L.] odpůrcům a skupině, na niž Novotný nejméně myslil. Mstí
se tu, že Novotný za života rozhodnutí neudělal, že odkládal neustále a že věci
dospěly tam, že jsme v den smrti formálně spolupracovníky nebyli.“ 76 Všechny
okolnosti změny v redakci dnes již nelze rozkrýt. Tandem O. Odložilík a J.
Prokeš neprošel pro jasnou disonanci mezi otcem a synem Laichterovými
a J. Prokešem, kterou dlouho po smrti většiny aktérů zmínil bez bližších
detailů František Laichter.77 J. Prokeše navrhnul Rudolf Urbánek, ale
nakladatelé jej vyslechli jen ze zdvořilosti.78
71
O d l o ž i l í k , Otakar: Deníky z let 1924–1948 /I. 1924–1939/. Ed. Milada Sekyrková. Praha 2002, s. 517, záznam z 26. listopadu 1932. Tuto hrozbu O. Odložilík nevyplnil,
protože připravil rejstřík k posthumně vydanému čtvrtému svazku. Srov. LA PNP, fond F.
Laichter – kopie korespondence s autory. Průklep děkovného dopisu F. Laichtera O. Odložilíkovi z 10. května 1937 za sestavení rejstříku. O. Odložilík navíc po válce spolu Josefem Luklem
Hromádkou u Laichterů vydal exilové memoáry: S druhého břehu. Úvahy z amerického exilu
1940–1945. Praha 1946.
72
Minimálně v případě F. Hrubého vykazovaly antipatie obousměrnost. Srov. Josef Šusta
a F. Hrubý ve vzájemné korespondenci. Edd. Tomáš Borovský – Jiří Lach. Brno 2006, např.
s. 143.
73
Československá vlastivěda IV. Dějiny. Praha 1932.
74
Alespoň ne podle materiálů, které jsou k Českým dějinám uloženy v Novotného pozůstalosti v A AVČR.
75
Srov. S e k y r k o v á , Milada: Úvod. In: Odložilík, O.: Deníky z let 1924–1948
/I. 1924–1939/, s. 14–15; t á ž : Otakar Odložilík před první a druhou emigrací. In: Věda
v Československu v letech 1953–1963. Praha 2000, s. 376–377.
76
O d l o ž i l í k , O.: Deníky z let 1924–1948 /I. 1924–1939/, s. 514 (11. listopadu
1932).
77
LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Vydavatelská činnost, Bartoš F. M. Kopie obsáhlého
dopisu F. Laichtera F. M. Bartošovi z 27. května 1970. Jedná se o reakci na Vzpomínky husitského
pracovníka (Bartošovy paměti z roku 1970) a korekci Bartošovy verze změny redakce Českých
dějin. V pozměněné podobě F. Laichter své rozklady publikoval K Bartošovým „Vzpomínkám“.
Kostnické jiskry 55, 1970, č. 35.
78
Tamtéž: „Byl jsem spolu s otcem hned při prvním, námi nevyžádaném, ale nám nabídnutém
jednání s dr. Jaroslavem Prokešem, kterého k nám na své přání uvedl a dle svého plánu jako redaktora
Českých dějin doporučil autor ‚Věku poděbradského‘. Jak si takto doporučený kandidát na redakci
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Veřejnost čekala na sdělení o novém směřování Dějin až do ledna 1933,
kdy nakladatel a nový koordinátor Kamil Krofta ve čtyřstránkovém prohlášení
dal čtenářům naději, že syntéza dostává novou dynamiku.79 Abonenti ještě
neobdrželi celkový přehled spoluautorů, ale nakladatel s redaktorem je ujistili
o brzkém pokračování díla a dvou nových autorech. Josef Vítězslav Šimák
měl pokračovat v nedokončeném partu V. Novotného výkladem kolonizace
a Josef Šusta slíbil vylíčení vrcholného středověku do smrti Karla IV. Také
vinohradské nakladatelství měnilo tvář. Stále intenzivněji začal vystupovat
nejmladší syn František. Absolvent pražské ilozoické fakulty a žák Václava
Tilleho se zřetelným zájmem o teorii nakladatelské činnosti zastával v otcově
irmě již od dvaadvaceti let nejprve místo praktikanta a následně další posty.
Během první třetiny 30. let František Laichter přebral de facto celý proces
výroby knihy od kontaktů s autory až po distribuci80 a rovněž v případě Českých dějin se stal hlavní osobou. V roce 1934 Jan Laichter i veřejně deklaroval,
že dokončení jemu nejmilejších edičních řad – a na prvním místě jmenoval
České dějiny – je už věcí jeho synů.81
Pokus o oživení autorského týmu po roce 1933 a osudy díla
za druhé světové války
Po nemoci a následném skonu Václava Novotného nedoznala změny
pouze redakce Českých dějin. Odchodem neúnavného pozitivisty pozbylo
dílo také autora partií, na které Laichterův dům čekal nejúpěnlivěji: vrcholný
a pozdní středověk posledních Přemyslovců, lucemburské periody a husitství.
Vylíčení druhé poloviny 13. století V. Novotný rozepsal, ale původnímu
záměru rozkrýt složitou epochu Husova vystoupení a hnutí se ani nepřiblížil.
Po nalezení redaktora vyvstávala před tímto konsolidace autorského kolektivu.
Zatímco se z plánů pomalu vytrácejí kdysi proponované příspěvky Bohumila
Navrátila a Vlastimila Kybala, přicházejí v letech 1932–1933 do diskuzí
další čeští badatelé. Kamil Krofta v souhlasu s nakladatelem pověřil Josefa
Vítězslava Šimáka, aby dokončil Novotného part s důrazem na kolonizaci
českých zemí, kterou J. Pekař postrádal již ve 3. svazku. Poctivý badatel
v regionálních starožitnostech nedostal pověření k sepsání samostatného
svazku, problematika emfyteuse měla zaokrouhlit Novotného výklad od
Českých dějin počínal, o tom dnes pomlčím. Vyslechli jsme ho a byli jsme utvrzeni v našem naprosto
odlišném stanovisku.“
79
LA PNP, fond Nakladatelské domy, J. Laichter, prohlášení J. Laichtera a K. Krofty
z ledna 1933.
80
LA PNP, fond F. Laichter, kart. T – Seznamy knih Laichterova nakl. Naše doba.
Křesťanská revue; R – Laichter J. + Frant.; R á d l , Em.: Vysvědčení k schválení Dra Františka
Laichtera náměstkem nakladatelské koncese.
81
LA PNP, fond F. Laichter, kart. Výplatní listiny členů rodiny. Strojopis interview do
Listů pro umění a kritiku z března 1934, s. 9.
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nástupu Přemysla Otakara II. Popis středověké kolonizace se změnil ve výzvu
neúměrně zatěžující Šimákovy síly. Představa vydavatele, že se na sklonku
léta 1933 netrpělivě čekající publikum dostane k dalšímu penzu díla, byla
mylná.82 Tato situace komplikovala vylíčení pozdně přemyslovské a raně
lucemburské éry, neboť jejich autor prozatím nemohl přesně odhadnout,
kde navazovat. Šimák sám o sobě měl ovšem svízelnou situaci v tom, že
měl dokončit čtvrtou část prvního dílu, kde ivančický rodák rozpracoval
problematiku kolonizace, a že původně neměl vzniknout samostatný svazek. Novotný však kolegovi zanechal nesnadné dědictví. Naposledy se zde
autorovi výklad změnil v kritiku pramenů a především literatury německého jazyka, kterou mohl ocenit snad jen velmi úzký okruh specialistů, ale
nikoliv obecný čtenář, na nějž se chtěl nakladatel vždy rovněž orientovat.83
Poslední Novotného partie, které vydal z rukopisu J. V. Šimák, potvrdily
neúnosnost jeho přístupu, jež našla odrazu i v poklesu zájmu čtenářstva
a opětovně i kritických odborných posudcích.
Průvodcem posledními léty přemyslovské dynastie se stal Josef Šusta,
přestože ve zmiňovaných ústních jednáních v září 1932 padla pro přelom
13. a 14. století také jména Otakara Odložilíka a Václava Chaloupeckého, teoreticky mohl dynamickou epochu vylíčit sám Kamil Krofta, který
pozdní Přemyslovce jen nedávno zpracoval pro Cambridge Medieval History
a dokonce si vysloužil ocenění i v zahraničí.84 Snad stojí za to uvést, jaký
scénář připravoval odmítnutý plán J. Prokeše a O. Odložilíka. Figurují zde
Václav Vojtíšek, Jan Bedřich Novák nebo Bedřich Mendl pro různé aspekty
dějin do roku 1346. Zlatý věk „Otce vlasti“ měl vypsat opět B. Mendl, tehdy
ještě docent hospodářských a sociálních dějin středního věku. Václava IV.
plán přiřkl Otakaru Odložilíkovi a pak měl před svůj poděbradský part
R. Urbánek vklínit husitské války a za něj jagelonské období. Další epochy,
jež nebyly nikdy sepsány, hodlali autoři konceptu přidělit O. Odložilíkovi,
Karlu Stloukalovi (1526–1648) a J. Prokešovi (1648–1848). Poslední díl
pro léta do nabytí samostatnosti počítal s Karlem Kazbundou, Zdeňkem
Hájkem a Jaroslavem Werstadtem.85 Designovaný hlavní redaktor se prozatím
82
LA PNP, fond F. Laichter – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova ilosoická knihovna, složka Jednání s Kroftou, koncept smlouvy mezi K. Kroftou a J. Laichterem
z 22. dubna 1933.
83
N o v o t n ý , V.: České dějiny I. 4. Rozmach české moci a Přemysla II. Otakara. Praha
1937. Ke kolonizaci se Novotný dopracoval v závěru svazku (s. 462–499), ale výklad zatížil
neuvěřitelně dlouhým odkazem s rozkladem o literatuře (s. 474–487).
84
F. M. Powicke, recenzent 7. svazku The Cambridge Medieval History. Decline of Empire
and Papacy (Cambridge 1932), to jasně vyjádřil takto: „English readers, and in this case nearly
everybody is dependent on translations, will welcome Dr. Kamil Krofta’s lucid chapter on Bohemia.“
English Historical Review 48, 1933, s. 466.
85
LA PNP, fond F. Laichter – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova ilosoická knihovna, složka Jednání s Kroftou, Seznam jmen dodatečně označený Laichterovou
rukou Návrh Urbánek, Odložilík, Prokeš. Do určité míry tento scénář koresponduje s koncepcí
na dokončení Dějin, kterou v roce 1944 nabídl J. Šusta F. Laichterovi. Viz níže.
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spokojoval se střízlivější perspektivou. Se svými spolupracovníky hodlal
usilovat o zacelení mezer díla, které by mělo s dokončením poděbradské
ságy alespoň trochu ucelenější charakter. Po rychlém rozehnání mráčků
neshod nad honorářovými podmínkami z léta roku 1933 se velmi rychle
ujal práce J. Šusta.86 Jan Laichter a Kamil Krofta Šustovo oslovení správně
načasovali. Dějepisec na prahu šedesátky sice neoplýval nejlepším zdravím,87
ale ocitnul se právě v mezidobí své badatelské práce. V roce 1931 J. Šusta
dokončil devítisvazkové kompendium Dějiny nového věku a teprve rok po
Laichtrech ho oslovil Melantrich, aby redigoval Dějiny lidstva.88 Již tehdy
ctěný syntetik a ČAVU oceněný autor Dvou knih před závazným souhlasem
k napsání díla představil Kamilu Kroftovi naprosto jasnou koncepci práce.89
Vrátil se v ní o bezmála dvacet let zpět, neboť program jeho příspěvku
k Laichterově projektu je zřetelně inspirován recenzí prvních dvou svazků
Českých dějin od V. Novotného.
V pozoruhodném dokumentu se J. Šusta distancuje od metody
zesnulého kolegy, která musela odradit laické abonenty dlouhými soupisy
klášterů, hodnostářů atp. „Jest třeba nalézti střední cestu vědecké synthésy [podtrženo v orig., pozn. J. L.], která by sloužila badateli, zároveň však zachovala
i zájem obecného čtenáře. Soudím, že toho lze dosáhnouti, dodá-li se v jednotlivých
svazcích vypravování více velkorysé plastiky a současně soustředěnosti, aniž se věc
stane z míry bezbarvou přílišným potlačením podrobností. I detailů jest k oživení
látky třeba, ale detailů nehromaděných mechanicky, nýbrž organicky spjatých
s hlavním pásmem událostí.“ 90 Pro vykreslení stoletého období od osudového
boje Přemysla Otakara II. s Rudolfem Habsburským o římskou korunu do
smrti Karla IV. požadoval J. Šusta tři svazky.91 Jana Laichtera s odkazem
na práci pro Společnost národů,92 povinnosti na univerzitě a také zdravím
vyžádanou lázeňskou léčbu J. Šusta prosil o trpělivost. Zároveň ovšem
ujišťoval nakladatele o poměrně rychlém podání Soumraku Přemyslovců,
86
NA, fond J. Šusta, kart. 18, inv. č. 17, J. Laichter ujišťuje 11. srpna 1933 J. Šustu, že
honorář nemůže být překážkou pro Šustovu účast na projektu. Jedná se o reakci na historikovu
představu o inancích, jež by měl za práci obdržet. LA PNP, fond J. Laichter, korespondence,
J. Šusta 4. srpna 1933.
87
ANM, Praha, fond Josef Hobzek, kart. 18, inv. č. 565/1, opis Šustova osobního spisu
(v AUK Praha ztraceného). J. Šusta žádal v létě 1933 MŠNO o snížení přednáškového úvazku
ze zdravotních důvodů.
88
Podrobnosti k tomuto dílu: L a c h , J.: Josef Šusta a Dějiny lidstva.
89
Šustův obsahově totožný program z 30. dubna 1933 jsem nalezl ve třech fondech:
v A AVČR, fond K. Krofta, kart. 22, inv. č. 669 (Šustův rukopis); A AVČR, fond Václav Chaloupecký, kart. 4, inv. č. 293, korespondence s K. Kroftou (strojopis programu) a v LA PNP,
fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova ilosoická
knihovna, složka nazvaná Po roce 1947 (strojopis programu).
90
Tamtéž.
91
Tamtéž. První do 1310, druhý do 1346. Na okolnosti vedoucí k opuštění této představy
poukáži níže.
92
K tomu srov. L a c h , J.: Historik v politice: příklad Josefa Šusty. In: Acta Universitatis
Palackianae Olomucensis, Politologica 2, Olomouc 2003, s. 89–102.
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neboť fundament látky rozkryl již dříve ve Dvou knihách, aniž by hodlal
v novém rukopisu podat autoplagiát.93 Rozvážnost v odevzdávání rukopisu
si mohl dovolit s odkazem, že bude navazovat na Šimákův part. Takový
postup se však brzy ukázal jako nerealistický. Oproti Rudolfu Urbánkovi,
jenž osmnáct let (1930–1948) sliboval brzké pokračování líčení doby Jiřího z Poděbrad, úpěnlivě žádaném nakladatelem i jeho synem,94 doznával
trutnovský rodák kajícně přeceňování svých sil: „Pane ministře, pokládám
za svou povinnost se Vám omluviti; selhal můj odhad, že s dílem o kolonisaci
budu hotov v listopadu. Nepromeškal jsem ani chvilky; od počátku září, co jsem
v Praze, sedím na té práci, vše ostatní odkládaje. Ale úkol se znásobuje nad každou tušenou míru…“ 95 V této situaci nemohli J. Laichter ani J. Šusta bez
dalšího napínání trpělivosti čtenářské obce čekat.
Šustův pokrok v přípravných pracích umožnil nakladatelům96 na
podzim 1934 tisknout první sešity díla a rozvinout reklamní kampaň,
které bylo po pětileté stagnaci nesporně zapotřebí, např. obálku pro první
svazek druhého dílu chystal významný graik Jaroslav Benda.97 Pozoruhodné je, že Laichterův nakladatelský dům považoval vznikající Šustovu
práci za vhodnou pomůcku pro středoškolské studenty!98 Završený svazek
Soumraku Přemyslovců a jejich dědictví 99 vítal Jan Laichter s nadšením před
Mikulášem 1935.100 Široký a zároveň úctyhodně pozitivní ohlas získala
publikace v odborné kritice doma i v zahraničí a v československém denním
tisku. Bedřich Mendl uzavřel jedenáctistránkovou analýzu větou: „Kniha
Šustova jest proto z největších zisků naší dějepisné vědy.“ 101 Josef Matoušek
zase svého učitele označil za unikátního tvůrce koncepcí, charakterů
a vypravěče dramat102 a hned v lednu 1936 píše o J. Šustovi v superlativech rovněž Zdeněk Kalista.103 A konečně před Šustovým výkonem smekl
93
LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova
ilosoická knihovna, složka nazvaná Po roce 1947 (strojopis Šustova programu).
94
Srov. LA PNP, fond R. Urbánek, korespondence, J. Laichter a F. Laichter.
95
A AVČR, fond K. Krofta, kart. 3, inv. č. 246. J. V. Šimák K. Kroftovi 14. listopadu
1934.
96
Úmyslně zde používám plurál, neboť na oživení Českých dějin se podíleli otec Jan i syn
František v součinnosti.
97
LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – vydavatelská činnost, Josef Šusta, obálky nakladatelství. Návrh Jar. Bendy pro Soumrak Přemyslovců.
98
LA PNP, fond F. Laichter, kart. T – literární rozhledy, Mezinárodní nakladat. kongres
1938, Seznamy a prosp. Laich n. 1911–1939, letáky a plakáty L. n. Dopis nespeciikované
profesorce z 29. listopadu 1934, v němž mimo jiné stojí: „Rádi bychom se s Vaší laskavou
nápomocí přičinili o proniknutí aspoň tohoto Šustova spisu mezi studující mládež a zorganizovali tak
v jednotlivých třídách a ústavech hromadný odběr výhodného sešitového vydání …. dát ji [Šustovu
knihu, pozn. J. L.] do rukou studující mládeži může být činem, za který Vám budou rozumní hoši
a dívky upřímně vděčni…“
99
Š u s t a , J.: České dějiny. Dílu II. část 1. Praha 1935, 803 s.
100 NA, fond J. Šusta, kart. 7, inv. č. 16, J. Laichter J. Šustovi 2. prosince 1935.
101 ČČH 42, 1936, s. 123.
102 M a t o u š e k , Josef: Le crépuscule des Přemyslides. Le Monde Slave 13, 1936, s. 285.
103 Lumír 62, 1936, s. 232–234.
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též Novotného spolupracovník O. Odložilík v rozložitém posudku jeho
a posledního Novotného svazku.104 Zmiňované recenze, byť jsou podloženy
kritickým rozborem Šustovy monograie, mohou vytvářet dojem, jakoby se
mladší dějepisci snažili získat větší přízeň u nedávno zvoleného předsedy
Československé společnosti historické a s postupem Pekařovy choroby již
nejmocnějšího muže československé historiograie.105 Nicméně ucelená
syntéza profesora všeobecných dějin zaujala i za hranicemi československé
historiograie. Hlavní tiskový orgán londýnské Školy slovanských a východoevropských studií přivítal Šustovu práci jako monument českého historického myšlení a René Wellek konkrétně akcentuje ostatní silné stránky
práce od psychologických portrétů Přemyslovců, přes citlivý kompromis
mezi detailem a postižením obecných proudů dějinného vývoje, až po styl
knihy.106 Naprosto kladné vyznění měly rovněž recenze v polském Kwartalniku Historycznem107 a ve významném tiskovém orgánu české německé
dějepisné komunity, v Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte.108 Z této
pro autora i nakladatele příjemně dlouhé řady pochval opět vystupuje
posudek Jana Slavíka, který nehledá jen klady,109 ale ve své recenzi na
pokračování v Národním osvobození přikládá i kritické poznámky, zejména
Šustovu přílišnou koncentraci na osudy elit společnosti, která zastiňuje
podstatné sociální a hospodářské otázky.110
Šustova práce dala Českým dějinám novou dynamiku, ale kladná
rezonance Soumraku Přemyslovců mezi odborníky i laiky nemohla zakrýt
přetrvávající potíže. Jako v prvním čtvrtstoletí projektu Václav Novotný,
pracoval nyní jeden sešit za druhým kupící J. V. Šimák. Redakce opakovaně
působila na hlavního redaktora a Krofta zase prosil Josefa Šustu, který
se s kolegou potkával na fakultě častěji než on, upoutaný k Černínskému
paláci.111 „S Šimákem jsem hovořil a velmi mu domlouval. Je to dnes v záplavě
lístků plovoucí nešťastník, který již sotva může změniti způsob své práce“,112 psal
J. Šusta obratem K. Kroftovi, ale soudil, že spis o kolonizaci dokončí. Zkušenost s J. V. Šimákem vedla nakladatele i k obezřetnosti vůči R. Urbánkovi,
104 ČMM 61, 1937, s. 405–414.
105 J. Šusta stál za habilitací a mimořádnou profesurou B. Mendla, habilitací J. Matouška
a po Novotného smrti též u Z. Kalisty. Všichni, včetně Otakara Odložilíka, si uvědomovali,
že Šustův postoj bude rozhodovat též o jejich budoucí akademické dráze.
106 René Wellek v The Slavic and Eastern European Review 15, 1936–1937, s. 720–
722.
107 Viz již citovaný Włodarski, B.: Kwartalnik Historyczny 50, 1936, s. 290–304.
108 Autorem byl Wilhelm Wostry. Excerpovaná recenze viz LA PNP, fond F. Laichter, kart.
D – vydavatelská činnost, Josef Šusta, obálky nakladatelství, složka Posudky našich edicí.
109 „Proti práci Novotného dílo Šustovo je nesporným pokrokem.“ Slavík, Jan: Nový kurs
v „Českých dějinách“ IV. Národní osvobození, 6. února 1936.
110 Tamtéž.
111 NA, fond J. Šusta, kart. 6, inv. č. 16, K. Krofta J. Šustovi 1. února 1935.
112 A AVČR, fond K. Krofta, kart. 3, inv. č. 251, J. Šusta K. Kroftovi 8. února 1935. Tento
úryvek jsem již citoval v monograii Josef Šusta a Dějiny lidstva.
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ostatně R. Urbánek tomuto neduhu podlehl v případě třetího svazku.113
Laichterovi z obav před dlouhými pauzami mezi jednotlivými sešity a lagrantním překročením dohodnutého rozsahu žádali, aby pokračování Věku
poděbradského odevzdal jako celistvý rukopis.114 V průběhu let se musel
J. V. Šimák vyrovnat též se snížením nákladu, jež Laichterovi odůvodnili
přestoupením smlouvy jak po stránce obsahové, tak i termínové, přičemž
obojí vedlo k opětovnému poklesu zájmu čtenářské obce.115
J. V. Šimák své dílo dokončil až po šesti letech, v mezičase získala pátá
část prvního dílu též politický rozměr. To, co začal tvořit k poučení čtenářů
demokratického Československa, dočítali občané druhé republiky a posléze
protektorátu. Snad i proto se mu dostalo pozitivního hodnocení ze strany
nečekané, od Jana Slavíka, byť enfant terrible české historiograie ukázal
na jeden z nedostatků knihy: disproporcionalitu mezi úsekem věnovaném
Čechám a Moravě.116 Pozitivní hodnocení Šimákova opusu převládalo v dalších posudcích a kupř. František Čáda v právnickém Všehrdu posoudil kladně
i to, že nedošlo k naplnění původního plánu a Šimák místo dokončeného
Novotného svazku vypsal kolonizaci samostatně. Oba dle Čády používali
odlišných metod, a tak nebylo vhodné kombinovat Novotného historickou
kritiku a analýzu s Šimákovým místopisným přístupem.117
Resuscitaci Českých dějin slibovalo vedle změny redaktora a podílu J.
Šusty i nové vylíčení nejstarší české historie, dříve tak podrobně popsané V.
Novotným. Knihkupci již nemohli nabídnout rozebrané první dva svazky
a také jejich pojetí se po dvou dekádách jevilo překonané. Úmysl nově
vydat vývoj raně přemyslovských Čech nevzešel z chvilkové spekulace,
tato úvaha žila šestnáct let. Kamil Krofta považoval za ideálního nového
průvodce úsvitem národní minulosti, ať už by šlo o úpravu a zkrácení
Novotného výkladu nebo zcela nové zpracování celého novotnovského
úseku, Václava Chaloupeckého.118 V. Chaloupecký, tehdy hlavní postava
historického semináře na Komenského univerzitě, se rozhodl v podstatě
ihned a úkol přijal s preferencí samostatného zpracování českých dějin
až k roku 1273.119 Jednání postupovala nadějně a všichni zúčastnění se
113 Tamtéž. F. Laichter vzpomíná Urbánkovo dvouleté odmlčení v dodávání rukopisu
třetího svazku.
114 LA PNP, fond F. Laichter – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova ilosoická knihovna, složka Jednání s Kroftou. Průklep dopisu F. Laichtera K. Kroftovi z 20.
října 1936.
115 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova
ilosoická knihovna, složka Šimák, kopie dopisu z 5. října 1935.
116 S l a v í k , J.: Historické dílo, jež přišlo v pravý čas. Národní osvobození, 24. prosince
1938.
117 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – vydavatelská činnost, Josef Šusta, obálky nakladatelství, složka Posudky našich edicí.
118 A AVČR, fond V. Chaloupecký, kart. 2, inv. č. 108, K. Krofta V. Chaloupeckému 6.
června 1933.
119 Tamtéž, Chaloupeckého odpověď K. Kroftovi 14. června 1934. Mezi Chaloupeckého

84

L

A

I

C

H

T

E

R

Ů

V

P

R

O

J

E

K

T

dohodli na tom, že nový spoluautor sepíše dva svazky, které nesly pracovní
tituly Základy státního a kulturního vývoje v zemích československých a Země
československé za vlády Přemyslovců a Arpádovců.120 Ještě předtím soudil K.
Krofta, že nakladatel patrně nebude chtít aktuálně vypsat vývoj až k roku
1273, ale toliko etapu do nástupu Přemysla Otakara I., neboť sklady stále
zaplňoval třetí Novotného svazek z roku 1928.121 Nedlouho na to ovšem
začalo období urgencí: vinohradská irma v případě syntézy národních dějin
již dávno pustila otázku proitu ze zřetele. „Snad Vám není známo, že České
dějiny jsou pro nás pro rozebranost I. svazku jen a především čestným podnikem,
neboť se staly po válce pasivní edicí, o jejíž pokračování se staráme s vyloučením
výdělečných zřetelů. Zájem o základní vědecká díla, která nejsou obrázkovou
popularizací anebo bezpečně odbytnou učebnicí, je totiž u čsl. čtenářstva čím dál
tím menší.“ 122 V. Chaloupecký často sliboval svůj part, před válkou i během
ní. V roce 1939 F. Laichter apeloval na autora kontroverzního Starého
Slovenska, aby dostál svých předchozích závazků, neboť vlna historismu
opět zvýšila interes o národní minulost,123 opakovaně působil rovněž hlavní
redaktor Kamil Krofta124 a nakladatelův syn František v létě 1944 osobně
jednal s Chaloupeckým o podobě jeho příspěvku.125
Důvodů odkladů a konečně nenaplnění slibu je mnoho. Ve druhé
polovině 30. let se blížila Chaloupeckého kariéra vrcholu: stále reprezentoval hlavní postavu historické vědy v Bratislavě, kde dosáhl v roce
1937 i rektorského postu, ale jeho konečnou destinací se stala vytoužená
Praha. Tam převzal nedlouho před březnovou okupací po zesnulém
Josefu Pekaři a dvou letech zákulisních debat stolici československých
dějin.126 Další komplikace přinesly jeho publikační závazky, především
účast v melantrišském podniku o světových dějinách. Pekařův nástupce se
v tomto období stal smutně proslulým pro pozdní dodávání rukopisů. Sám
V. Chaloupecký odklady zdůvodňoval po jednom ze setkání s nakladateli
následovně: „Pokládal jsem však za potřebné, abych dříve napsal a vydal jakýsi
liber prodromus o pramenech X. století. Neboť jinak celé pojetí doby setkalo
by se asi s podobnou skepsí a nedůvěrou, jako moje stati, které jsem o této době
listy v Kroftově pozůstalosti se dopis nenachází (srov. A AVČR, fond K. Krofta, kart. 4. inv.
č. 293).
120 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova
ilosoická knihovna, složka Chaloupecký, kopie dopisu z 5. října 1935.
121 A AVČR, fond V. Chaloupecký, kart. 4, inv. č. 293, K. Krofta V. Chaloupeckému 16.
května 1934.
122 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova
ilosoická knihovna, složka Chaloupecký, kopie dopisu z 5. října 1935.
123 Tamtéž, kopie dopisu z 19. září 1939.
124 A AVČR, fond V. Chaloupecký, kart. 4, inv. č. 293, K. Krofta V. Chaloupeckému např.
28. prosince 1939, 29. dubna 1941.
125 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova
ilosoická knihovna, složka Chaloupecký, záznam F. Laichtera z 2. června 1944 o jednání s V.
Chaloupeckým.
126 AUK, Praha, fond Filosoická fakulta, kart. 26, inv. č. 314, os. spis Václav Chaloupecký.
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napsal do Šustových Dějin lidstva.“ 127 Oněmi přípravnými pracemi V. Chaloupecký měl na mysli texty ve Svatováclavském sborníku z roku 1939.
Nicméně práci v té době již komplikovala politická situace. Autor dopis
datoval 10. lednem 1940 a bádání v českých zemích drasticky omezovalo
uzavření vysokých škol. Tím zůstala nedisponibilní jak knihovna pražského
historického semináře, tak i Historického klubu. Druhou zmiňovanou se
sice J. Šustovi podařilo z obsazené ilozoické fakulty „vyreklamovat“,128
ale omezení heuristické činnosti bylo skutečně faktem. Po květnovém
osvobození mohlo vzniknout zdání, že bude možno očekávat Chaloupeckého příspěvek Českým dějinám. Univerzitní povinnosti, především nástup
několika válečných ročníků maturantů, pohlcovaly značnou část energie
akademických pracovníků. Pětašedesátiletý dějepisec naposledy avizoval
sepsání nejstarší české minulosti pro rok 1949.129
Ve stejném období jako Šimákův spis začal vycházet druhý svazek
Šustova partu.130 I Šustovo pokračování se nevyhnulo určitému zpoždění
zvětšením rozsahu, když již v roce 1937 avizoval, že bude muset epochu do
nástupu Karla IV. na český trůn vylíčit nikoliv ve dvou, ale ve třech svazcích,
což Jan Laichter akceptoval.131 Navzdory tíživé politické situaci a převzetí
funkce prezidenta ČAVU v únoru 1939 dokončil vylíčením návratu kralevice Karla z Itálie do Čech v říjnu 1333 druhý svazek pro Laichterovy
České dějiny ještě v roce 1939. Kladné posudky přinesla všechna důležitá
česká odborná periodika i denní tisk. Radost z uvedení další části Dějin
Laichterovu podniku však kalila nejen politická realita druhé republiky
a protektorátu. Šustův Král Jan132 se dostal na knižní pulty v období velkých inančních potíží irmy. F. Laichter uchoval v nakladatelském archivu
mnoho urgencí od obchodníků s papírem či polygraických závodů. Krize
vrcholila v roce 1939,133 ale obtíže s platební schopností trápily Laichterovy
delší dobu a v roce 1943 dokonce přinutily pětasedmdesátiletého majitele,
aby požádal Josefa Šustu, zda by byl ochoten slevit ze svých honorářových
nároků. J. Šusta na prosbu nakladatele skutečně přistoupil134 a přispěl
k přežití vydavatele Českých dějin v době, kdy českou knihu ohrožovala také
127 A AVČR, fond K. Krofta, kart. 4, inv. č. 293, V. Chaloupecký K. Kroftovi 10. ledna
1940.
128 V přesunu knihovny HK do Zemského archivu pomáhal Josef Klik. Srov. ANM Praha,
fond J. Klik, kart. 9, inv. č. 702, dopis J. Šusty J. Klikovi z 27. ledna 1940.
129 LA PNP, fond F. Laichter, korespondence, V. Chaloupecký F. Laichterovi 21. listopadu
1947.
130 Š u s t a , J.: České dějiny. Dílu II. část 2. Král Cizinec. Praha 1939, 607 s.
131 NA, fond J. Šusta, kart. 7, inv. č. 16, J. Laichter J. Šustovi 13. prosince 1937.
132 Tento titul užívali Jan i František Laichterovi v korespondenci s J. Šustou poměrně
často.
133 LA PNP, fond F. Laichter, D – Protektorát, rok 1938, 2. sv. válka, rozpočet, bilance,
cenzura; úvěry nakladatelské plány. Složka věřitelé 1938/1939. Hospodářská situace. Zde jsou
desítky urgencí.
134 LA PNP, fond F. Laichter – kopie korespondence s autory, F. Laichter J. Šustovi 21.
května 1943.
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cenzura a pronásledování kmenových autorů a spolupracovníků. V lednu
1944 gestapo zatklo Kamila Kroftu135 a tehdy prezident akademie podle
vděčného Františka Laichtera opět pomohl.136 Za osiřelou redakci navrhnul
vhodný kolektiv pro dokončení celých Dějin, v němž dominují příslušníci
tehdy střední generace narozené okolo roku 1900. J. Šusta zároveň doporučoval, aby nakladatel při konzultacích vyslechl názor již zaváživších se
spolupracovníků V. Chaloupeckého, R. Urbánka a F. M. Bartoše.137
Poslední z jmenovaných se k projektu připojil v letech okupace. Prozatím
se mi nepodařilo upřesnit, kdy Františka Michálka Bartoše redakce oslovila.
V roce 1970 vzpomínal F. Laichter v listu F. M. Bartošovi, že na něj Krofta
poukázal hned v roce 1932.138 Ale v reklamním prospektu o pokračování díla
z ledna 1933 je uvedena pouze neurčitá informace o husitských partiích.139
Za únosné lze považovat Kroftovo vysvětlení z počátku roku 1940: „Jsem rád,
že jste jednal s p. F. M. Bartošem a že má v úmyslu dát se do Václava IV. O jeho
spolupracovnictví jsme se opravdu dosud nezmiňovali jen ze šetrnosti k zesnulému
prof. Pekařovi, který byl proti Bartošovi velmi nespravedlivě zaujat. Nyní bylo by
již možné ohlásit je veřejně. Doporučovalo by se ovšem zpravit o tom předem prof.
Šustu a snad bylo by nejlepší, kdyby s ním sám Bartoš o tom promluvil. Pokud
vím, není Šusta osobně tak proti němu zaujat jako byl neb. Pekař.“ 140 U Laichterů
se patrně uvažovalo i o tom, že by J. Šusta vylíčil epochu krále Václava IV.
Hlavní redaktor vyjádřil nad plánem skepsi.141 Na rozdíl od první poloviny
14. století se obdobím okolo roku 1400 J. Šusta příliš nezabýval142 a navíc
se jednalo o téma v kontextu protektorátní reality vysloveně politické. Pak
135 B a r t o š , F. M.: Kamil Krofta. Praha 1946, s. 36. F. M. Bartoš také uvádí, že byl
K. Krofta dotazován v roce 1943 gestapem, zda-li by byl ochoten vstoupit do protektorátní
vlády.
136 NA, fond J. Šusta, kart. 7, inv. č. 16, F. Laichter J. Šustovi 17. května 1944. „…jsem
Vám opravdu vděčen za účelný a moudrý návrh na pokračování Českých dějin. V době, kdy mám
znesnadněný styk s redaktorem (naposledy jsem s ním o pokračovaní jednal v červnu m. r.) prokazujete velké společné věci svým návrhem velkou službu…“
137 LA PNP, fond F. Laichter, korespondence, J. Šusta F. Laichterovi, 8. května 1944. Opis
též: LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova
ilosoická knihovna. J. Šusta navrhoval, aby se pro epochu 1526–1618 počkalo na návrat O.
Odložilíka z exilu. Jako alternativu jmenoval Františka Roubíka a K. Stloukala. Pro další partie
považoval za vhodné: Zdeňka Kalistu (1618–1740, popř. 1711), J. Prokeše (1711/40–1792),
F. Kutnara (1792–1835), Karla Kazbundu (1835–1870 a pokud by odmítnul, pak Václava
Žáčka. Období 1870–1914 by svěřil K. Stloukalovi (neboť se zaobíral F. L. Riegrem) a etapu
po roce 1914 Josefu Borovičkovi nebo Jaroslavu Werstadtovi.
138 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Vydavatelská činnost, Bartoš F. M. Kopie obsáhlého
dopisu F. Laichtera F. M. Bartošovi z 27. května 1970.
139 LA PNP, fond Nakladatelské domy, J. Laichter, prohlášení J. Laichtera a K. Krofty
z ledna 1933. „…Pro dobu Václava IV. a válek husitských (1378–1436) doufáme si v brzku
zajistiti povolaného odborníka….“
140 LA PNP, fond F. Laichter, kart. – V, F úvodníky z novin roku 1947, 1944, Lit. noviny
– přírůstek, K. Krofta F. Laichterovi 14. ledna 1940.
141 Tamtéž.
142 Výjimku tvoří až v 90. letech 20. století Historickým klubem vydaná seminární práce
z roku 1892 Jindřich z Rožmberka. Praha 1995.
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i zde vstupovaly konkurenční podniky, zvláště Dějiny lidstva, kterým J.
Šusta dával i při respektu k závazku pro České dějiny přednost.143 Vydavatel
Českých dějin se proto rozhodl pro spolupráci s F. M. Bartošem, ale výsledky
jeho práce se dostaly čtenářům do rukou až po válce.
Poslední nádech – České dějiny po roce 1945
Po skončení okupace vysvitla naděje pro obnovu svobodné vědecké
a nakladatelské práce. Přesto se brzy objevily problémy viditelné i na projektu Českých dějin. Lze je rozdělit do tří kategorií: nakladatelská, obecně
akademická a metodologicko-koncepční. První rozměr zahrnoval jednak
vnitřní dynamiku v nakladatelství – především úplné převzetí Laichterovy
irmy synem Františkem a zčásti rovněž překlenování válečných personálních
ztrát, a pak to byly vnější podmínky fungování na knižním trhu. Záhy se
ukázalo, že se jedná o nejfundamentálnější vliv. Nedlouho po osvobození
totiž začal boj o svobodnou nakladatelskou práci. Především Ministerstvu
informací trvale reglementovalo podmínky pro soukromá nakladatelství.
V tomto ohledu souboj vyvrcholil zákonem z roku 1949, de facto likvidujícím
privátní irmy. Co chápu obecně akademickou kategorií? Předně těžkosti
s poválečnou resuscitací univerzitní a badatelské činnosti. Doposud není
k dispozici komparativní studie mapující postižení jednotlivých oborů v letech
1939–1945, ale historické vědy náležely bezesporu k nejpostiženějším oborům. Ukáži, jak se to konkrétně promítlo na Českých dějinách. A konečně je
zde poloha metodologicko-koncepční. Novotného projekt vznikal od roku
1905 v době vrcholícího positivismu. Západní historiograie již na počátku
20. století debatovala o nových směřováních oboru, relektovaných např.
Berrovým voláním po syntéze, ale do českého prostoru tento diskurs přišel
později. Po roce 1945 absentoval byť i jen náznak jedné silné školy, jako
tomu bylo před rokem 1914.144 Naopak se zřetelně projevovalo prolínání
různých percepcí úkolů historiograie. Tehdy se zvýšil zájem o nové přístupy, zvláště marxismus.145 Avšak jeho skuteční znalci (zvláště Jan Slavík)
byli marginalizováni historiky, kteří nebyli s to sledovat západoevropský
marxistický diskurs a marxismus chápali jako prostředek ideologicko-organizačního ovládnutí historických věd, a to již před rokem 1948.146
V roce 1944 předal Jan Laichter nakladatelství svému synovi Františkovi, který měl zahájit druhé půlstoletí existence irmy v československém
143 A AVČR, fond K. Krofta, kart. 3. inv. č. 251, J. Šusta K. Kroftovi 14. ledna 1940.
144 Nechávám nyní stranou dřívější debaty o tom, zda existovala a co popřípadě reprezentovala tzv. Gollova škola.
145 Byť tuto cestu se snažila sledovat již skupina historiků okolo Dějin a přítomnosti před
druhou světovou válkou.
146 Lze to např. demonstrovat na pokusu Zdeňka Nejedlého eliminovat Jana Slavíka na
druhém sjezdu československých historiků v roce 1947.
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nakladatelském prostoru. Ani vinohradské nakladatelství nezůstalo ušetřeno
nacistické perzekuce. Vedle lidského rozměru působila ztráta zkušených
zaměstnanců rovněž potíže v chodu personálně malého nakladatelství.147
Stíny okupace však záhy překonaly nové výzvy. Ovládnuté kulturní a intelektuální fronty se stalo součástí postupné sovětizace Československa.
Julius Firt ve svých pamětech poukázal na přidělování papíru tiskárnám
a vydavatelům knih, novin a časopisů podle jejich politické orientace.148
Zajištění základní suroviny nekomplikovalo život jen např. Peroutkovu
Dnešku, ale též Laichterům a dotklo se přímo Českých dějin. Svou blízkostí
k benešovsko-kroftovskému křídlu se irma sice vyhnula nejhorším projevům reglementace, ale v situaci, kdy Kopeckého ministerstvo informací
připravovalo půdu pro budoucí zestátnění knižní produkce i trhu, neuniklo
potížím ani nakladatelství. K omezování náležely státem vynucované bezplatné dodávky knih do veřejných knihoven a podobné populistické kroky.
Únorový puč ve striktním slova smyslu neznamenal v knižním průmyslu
takový zlom jako dosazení zmocněnců v listopadu 1948149 a nakladatelský
zákon v roce následujícím. K poválečné historii nakladatelství náleží i světlé
momenty. Před prvními Vánocemi v osvobozené zemi obdržel Jan Laichter
jako první a dosud poslední nakladatel čestný doktorát od staroslavného
Karlova učení.150 Tragicky protichůdný byl následující vývoj k přání a víře
nakladatele, že svět knihy začne zase prosperovat, byť se nedlouho po válce
zdálo, že československou společnost i irmu čeká doba prosperity.
Syn dobrušského rodáka zaujal významné místo v knižním průmyslu
– stal se např. činovníkem Svazu knihkupců a nakladatelů,151 a v poválečném
tříletí vydal každoročně 14 velkých publikací.152 To mohlo napovídat, že se
nakladatelům bude opět dařit. František Laichter – jako teoretik i praktik
nakladatelské práce – oponoval dvěma extrémům:153 předválečné absenci
jakékoliv regulace knižního trhu154 a pokusům o zestátnění na straně druhé.
Navrhoval, aby svaz pomocí samosprávných mechanismů sám rozumně
147 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Archiv Jana Laichtera – 3 knihy, odběratelé Naší
doby; tabulky prvých nákladů našich knih; Daně; inanční situace v roce 1920; personál L.
nakl. V roce 1945 zaměstnával F. Laichter okolo deseti pracovníků.
148 F i r t , Julius: Knihy a osudy. Brno 1991, s. 78 nn.
149 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – likvidace Laichterova nakl. – likvidační doklady.
Přípis ministra informací o přidělení zmocněnce nakladatelstvím. Je ironií, že Václav Kopecký
vydal toto nařízení v den desátého výročí 17. listopadu.
150 Promoce se konala 18. prosince 1945. Srov. Universita Karlova českému nakladateli Janu
Laichterovi. Projevy a přednášky. Praha 1946.
151 O d l o ž i l í k , O.: Deníky z let 1924–1948 /II. 1939–1948/, s. 500, zápis z 25. května
1945.
152 LA PNP, fond F. Laichter, kart. Kp., Ko a různé dokumenty nakladatelství, F. Laichter
Boženě Komárkové 14. prosince 1972.
153 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – likvidace Laichterova nakl. – likvidační doklady.
Svaz českých knihkupců a nakladatelů v Praze. Zpráva o průběhu řádné valné hromady konané
29. března 1947. Proslov F. Laichtera, s. 10–11.
154 To dle něj nedovoloval vysoký počet nakladatelů a knihkupců na trhu.
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reguloval knižní trh. Když tato slova v březnu 1947 pronášel, necelých pět
měsíců po smrti Jana Laichtera, politický vývoj už směřoval ke státnímu
dirigismu, jenž měl ovlivnit rovněž knižní trh. V roce prvních justičních
vražd omezila Zápotockého vláda prostřednictvím zákona155 a vyhlášek156
výrobu, uchovávání a šíření knih. F. Laichter se marně snažil zachránit
podnik převedením na Synodní radu Českobratrské církve evangelické,
ale neuspěl. V kontextu pohnutých osudů jiných služebníků české knihy,
např. vězněného Bedřicha Fučíka, mohl alespoň zůstat u knihy a stát se
redaktorem českobratrského nakladatelství Kalich.157
Druhým rozměrem poválečné rekonstrukce bylo obnovení spolupráce
s kmenovými autory, resp. hledání nových spolupracovníků za zemřelé, což
výrazně platilo také pro České dějiny. František Laichter usiloval o jejich
dokončení do pominutí posledních reziduí nezávislosti svého nakladatelství po změně režimu v roce 1948.158 Nakladatelé museli po osvobození
složitěji vyjednávat s dědici o dokončení rozpracovaných děl.159 Lidské
oběti jdoucí na vrub okupace postihly České dějiny tragicky. Redaktor Dějin
Kamil Krofta se z Terezína vrátil s podlomeným zdravím a tři měsíce po
návratu svobody zemřel.160 Během dvanácti let jeho redigování vyšlo či
bylo rukopisně připraveno sedm svazků. Skon někdejšího ministra zahraničí
zasáhl Laichterovy o to více, že od roku 1938 náležel k nejbližším autorům
nakladatelství a zvláště s Františkem se velmi sblížili. I proto zaujímají
vzpomínky Františka Laichtera výrazné místo v posmrtných veřejných
relexích Kroftovy politické i vědecké činnosti.161 Pro osiřelou redakci

155 Zákon ze dne 24. března 1949 o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. In: Sbírka zákonů Republiky Československé 1949, č. 31, s. 276–278.
156 Např. Vyhláška nejvyššího cenového úřadu o tvoření cen knih. In: Úřední list Republiky
Československé, č. 83, 26. května 1949, s. 533; Vyhláška ministerstva informací a osvěty ze dne
10. listopadu 1949 o rozšiřování antikvárních neperiodických publikací. In: Úřední list Republiky
Československé, č. 189, 19. listopadu 1949, s. 1243–1244.
157 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – likvidace Laichterova nakl. – likvidační doklady.
Souhlas Státního úřadu pro věci církevní z 27. ledna s přijetím F. Laichtera do zaměstnaneckého poměru v Kalichu. Jak plyne z dopisu Synodní rady z 28. února 1950 (ul. tamtéž),
F. Laichter se stal vedoucím výroby nakladatelství.
158 Tak např. F. Laichter se opětovně dotazoval R. Urbánka, kdy dodá čtvrtý svazek Věku
Poděbradského. Srov. LA PNP, fond R. Urbánek, korespondence, F. Laichter R. Urbánkovi 10.
února 1948.
159 V případě K. Krofty s jeho synem Janem, u J. Šusty s jeho ženou Leopoldinou, atd.
Oba případy byly příkladem vzorné spolupráce, přesto vydávání rukopisů trvalo déle než při
přímé komunikaci nakladatele s autorem.
160 16. srpna 1945. Srov. Parte Historického klubu a rodinné parte v LA PNP, fond Zdeněk
Kalista, korespondence K. Krofta nebo oiciální smuteční oznámení vlády RČS v LA PNP,
fond J. Borovička, korespondence nezařazená.
161 Např. L a i c h t e r , F.: Kamil Krofta v době okupace. Svobodné slovo, 9. září 1945,
s. 1–2. Laichterovo nakladatelství pak v poválečném čtyřletí především díky F. Laichterovi
vydalo či se vydat chystalo řadu Kroftových knih v souboru Dílo Kamila Krofty. Např. Naše
staré legendy a začátky našeho duchovního života (1947); Dějiny Selského stavu (1949).
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Českých dějin F. Laichter již žádnou výraznou osobnost nenašel a de facto
se ujal redakce sám.162
Čtyřicetiletý nakladatelský počin přišel také o autora, jenž v polovině
30. let vlil jak nakladateli, tak čtenářům naději na dokončení díla. Před
osudovým rozhodnutím spáchat sebevraždu vypracoval J. Šusta ještě dva
rukopisy, které ukrajovaly z lucemburské ságy léta 1333 až 1355. Vykonavatelem svého vědeckého dědictví určil Karla Stloukala,163 ale ten podobně
jako Václav Chaloupecký zcela podléhal návalu zaplněných poslucháren,
redakci ČČH, práci pro Československou společnost historickou apod.164
Fyzicky připravil k vydání Šustovy poslední dva party historik umění Jakub
Pavel, jenž se stal Šustovým spolupracovníkem již v Československém
ústředí pro mezinárodní spolupráci duševní před druhou světovou válkou.165 Především vydání Otce a syna166 v roce 1946 doprovázela mohutná
diskuse. Jednak Jan Slavík zpochybnil autentičnost části rukopisu167 a pak
se odborná i laická veřejnost rozhořčila nad formálními nedostatky, které
padly na vrub korektora J. Pavla.168 Karlovskými svazky se uzavřela Šustova
mistrovská narace činící z Laichterových Českých dějin četbu stejně poučnou
jako umělecky ztvárněnou. Posuzovatelé oceňovali poslední dva svazky tak,
jako předtím Soumrak a Krále Cizince, k rozborům díla nyní přibyl postesk
nad jeho skonem. Jednu z nejhlubších recenzí napsal Zdeněk Kalista, tak
dbající na význam historikova prociťování studované epochy a postav,169
162 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Výplatní listiny členů rodiny; závěť J. Laichtra;
jednání o pozůstalosti J. Laichtra; čestný doktorát J. Laichtra; dědictví synů Jana, Prokopa,
Františka; Rodokmen J. Laichtra; Nakladatelský deník, 24. února 1946. F. Laichter se radil
s K. Stloukalem o další redakci, ale pro složitost problému věc odložili. U následujících tří
svazků Dějin pak stálo pod titulem: „Redigoval Kamil Krofta“.
163 Poslední dopis Josefa Šusty. Ed. J. Lach. Historický obzor, 11, 2000, č. 3–4, s. 82–84.
164 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova
ilosoická knihovna, K. Stloukal F. Laichterovi 21. února 1946.
165 A AVČR, fond Československé ústředí pro mezinárodní spolupráci duševní, kart. 1,
inv. č. 12. Jakub Pavel byl sekretářem ČUMSD.
166 Š u s t a , J.: České dějiny. Dílu II. část 2. Karel IV. Otec a syn 1333–1346. Praha 1946,
541 s.
167 Jan Slavík se domníval, že pokud J. Šusta skutečně napsal o Pitznerově chápání
Karla IV. tak tvrdá slova, jaká igurují v úvodu Otce a syna (s. 13: „Jde tu tedy nikoliv o soud
vážného historika, nýbrž o tendenční vyznění zvrhlé duševnosti vášnivého nacismu, jemuž nestačil
boj o vládu nad přítomností, nýbrž, který svým kalným proudem chtěl zavaliti i všechnu minulost.“),
pak by to byl podklad pro Šustovu rehabilitaci. J. Slavík ovšem nepovažoval uvedenou citaci
za „šustovskou“. Srov. S l a v í k , J.: Profesor Josef Šusta a Pitzner. Svobodný zítřek, 20.
března 1947, s. 4. Slavíkovy pochybnosti rozptýlila reakce nakladatele a vykonavatele Šustovy vědecké závěti K. S t l o u k a l a : Prof. Josef Šusta a Pitzner. Svobodný zítřek, 27.
března 1947, s. 3. Autenticitu Šustových slov potvrzuje také dopis z 21. února 1946 (LA PNP,
fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova ilosoická
knihovna), v němž K. Stloukal doporučuje, aby se rukopis Otce a syna nedoplňoval Šustovými
poznámkami, které vznikly až po dokončení rukopisu.
168 Ten skutečně své chyby uznal. Srov. LA PNP, fond F. Laichter, korespondence, Leopoldina Šustová F. Laichterovi 19. dubna 1947.
169 Srov. B e n e š , Zdeněk: Zdeněk Kalista a česká rozumějící historiograie. In: Kalista,
Zdeněk: Cesty historikova myšlení. Praha 2002, s. 13–14.
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a podtrhující význam Šusty jako bystrého pozorovatele a umného vykladače
psychologických rysů Jana i Karla. Kalista, který si bližší cestu k Šustovi
našel až v letech okupace,170 soudil, že se jeho Karlu IV. mohou vyrovnat
jen psychologizující Pekařovy portréty Černínů v Knize o Kosti171 a pateticky končí slovy: „Uzavírajíce posmrtně vydanou knihu Šustovu, opakujeme si
znovu (po kolikáté už!) ‚qualis artifex‘ a současně ‚qualis historicus perit‘! (jaký
umělec, jaký historik to zemřel!).“� Čtvrtý svazek druhého dílu – Karel IV. Za
císařskou korunou – končí neúspěšnou snahou prosadit Majestas Carolina.
Svazek spatřil světlo světa ve změněných politických a společenských
podmínkách, a proto i reakce badatelské komunity a dříve tolik obvyklé
posudky v denním tisku byly nyní mnohem střídmější.
Šustovou smrtí vznikla v Českých dějinách další mezera (1355–1378).
F. Laichter se jí snažil překlenout též konzultací s Karlem Stloukalem už na
počátku roku 1946. Šustův nástupce na stolici všeobecných dějin uvažoval
opatrně o V. Chaloupeckém, R. Holinkovi a F. M. Bartošovi.� Jednalo se
nicméně o řešení z nouze, neboť K. Stloukal věděl, že V. Chaloupecký
dosud nedodal slíbené vylíčení nejstarších dějin. U Rudolfa Holinky se
bál jisté nevyzrálosti, přestože jako proponovaný redakční pokračovatel
Dějin lidstva věděl, že brněnský docent již v roce 1943 dodal172 Melantrichu rukopis Doba Karla IV. a reformních koncilů, pokrývající rovněž celou
epochu císařskou.173 Jako řešení z nouze považoval K. Stloukal pověření
F. M. Bartoše, ale i on měl v Českých dějinách závazky pro jiné epochy. Karlovo císařství nakonec ve zcela jiných podmínkách vypsal až v 90. letech
minulého století František Kavka.174
Jako chronologicky poslední svazek Českých dějin vyšel Bartošův spis
o době Václava IV.175 František Michálek Bartoš náležel do stejného konfesního tábora jako František Laichter a souhlasil s jeho pohledem na českou
reformaci. Text měl vyjít již na počátku války, ale nakladatel se brzy mohl
přesvědčit o těkavém charakteru nového spoluautora, který sice na jaře
1940 slíbil rychlé dodání spisu o předposledním Lucemburkovi na českém
trůně, ale jen několik měsíců nato oznámil úmysl spis odložit. Historikův
plán F. Laichtera přiměl k ostré reakci: „…Buďte tak laskav, nepřipouštějte si
170 K a l i s t a , Z.: Po proudu života 2. Praha 1996, s. 559.
171 K a l i s t a , Z.: Na okraj Šustových dějin doby Karla IV. Lidová demokracie, 28. října
1947.
172 Tamtéž.
173 LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Nakladatelská činnost – České dějiny – Laichterova
ilosoická knihovna, K. Stloukal F. Laichterovi 21. února 1946.
174 L a c h , J.: Josef Šusta a Dějiny lidstva, s. 102.
175 Pokus o první vědeckou syntézu světových dějin v Československu a její redaktor Josef Šusta.
Ed. J. Lach. In: Moderní dějiny 9, 2001, s. 323. Rukopis měl K. Stloukal u sebe a uchoval
se. Srov. ANM, fond K. Stloukal, kart. 58, inv. č. 1449/3. Podle nakladatelského deníku F.
Laichtera (LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Výplatní listiny členů rodiny … Nakladatelský
deník, 24. února 1946) však K. Stloukal ústně sdělil, že J. Šusta nechal R. Holinku uvedenou
stať přepracovat, protože s ní nebyl spokojen.
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myšlenku odkladu, vyřaďte na čas drobné příspěvky a brožury, které Vás odvádějí od spisování Vaši velké a očekávané práce o Václavu IV. – a překvapte nás
laskavě v nejbližších týdnech tak potěšující zprávou, jako byl Váš letošní jarní
slib, že totiž na podzim 1940 budeme moci začít vydávat v Českých dějinách
Václava IV. od F. M. Bartoše.“ 176 František Šmahel ve své největší práci
o husitské revoluci zopakoval podobný soud nad Bartošovým dílem jako
kdysi František Kutnar.177 F. M. Bartoš se příliš věnoval objevům pramenů
a rychle je přetavoval v nové krátké texty, místo aby se soustředil na objemnější syntézu. Přesto F. Šmahel vzal Čechy v době Husově poněkud v ochranu
před některými posudky, jež uvítaly dílo v čase jeho vzniku a zhodnotil
je jako nejzdařilejší větší Bartošovu práci.178 V kritikách bezprostředně po
vydání Čech v době Husově se objevilo volání po větším ohledu na sociální
a hospodářské poměry, výhrady padaly také k Bartošovu jazyku.179 Jeho
práce ovšem nalezla i reakce pochvalné, především u nekatolických církevních historiků Rudolfa Říčana a Amadea Molnára.
Vědecká hodnocení přestala být zanedlouho relevantní, neboť politický
převrat v roce 1948 projektu vzal to hlavní: nakladatele. V tomto období
došlo zcela zřetelně ke změně v metodologickém a koncepčním přístupu
k českým, respektive československým dějinám, který vzešel zejména
z personální proměny zapříčiněné nástupem nového politického systému
a částečně také generačním střídáním stráží. Z historiků, kteří připadali
v úvahu pro ten či onen part Laichterovy syntézy nebo její redakci od
konce 30. let do komunistického puče, nemohl brzy působit téměř nikdo.
Karla Stloukala a Zdeňka Kalistu nová moc rychle odsunula z fakulty, aby
posledně jmenovaného podobně jako Josefa Borovičku zanedlouho poslala
za mříže. Došlo rovněž k penzionování Václava Chaloupeckého, jenž v roce
1951 ostatně zemřel, a na odpočinek byl proti své vůli odsunut i Jaroslav
Werstadt. Do ústraní odešel také Karel Kazbunda, další z dějepisců, kteří
připadali v úvahu pro sepsání českých dějin v 19. století. Nedlouho po
převratu zemřeli Jaroslav Prokeš (1951) a Rudolf Holinka (1953). Spolupracovníkem již jen v rovině teoretické180 zůstával Vlastimil Kybal, který se
po válce nevrátil z Ameriky. Tam podruhé prchal i Otakar Odložilík, jehož
podíl na dokončování přehledu národní minulosti mohl být za demokratických poměrů zásadní, a to jak pro jeho ambice,181 tak pro nepochybné
176 K a v k a , František: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378). Země České
koruny, rodová, říšská a evropská politika I–II. Praha 1993.
177 B a r t o š , F. M.: Čechy v době Husově 1378–1415. České dějiny. Dílu II. část 6. Praha
1947, 522 s.
178 LA PNP, fond F. Laichter – kopie korespondence s autory, průklep dopisu F. M. Bartošovi z 25. června 1940.
179 K u t n a r , F. – M a r e k , J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví,
s. 710.
180 Š m a h e l , F.: Husitská revoluce I, s. 29.
181 Např. Petrů, Ondřej M.: Čechy v době Husově. Na hlubinu 22, 1948, s. 64: „V knize, která
pojednává o českých dějinách a dělá si nárok na jistou representativnost, nutně požadujeme, aby

93

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

schopnosti rychle a korektně vypsat syntetické práce.182 Na druhém sjezdu
československých historiků se otevřeně přihlásil k zodpovědnosti za dokončení díla, neboť úcta k těm, které O. Odložilík označil za první generaci
Laichterova projektu,183 nedovolovala, aby zůstal nezavršen a dodal: „Takové
torzo by bylo nejenom památníkem veliké píle, kritického důvtipu a spisovatelské
pohotovosti uvedených autorů, nýbrž i výstražnou připomínkou české těkavosti
a nezpůsobilosti jednoho pokolení navázati na osnovu utkanou předchůdci.“ 184
Osmačtyřicetiletý Odložilík zároveň dodal, že nová generace autorů již asi
nebude moci lpět na koncepci zakladatelů, jíž ostatně opustila už redakce
Kroftova a dílo bude muset sepsat vícero přispěvovatelů.185
Tyto i další úvahy pozbyly platnost s fundamentální změnou režimu
a organizace historické práce ve všech institucích, o níž bylo napsáno již
mnohé.186 Z ideologických, politických, osobních i metodologických pohnutek
noví lidé jako Josef Macek, František Graus v Historickém ústavu akademie
nebo Václav Husa a Jaroslav Charvát na pražské ilozoické fakultě hodlali
zcela opustit dřívější projekty a nabídnout vlastní – marxistickou koncepci
jak obecných, tak i národních dějin. Debaty o světových dějinách přišly na
řadu zejména v 60. letech.187 Zčásti proto, že nový kánon české minulosti
se jevil jako potřebnější. Již první debaty o Přehledu československých dějin188
demonstrovaly naprostý rozchod s předchozími tradicemi a postupy české
historiograie.189
Epilog samotných Českých dějin ještě souvisejících s předúnorovými
plány přinesla 60. léta 20. století, kdy Rudolf Urbánek v úctyhodném věku
byla psána vzorným jazykem. Je samozřejmé, že všichni nemohou být stilisté [sic!] rázu Pekařova
nebo Šustova; platnou normu však může zachovat každý.“
182 V. Kybal neiguruje v žádném z plánů na dokončení Českých dějin z období 40. let.
183 Mnohými již léta pokládané za nezdravé (F. Hrubý ve 30. letech, K. Stloukal v roce
1946).
184 Prokázal to nesporně v několikrát vydaném Nástinu dějin československých.
185 V. Novotný, K. Krofta, R. Urbánek, J. V. Šimák, J. Šusta a F. M. Bartoš.
186 O d l o ž i l í k , O.: Dějepisné zpracování, jeho metody a pojetí. In: Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech
1935–1948. Ed. Antonín Kostlán. Praha 1993, s. 241.
187 Tamtéž, s. 242.
188 Z kupící bibliograie vybírám: H a n z a l , Josef: Cesty české historiograie 1945–1989.
Praha 1999; K o s t l á n , A.: Výměna stráží. Změny v české historické obci po únoru
1948. In: Druhý sjezd, s. 184–190; řada příspěvků ve sborníku: Věda v Československu v letech
1945–1953. Praha 1999; N o d l , Martin: Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiograii 19. a 20. století. Brno 2007. Podstatné jsou rovněž publikace věnované hlavním
aktérům: J i r o u š e k , Bohumil: Josef Macek. Mezi historií a politikou. Praha 2004;
František Graus – Člověk a historik. Práce z dějin vědy 8. Edd. Z. Beneš – B. Jiroušek – A.
Kostlán. Praha 2004. Konečně memoárová svědectví jako: P o l i š e n s k ý , Josef: Historik
v měnícím se světě. Praha 2001; K a v k a , F.: Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému
dějepisectví. Praha 2002; M e z n í k , Jaroslav: Můj život za vlády komunistů (1948–1989).
Prameny dějin moravských, sv. 10. Brno 2005; M o u l i s , Vladislav: Léta mých studií
historie (1950–1955). Soudobé dějiny 11, 2004, č. 3, s. 107–126.
189 Srov. J i r o u š e k , B.: Význam úvah o světových dějinách na stránkách Československého časopisu historického. In: Česká věda a Pražské jaro. Praha 2001, s. 305–311.
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85 let vydal poslední svazek Věku Poděbradského a F. M. Bartoš vylíčil hlavní
etapy husitské revoluce.190 Všechny tři korpusy vydalo Nakladatelství Československé akademie věd. Datace jednotlivých svazků může zdánlivě napovídat,
že to umožnila liberalizující 60. léta, ale bylo to výsledkem poměrně složitých
jednání a osobních vazeb, které zčásti pomáhají objasnit Bartošovy paměti191
a nově všechny okolnosti sumarizuje Martin Nodl.192 Jako akademik měl R.
Urbánek možnost snadněji prosadit svůj spis v NČSAV. Za nejhonosnějším
akademickým titulem éry komunismu pro nestraníka R. Urbánka stál dle
M. Nodla Zdeněk Nejedlý.193 Nejedlého podpora autorovi Poděbradského
Věku, díky níž mohl zůstat také na brněnské ilozoické fakultě, plynula
z Urbánkovy protipekařovské pozice v éře první republiky.194 Podle vlastní
verze pak F. M. Bartoš využil vydání Urbánkova spisu a přihlásil Husitskou
revoluci v nakladatelství a zároveň se snažil na svou stranu získat mocného
Josefa Macka.195 Publikace první části líčení Žižkovy éry v husitské revoluci
trvala ovšem dalších šest let. Jak Urbánkův, tak i Bartošův epilog v rámci
Českých dějin i v 60. letech setrvávají u dřívějšího faktograicko-pozitivistického přístupu s koncentrací na politické události. Ani jeden z nich se
nesnažil naroubovat na své práce tehdy dominující marxisticko-leninskou
frazeologii a Bartošova Husitská revoluce je de facto první syntézou hnutí
bez otevřeného přihlášení se k oiciální ideologii po roce 1948. Podle M.
Nodla mohl Bartošův spis vyjít, protože neohrožoval tehdy vůdčí postavy
české historiograie.196 Doprovod akademika Macka k Urbánkovu Věku
Poděbradskému však potvrzuje přezíravý postoj a naznačuje, že někteří
reprezentanti předchozích badatelských generací sice mohli publikovat,
ale koryfejové akademické historiograie v tehdejším Československu
považovali za nutné korigovat jejich koncepty v duchu oiciální ideologie.197
S vyvanutím Pražského jara padly poslední úvahy o dokončení podniku,
190 Tzv. maketa byla diskutována od konce roku 1952. J í l e k , Jiří: František Graus
a „Maketa“. In: František Graus – Člověk a historik, s. 62.
191 Srov. též: V a n í č e k , Vratislav: Gesta „Dei“ per Bohemos. Příspěvek k typologickému
zařazení a politické roli iracionální koncepce výkladu českých dějin v kontextu sociálních
a duchovních proměn do roku 1953. In: Věda v Československu v letech 1945–1953, s.
377–399.
192 U r b á n e k , R.: České dějiny. Díl III. část IV. Věk Poděbradský IV. Čechy za kralování
Jiříka z Poděbrad. Léta 1460–1464. Praha 1962, 826 s. B a r t o š , F. M.: České dějiny. Díl
II. Část 7. Husitská revoluce I. Doba Žižkova 1415–1426. Praha 1965, 238 s. T ý ž : České
dějiny. Díl II. Část 7. Husitská revoluce II. Vláda bratrstev a její pád 1426–1437. Praha 1966,
263 s.
193 B a r t o š , F. M.: Vzpomínky husitského pracovníka. Praha 1970. Bartošovy paměti je
ovšem nutno brát se značnou rezervou. Dokazuje to mimo jiné F. Laichter v pětistránkovém
dopise F. M. Bartošovi. Srov.: LA PNP, fond F. Laichter, kart. D – Vydavatelská činnost, Bartoš
F. M. Kopie dopisu F. Laichtera F. M. Bartošovi z 27. května 1970.
194 N o d l , M.: Dějepisectví mezi vědou a politikou, zejm. s. 110–112.
195 Tamtéž, s. 110.
196 M e z n í k , J.: Můj život za vlády komunistů, s. 18.
197 B a r t o š , F. M.: Vzpomínky, s. 115. M. Nodl zároveň uvádí, že „Bartošovo svobodné
bádání by však s největší pravděpodobností nebylo možné bez cílené kolaborace špiček českobratrské
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kdysi zahájeného Janem Laichterem a Václavem Novotným. Ještě v roce
1969 nakladatelství Academia hodlalo zacelit třiadvacetiletou mezeru mezi
líčením J. Šusty a F. M. Bartošem, dokončit poděbradskou epochu a konečně vypsat také jagellonská léta. František Kavka stačil připravit teze dvou
svazků o císařské epoše Karla IV., zbylé plány znemožnila normalizace.198
Historie Laichterových Českých dějin se naplnila.
Das Laichter-Projekt der „Tschechischen Geschichte“
im Kontext der Verlegertätigkeit
Der Beitrag verfolgt die Entstehungsgeschichte des Projektes einer Synthese der Tschechischen Geschichte. Der Gedanke einer neuen Darstellung der nationalen Vergangenheit
der Tschechen stammte zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem Verleger Jan Laichter und
spiegelte die Fortschritte der positivistischen tschechischen Historiographie wider. Das Werk,
das als Laichter-Projekt der Tschechischen Geschichte bekannt wurde, sollte ursprünglich eine
zwei- oder dreibändige Synthese der gesamten tschechischen Geschichte umfassen. Bereits
von Beginn an verwandelte sich das Unterfangen unter der Führung von Václav Novotný
zu einem umfassenden Manifest des historischen Positivismus. Die von Novotný gewählte
Methode einer ausführlichen Darstellung aller politisch-kirchlichen Details – was auch für die
Ära Georgs von Podiebrad aus der Feder Rudolf Urbáneks gilt – bewirkte, dass die Synthese
nach 20 Jahren unter der Redaktion Novotnýs lediglich einen kleinen Ausschnitt aus der
nationalen Geschichte präsentierte. Nach Novotnýs Tod übernahm Kamil Krofta die Redaktion
(1922–1923), doch wurde das Projekt schrittweise durch neue Mitverfasser verstärkt (J. V.
Šimák, Josef Šusta und F. M. Bartoš). In diesem Zeitraum kam es auch zu Veränderungen
im Verlagshaus Laichter selbst, als der Sohn des Verlegers, František Laichter, die Leitung
übernahm. Während unter Václav Novotný die gesellschaftlich-politischen Bedingungen in die
wissenschaftliche und verlegerische Arbeit im Zeitraum 1914–1918 traten, wurde Laichters
Tschechische Geschichte seit Ende der 1930er Jahre bereits dauerhaft durch die aktuellen
politischen Verhältnisse bestimmt. Im Ergebnisse der Okkupation durch Nazideutschland
verschlechterten sich die Bedingungen für eine freie Verlagstätigkeit rapide und das Autorenteam sowie die Redaktion wurden dezimiert (Tod K. Kroftas und J. Šustas im Jahre
1945). Trotz der ursprünglichen Hoffnungen nach der Befreiung konnte die Synthese der
tschechischen Geschichte nur allmählich neu belebt werden. Der kommunistische Umsturz
bedeutete das deinitive Ende des gesamten Projekts. Es erfolgte zwar die Veröffentlichung
von drei Bänden aus der Feder von R. Urbánek und F. M. Bartoš, doch geschah dies bereits
außerhalb des Jan Laichter Verlages und zugleich abseits des Hauptstroms der tschechoslowakischen Geschichtsschreibung. Mit dem Machtantritt des kommunistischen Regimes
kam es im Gefolge einer allgemeinen Sozialisierung zur Liquidierung privater Verlagshäuser,
das Hauptwort in der Historiographie übernahm die marxistische Geschichtsschreibung, die
die Methode und Konzeption der mit dem Laichter-Projekt einer tschechischen Geschichte
verbundenen Autoren kritisierte.
Übersetzt von Thomas Krzenck

církve s totalitním, komunistickým režimem, jež mohla krýt záda jak bratrským farářům, tak historikům.“ N o d l , M.: Dějepisectví mezi vědou a politikou, s. 112.
198 Tamtéž.
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Pavla Štěpánková
Společnost pro obnovu Lidic 1946–1959

Pavla Štěpánková: The Society for the Renovation of Lidice (Společnost pro
obnovu Lidic) 1946–1959
The study focuses on the activity of The Society for the Renovation of Lidice (Společnost
pro obnovu Lidic) established by law in September 1946. Its main role was to supervise
the building of the new village of Lidice, offer help to the returning inhabitants and
make contact with foreign societies created in order to help Lidice and promote its
memory. The article presents the activity of the Society in context of the changing
political situation in Czechoslovakia especially in the years 1946–1952 when the symbol
of Lidice and its renovation was misused by the communist propaganda.
Key words: The Society for the Renovation of Lidice (Společnost pro obnovu Lidic),
Czechoslovakia, constitutional law, the competences of an institution, the Ministry of
the Interior, the government, foreign associations, reconstruction of the municipality,
construction, February 1948, propaganda, political writing, communist propaganda

Okolnosti zničení Lidic, hromadné vraždy lidických mužů, odvlečení
žen do koncentračních táborů a zavraždění většiny dětí v Chelmnu se
staly už dříve předmětem zájmu publicistů i historiků.1 Ve stínu těchto
drastických událostí se v dosavadním historickém výzkumu poněkud
vytratila snaha věnovat dostatečnou pozornost válečným a zejména poválečným důsledkům nacistické likvidace Lidic, a hlavně všem souvislostem
obnovy Lidic po ukončení druhé světové války. Pokud německá okupační
správa zničením Lidic a posléze Ležáků něco dokázala, pak určitě nikoliv
to, co zamýšlela. Jistě, po určitou dobu zavládl na domácím území díky
vystupňovanému teroru velký strach, v zahraničí však našla brutální akce
nacistů ohlas plný rozhořčení. Je pravdou, že londýnská exilová vláda
v čele s prezidentem Benešem dlouho trvala na provedení nějaké akce, jež
by zajistila uznání a prestiž československému odboji, a to i přes námitky
domácího odboje vědomého si možných následků. Zničení Lidic skutečně
znamenalo právě onen okamžik vedoucí k uznání československých snah
a pochopení situace na našem území ze strany velmocí. V této souvislosti
1
K vylíčení lidické tragédie např. L o u d a , Vlastimil: Lidice. Čin krvavého teroru
a porušení zákonů i základních lidských práv. Praha 1946; K o n o p k a , Václav: Zde stávaly Lidice. Praha 1978; S t e h l í k , Eduard: Lidice. Příběh české vsi. Praha 2004. K širším
souvislostem, které vedly k vyhlazení Lidic, z množství literatury např. K u r a l , Václav:
Místo společenství konlikt! Češi a Němci ve velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938–1945).
Praha 1994; M a s t n ý , Vojtěch: Protektorát a osud českého odboje. Praha 2003.
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vydala britská vláda na počátku července prohlášení, v němž se distancovala
od Mnichova s odůvodněním, že mnichovská smlouva je díky předchozím
krokům Německa již neplatná.2
To ale nebyl jediný důsledek lidické události, především se v zahraničí zvedla velká vlna solidarity a účasti s neznámými osudy zavlečených
lidických obyvatel. Představitelé spojeneckých států vyjádřili svá stanoviska
vzápětí po 10. červnu. Všichni se ve svých projevech shodovali v tomto:
obnovit Lidice a nalézt pohřešované. Za tímto účelem měla být po skončení
války rozhodnutím vlády Československé republiky ustavena Společnost
pro obnovu Lidic. Její působení, datované zřizovacím zákonem ze dne 13.
září 1946, bylo pro Lidice zásadní a více než přínosné. Přesto v literatuře,
jakkoliv se dotýkající Lidic, nenalezneme o Společnosti pro obnovu Lidic
žádnou zmínku. Náš příspěvek si klade za úkol zmíněný nedostatek napravit a poukázat na existenci a činnost této velmi zajímavé instituce v rámci
tehdejších politických a hospodářských změn poválečného Československa.
V našem výkladu se přitom budeme opírat především o archivní materiály
uložené v Národním archivu ve fondu Ministerstvo vnitra – referát „L“ a ve
fondech Státního oblastního archivu Praha – Státního okresního archivu
Kladno a o dobovou publicistiku.
Činnost Přípravného výboru Společnosti pro obnovu Lidic
Předeslaný úmysl znovu vybudovat Lidice nebyl záležitostí pouze
zahraniční, rovněž v Čechách nebylo pochyb o obnově obce. Důkazem, že
se jednalo o úmysl skutečně pevný a zásadní, je vznik prvního Přípravného
výboru Lidice v blízké obci Buštěhrad ihned po květnovém povstání.3 Po ustanovení Přípravného výboru Společnosti pro obnovu Lidic a Místního národního
výboru Lidice (MNV), které na jeho činnost navázaly, byl rozpuštěn. Místní
národní výbor Lidice, i když s prozatímním sídlem v Kladně-Kročehlavech,
byl zřízen záhy po návratu lidických žen za pomoci Okresního národního výboru Kladno (ONV). První předsedkyní MNV Lidice byla Helena
Lelerová.4 MNV Lidice měl od počátku na starosti katastrální území Lidice
a vedení obecní a hospodářské agendy.5 Podle zprávy stavebního správce
2
K u r a l , Václav: Místo společenství konlikt!, s. 201. Lidická tragédie také zapříčinila
obrat českého postoje k poválečnému osudu Němců na území republiky, tento postoj se čím
dál více vyhrocoval směrem k odsunu německého obyvatelstva. Tamtéž, s. 198–209.
3
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 2, sg. C 6105, Zpráva o utvoření
a činnosti Přípravného výboru Společnosti pro obnovu Lidic.
4
Helena Lelerová byla poslankyní Národního shromáždění ČSR v letech 1948–1968.
Byla jeho velmi aktivní členkou, účastnila se mnohých zahraničních návštěv a zasedala v několika sněmovních výborech, stejně razantně vystupovala proti ohrožení světového míru.
5
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 37, sg. C 6390, Odpověď Společnosti
na dotaz MV, 13. 11. 1947.
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Jaroslava Fiedlera Přípravný výbor Lidice vznikl za součinnosti revolučního ONV Kladno a MNV Buštěhrad na základě rozhodnutí Ministerstva
vnitra a Zemského národního výboru o přípravě smuteční tryzny 10. června
1945.6 Členy výboru byli jak lidé delegovaní z ONV Kladno, tak zástupci
ze Zemského národního výboru v Praze (ZNV). Hlavním úkolem tohoto
výboru bylo upravit území bývalé obce pro státní smuteční manifestaci.
Vláda Československé republiky se slavnostním usnesením z 6. června
1945 rozhodla obec Lidice znovu obnovit.7 Ministerstvo vnitra také tímto
dnem vydalo pokyn pro Zemský národní výbor v Praze, jímž rušilo nařízení
okupačního ministerstva vnitra o připojení Lidic ke katastrálnímu území
Buštěhrad, o zániku nařízení o zrušení úředního názvu obce, o úpravě
domovského práva v Lidicích a označování Lidic na úředních listinách.8
Zároveň bylo rozhodnuto o vzniku Přípravného výboru Společnosti
pro obnovu Lidic, jehož působení mělo překlenout legislativní přípravu
samotné Společnosti. Přípravný výbor měl pět členů. Od počátku post předsedy zastával ministr vnitra Václav Nosek (KSČ) a ve funkci generálního
tajemníka po celou dobu existence jak Přípravného výboru, tak Společnosti
působil František Knor.9
Podle zpráv o činnosti tohoto Přípravného výboru lze dobře zmapovat
záležitosti, se kterými se musel potýkat. Jeho hlavní náplní bylo podílet
se na přípravě zákona zakládajícího Společnost pro obnovu Lidic, pečovat o navrátivší se lidické ženy a děti a rovněž o dvě ležácké děti a kvůli
pomalému legislativnímu procesu začít zajišťovat přípravné práce související
s výstavbou Lidic po stránce právní i technické.10
Výbor převzal výtěžky ukončených sbírek a nadále spravoval sbírku,
která se během následujících měsíců rozrůstala o příspěvky z domova i ze
zahraničí a jejíž hodnota v září 1946, kdy byl veškerý majetek předán Společnosti pro obnovu Lidic, činila 53 327 269,– Kčs. Dále do jeho činnosti spadala
příprava právního uspořádání majetku lidických obyvatel, která by vedla ke
6
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 32, sg. C 6302, Účetní zpráva
– Smuteční tryzna v Lidicích, 10. 6. 1945.
7
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 2, sg. C 6107, Prohlášení o obnově
Lidic.
8
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 2, sg. C 6107, Prohlášení o obnově Lidic a úřední zrušení opatření ministerstva vnitra adresováno ZNV v Praze. Zrušená
opatření byl vydána okupačním ministerstvem vnitra v roce 1942, a sice dne 6. 8. nařízení
č. 19.415/1942-IV/2 o připojení území Lidic k Buštěhradu, dne 15. 6. nařízení č. 16.697/1942IV/2 o zániku úředního názvu obce a dne 10. 7. nařízení č. 18.241/1942-IV/2 o úpravě
domovského práva v Lidicích a označování Lidic v úředních listinách.
9
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 2, sg. C 6105, Zpráva o utvoření
a činnosti Přípravného výboru Společnosti pro obnovu Lidic. Zbylými členy byli Ladislav
Kopřiva, předseda Zemského národního výboru v Praze (pozdější ministr národní bezpečnosti), Jaroslav Mildorf, předseda Okresního národního výboru v Kladně, Helena Lelerová,
předsedkyně Místního národního výboru v Lidicích, Anna Hroníková jako zástupkyně lidických žen a František Knor, který byl jmenován zároveň do funkce generálního tajemníka.
10
Jednalo se o sestry Štulíkovy, jediné dvě zachráněné ležácké děti.
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snadnějšímu manipulování s tímto majetkem při výstavbě. Jednalo se jak
o zajištění převodu vlastnického práva na budoucí Společnost, tak zahájení
pozůstalostního řízení a prohlášení za mrtva, prozatím u těch obětí, u nichž
bylo úmrtí prokazatelné. Sem můžeme také zahrnout opětovné zaměřovací
a značkovací práce katastrálního území obce Lidice. K této problematice se
váže další úkol, kterého se Přípravný výbor ujal, a to plánování nové obce.
V den první národní pouti 10. června 1945 vyhlásil ZNV v Praze ideovou
soutěž na zastavovací plán, která trvala do 28. října 1945. Do soutěže bylo
zasláno padesát osm projektů, z nichž bylo v březnu příštího roku vybráno
sedm. V dalším kole zvítězily dvě skupiny, první ve složení arch. Hilský
– Podzemný – Tenzer a druhá arch. Marek – Jirsák. Těchto pět architektů
bylo pověřeno vypracováním společného návrhu na konečný zastavovací plán
obce, pietní území a silniční komunikace. Bylo rozhodnuto, že území bývalé
obce bude upraveno v pietní areál a nová obec vybudována poblíž.
Přípravný výbor a oddělení ministerstva vnitra, referát „L“, se také
podílely na pátrání po nezvěstných obyvatelích Lidic a Ležáků. Na podzim
1946, kdy Přípravný výbor předával agendu Společnosti, prozatím bylo
nalezeno sedm lidických dětí a jediné dvě dívky z Ležáků.
Přípravný výbor musel pro navrátivší se lidické ženy, vzhledem k situaci, v níž se nacházely (bez domova, bez jakýchkoliv prostředků a často
v těžké zdravotní situaci), zajistit bydlení a inanční i hmotné zajištění. Ženy
byly ubytovány na Kladně v bytech dříve obývaných Němci v budovách
Spojených oceláren. Výbor odsouhlasil dne 27. listopadu 1945 navázat
na rozhodnutí Okresního národního výboru ze dne 20. července 1945
o výplatě měsíční podpory lidickým ženám a dětem. Ženám měla být
vyplácena měsíční dávka, a to 1 000,– Kčs pro ženy ve věku 35 let a mladší,
1 500,– Kčs pak pro ženy starší 35 let, dětem mělo být hrazeno ošacení,
léčení a měly dostávat 500,– Kčs.
Výbor se také staral spolu s ministerstvem vnitra o rozšiřování nově
založeného novinového a fotograického archivu a archivu publikací týkajících se Lidic nebo podobně postižených obcí doma i v cizině a stejně tak
se podílel na vydávání takto zaměřených publikací. V říjnu 1945 vyšla ve
spolupráci s ministerstvem vnitra již citovaná publikace Lidice, čin krvavého
teroru a porušení zákonů i základních lidských práv Vlastimila Loudy a poté
ve spolupráci s ministerstvem informací brožury Lidice a Lidická tryzna.11
Samotný Přípravný výbor pak k výročí 10. června 1946 připravil k vydání
knihu …a muži byli zastřeleni a sbírku básní Heleny Lelerové Lidice, domov
můj. Rovněž byl plánován tisk románu ministerského rady dr. Františka
Kropáče Zločin v Lidicích, jehož vydání bylo ponecháno na Společnosti.12
11
L o u d a , V.: Lidice; M e r h o u t , Cyril: Lidice. Praha 1945; Lidická tryzna:
Projevy učiněné dne 10. června 1945 v Lidicích. Praha 1945, 1. vyd.
12
…a muži byli zastřeleni. Praha 1946; K r o p á č , František: Zločin v Lidicích. Román
– skutečnost. Praha 1946.

100

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

P

R

O

O

B

N

O

V

U

…

V neposlední řadě výbor navázal styky se zahraničními organizacemi, které
chtěly Lidicím pomoci.
Přípravný výbor Společnosti pro obnovu Lidic zodpovídal za organizaci národní pouti k výročí lidické tragédie. První smuteční manifestaci
ale pořádal ještě Přípravný výbor Lidice. Proto je na místě se o této první
veřejné události více zmínit. Jedním z důvodů je i návaznost každoročních
výročních shromáždění a jejich velice podobný průběh. Přípravný výbor
Lidice měl na starosti spolu s podílejícími se národními výbory veškerou
přípravu pouti, tj. zajistit schůdnost terénu a sjízdnost komunikací vedoucích k Lidicím, postavit tribuny, označit místa hromadného hrobu lidických mužů a jiných bývalých důležitých objektů obce (kostel sv. Martina,
hřbitov), rozeslat pozvánky na tryznu atd. Na těchto úpravách se podílely
různé irmy z okolních obcí a nutno podotknout, že poskytly svou pomoc
často zcela zdarma.13 Už dříve, prakticky zároveň s koncem války, lidé
vztyčili vlajku s malým věncem na místě zahrady Horákova statku. Přímo
nad hrobem lidických mužů byl následně vztyčen dřevěný kříž s trnovou
korunou. Plány na tuto manifestaci byly skutečně velkolepé, pozván byl prezident republiky, vláda, Zemský národní výbor v Praze, zahraniční vyslanci
a mnoho dalších představitelů nejrůznějších institucí a organizací.
Pouť se uskutečnila za veliké účasti veřejnosti, téměř 150 000 lidí.
Se svými projevy vystoupili někteří členové vlády, parlamentu a prezident
Beneš.14 Ministr Václav Nosek veřejně přečetl znění dekretu obnovujícího
Lidice: „K odčinění této tragédie usnesla se slavnostně vláda Československé republiky na schůzi, konané dne 6. června 1945, na výstavbě nových Lidic. Jako ministr
vnitra prohlašuji, že obnovujeme v osvobozené Československé republice obec Lidice
v původních jejích hranicích a s jejím starobylým úředním českým názvem.“ 15
Příští rok už tedy byla národní pouť zajišťována Přípravným výborem
Společnosti pro obnovu Lidic. Proběhla podle podobného scénáře, ale
s menším počtem zúčastněných vysokých politických představitelů státu.
Poutě bývaly spojeny s dalšími podpůrnými akcemi, např. v předvečer 4.
výročí lidické tragédie byly v kladenském divadle předány lidickým mužům
in memoriam československé válečné kříže, rovněž byla jejich památce
13
Spolupracoval především MNV Buštěhrad, ONV Kladno, místní národní výbory okolních obcí např. Hřebeč, Makotřasy. Důkazem obětavosti a nezištnosti může být tesařský mistr
Václav Kříž z blízké Hřebče, který pracoval na vyhotovení tribun zcela zdarma. Kladenská
irma Kablo darovala také zdarma 600 kg lan a půjčila automobil, stejně jako jiní okolní
bezejmenní zemědělci a živnostníci zapůjčili potahy a automobily. NA Praha, Ministerstvo
vnitra – referát „L“, kart. č. 32, sg. C 6302, Přípravný výbor Společnosti pro obnovu Lidic.
14
Projevy řečníků viz Lidická tryzna; projev E. Beneše a V. Noska viz také in: L o u d a ,
V.: Lidice, s. 96–99.
15
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, inv. č. 12, Zápisy ze
schůze správního výboru 12. 12. 1946, příloha č. 9 „Zpráva o činnosti Přípravného výboru“.
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 2, sg. C 6107, Prohlášení o obnově Lidic
a úřední zrušení opatření ministerstva vnitra adresováno ZNV v Praze. S t e h l í k , E.:
Lidice, s. 116–117.
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věnována nová publikace …a muži byli zastřeleni.16 Ministerstvo vnitra dále
u příležitosti výročí požadovalo po redakci rozhlasu, aby byl vzpomínce na
Lidice dán ve vysílání náležitý prostor jak ve vysílání českém, tak ve vysílání
pro zahraničí na krátkých vlnách.17
Zákonné ustanovení Společnosti pro obnovu Lidic
Příprava očekávaného zákona zajišťujícího vznik Společnosti trvala
více než rok. V konečné podobě se jedná o zřizovací zákon, který je doplněn vládním nařízením, jímž byl stanoven statut Společnosti pro obnovu
Lidic.
Zákon byl přijat 13. září 1946. Zřizuje se jím Společnost pro obnovu
Lidic. Zákon stanovuje hlavní účel a náplň činnosti Společnosti. Cíl Společnosti je patrný z § 1 odst. 2: „Účelem Společnosti jest především vybudovati
Lidice, dáti nový domov lidickým ženám, vrátivším se z koncentračních táborů,
a jejich dětem v rámci této obce, jakož i obyvatelům Ležáků, pokud se ještě vrátí,
postarati se o uctění památky obětí nacistických zvěrstev, zejména v Ležákách,
a obnoviti Lidice tak, aby se staly trvalým symbolem spojení všech demokratických
sil, které spoluvybudovaly mezinárodní jednotu ke zdolání fašismu. Po dosažení
tohoto účelu může Společnost přispěti k obnově dalších obcí a jejich částí, pokud
byly zničeny zvůlí okupantů, a k podpoře jejich obyvatel, kteří byli zničením
poškozeni.“ 18
Okruh osob, kterým měl být poskytnut nový domov v rámci obnovené obce, byl pak zákonem č. 208/1948 Sb. rozšířen o osoby vězněné
v koncentračních táborech nebo zavlečené v souvislosti se zničením Lidic
nebo Ležáků.19 Dále zákon stanoví státní dozor nad Společností a stručné
podmínky, za nichž je možné provést vyvlastnění za účelem vybudování
Lidic.
Následovalo vydání vládního nařízení č. 188/1946 Sb. ze dne 18.
října 1946, jež podrobně stanovilo statut Společnosti pro obnovu Lidic.20
Společnost měla mít sídlo v Praze, kde byly pro tento účel nalezeny vhodné prostory v Klimentské ulici č. p. 2.21 Zcela zásadně byla Společnost
podřízena ministerstvu vnitra.22 Účelu daného uvedeným zákonem mělo
být dosahováno především následujícími činnostmi: opatřovat technické,
inanční a právní podklady pro přípravné práce a provést obnovu Lidic,
16
17
Lidic.
18
19
20
21
22

…a muži byli zastřeleni. Praha 1946.
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 4, sg. C 6162, Národní pouť do
Zákon č. 187/1946 Sb.
Zákon č. 208/1948 Sb. o některých opatřeních k obnově Lidic, § 1.
Vládní nařízení č. 188/1946 Sb.
Společnost pak ještě během své existence změnila dvakrát adresu své kanceláře.
Vládní nařízení č. 188/1946 Sb., § 1, odst. 2.
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popř. dalších zničených obcí, vypátrat původní obyvatele, zejména zavlečené
děti, a ubytovat je v novém domově, pomáhat všem obyvatelům zničených
obcí, poskytovat informace veřejnosti o otázkách týkajících se zničených
obcí a jejich vyvražděných nebo zavlečených obyvatel, získávat domácí
i cizí veřejnost přednáškami a další propagační činností, navázat a udržovat styky s obdobnými institucemi v zahraničí, vydávat spisy o zničených
obcích a pořádat veřejné sbírky, výstavy apod. ve prospěch sledovaného
účelu Společnosti.23
Společnost se podle § 4 měla skládat z následujících orgánů: z členského shromáždění, správního výboru, předsednictva, předsedy a generálního
tajemníka. Statut stanovil členy Společnosti, které můžeme rozdělit do tří
skupin. Pak mluvíme o členech ze zákona, členech přijatých na základě přihlášky a členech zvolených.24 Členské shromáždění mělo zvolit na své první
schůzi dvacet devět členů správního výboru a předsedu, jehož jmenování
měla potvrdit vláda. Správní výbor poté ze svého středu zvolí zbývající
členy předsednictva, a to čtyři místopředsedy a generálního tajemníka.
Kromě volby předsedy musí členské shromáždění stanovit odborné výbory, které budou mít na starosti jednotlivé úkoly dané statutem.25 Členské
shromáždění je povinno svolat schůzi alespoň dvakrát do roka. Do jeho
působnosti dále spadá schvalovat rozpočet a závěrečné účty, jednací řád
a podrobnější předpisy. Po splnění úkolů, kterými byla Společnost pověřena, se smí členské shromáždění usnést na jejím rozpuštění. Statut dále
podrobně stanovil povinnosti a pravomoci jednotlivých orgánů, dohled ze
strany ministerstva vnitra a inancí a v neposlední řadě rovněž okolnosti,
za nichž by mělo dojít k likvidaci Společnosti.

23
Tamtéž, § 2, odst. 1, č. 1–8.
24
Mezi členy ze zákona patřili zavlečení obyvatelé Lidic a Ležáků starší 18 let, jestliže se
vrátili do vlasti, dále země a správní okresy určené zemským národním výborem, a to takové,
které měly přímý vztah ke zničeným obcím a částem obcí. Přihlásit se a následně být přijat
za člena mohli obyvatelé jiných zničených obcí a osad rovněž starší 18 let, dále tak mohly
učinit národní, zájmové a kulturní organizace. A nakonec mohly být zvoleny osoby fyzické
i právnické se svým souhlasem. Právnické osoby pak měly vysílat do členského shromáždění
jednoho zástupce. Tamtéž, § 3, odst. 1, č. 1–5.
25
Schváleny byly nakonec výbory inanční, stavební, propagační, sociální péče a zemědělský. Finanční výbor – předseda Julis Firt, poslanec ÚNS, stavební výbor – předseda Ing.
František Fiala, propagační výbor předseda dr. Vojtěch Volavka, výbor sociální péče – předseda
Evžen Löbl, poslanec, zemědělský výbor – dr. Ing. František Kostink. Výbory byly s výjimkou
inančního na konci roku 1948 zrušeny. Místo nich byli jmenováni odborní referenti. SOA
Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, inv. č. 12, Zápisy ze schůze
správního výboru 12. 12. 1946, příloha č. 27, Návrh na členy výborů Společnosti pro obnovu
Lidic.
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Vztah ministerstva vnitra a Společnosti
Z předešlého jasně vyplývá, že ministerstvu vnitra byla ve vztahu ke
Společnosti pro obnovu Lidic přisouzena důležitá role a že mu vůči ní byly
vymezeny rozsáhlé pravomoci, jako např. jmenovat kromě předsedy celý
správní výbor, potvrzovat rozpočty a závěrečné účty, vykonávat dozor nad
činností a rovněž nad likvidací Společnosti.
Určitě více než praktický dopad mělo zvolení ministra vnitra Václava
Noska prvním a jediným předsedou Společnosti. Tím došlo ke sloučení některých pravomocí a dohled nad Společností se stal účelnějším.
Vzhledem k velké zaneprázdněnosti ministra většinu agendy vyřizoval
a Společnost navenek zastupoval především generální tajemník F. Knor
a místopředsedkyně H. Lelerová. Na ministerstvu vnitra bylo během roku
1946 ustaveno nové oddělení, tzv. referát „L“. Měl na starosti následující
úkoly: pátrací agendu po zavlečených obyvatelích zničených obcí (Lidice,
Ležáky, Ploština, Javoříčko) a veškeré záležitosti Lidic a výstavby památníku
v Ležákách.26 Podobně jako jmenováním V. Noska předsedou Společnosti
došlo k obsazení dvou pozic, které byly v důležitém vztahu ke Společnosti,
tak byl vedoucím referátu „L“ jmenován ministerský rada dr. František
Kropáč, místopředseda Společnosti.27
Referát „L“ zastupoval kancelář ministra vnitra nebo presidium ministerstva ve většině běžné agendy. Pokud se jednalo o věci naléhavějšího rázu,
působil jako mezistupeň korespondence mezi ministrem vnitra a Společností. Činnost referátu byla ukončena v roce 1948 a většina agendy byla
převedena pod Presidium ministerstva vnitra. V příštím roce pak v rámci
vládního nařízení o dalších přesunech ve veřejné správě přešla působnost
ministerstva vnitra ve věci dozoru nad činností Společnosti, poukazování státních příspěvků a likvidací Společnosti na Krajský národní výbor
v Praze.28 Podobně byla převedena působnost ministerstva inancí ve věci
dohledu nad inančním hospodařením a likvidací Společnosti.29
Vyřizování nejrůznějších záležitostí bylo zcela jistě usnadněno zmiňovaným propojením funkcí v rámci Společnosti a ministerstva vnitra u osob
Václava Noska a Františka Kropáče. Ačkoliv by se mohlo zdát, že by snad
zde mohlo docházet k nějakému zneužívání funkcí, domnívám se, že opak
je pravdou. Díky informovanosti o skutečných potřebách Společnosti mohli
zmínění funkcionáři, nebo ostatní zaměstnanci ministerstva učinit mnohé
pozitivní kroky v zájmu Společnosti. Nemluvě o tom, že jejich možnosti
řešit ve prospěch Společnosti různé záležitosti, které by její zástupci zvládali
26
NA Praha, katalog fondu Ministerstvo vnitra – referát „L“, M a c h a t k o v á , R.:
Charakteristika fondu, s. 6.
27
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 2, sg. C 600.
28
Vládní nařízení č. 116/1949 Sb.
29
Vládní nařízení č. 116/1949 Sb., § 1, odst. 3, příloha D.
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s obtížemi, byly velmi užitečné, nebo v některých situacích nepostradatelné.
Mnohé ministerské urgence ve prospěch zefektivnění prací na stavbě Lidic,
jakož i v různých právních věcech byly skutečně vyslyšeny. Sama Společnost
by takového ohlasu dosáhla těžko, protože její statut nebyl zřejmě všemi
orgány přijímán nadšeně.
Po přenesení dohledu na Krajský národní výbor Praha v dubnu 1949
styk s ministerstvem vnitra pochopitelně zeslábl. Pokud se Společnost
na ministerstvo obracela, tak spíše kvůli usnadnění řízení u krajského
národního výboru nebo kvůli záležitostem týkajícím se ministra Noska
jako předsedy Společnosti.
Správní výbor Společnosti pro obnovu Lidic
Hlavními činnými orgány Společnosti byly bezesporu správní výbor
a předsednictvo. Správní výbor mohl mnoho věcí rozhodovat sám, zvláště
v období mezi schůzemi členského shromáždění. K přesnějšímu vymezení pravomocí jednotlivých orgánů Společnosti byl vydán regulativ pro
výstavbu Lidic.30 Členské shromáždění mělo rozhodovat o zastavovacím
plánu obce, o jednotlivých veřejných budovách a počtu rodinných domků,
o projektech komunikací a výdajích na stavbu. Veškeré podklady pro jednání shromáždění však připravoval správní výbor. V pravomoci správního
výboru podle regulativu bylo rozhodovat jednotlivé otázky výstavby, vypisovat nabídkové řízení pro zadání prací, přezkoumávat zprávy o výkonu
stavebních prací, mít právo přenést pravomoci na předsednictvo. Kromě
výstavby rozhodoval správní výbor o dalších záležitostech spadajících
do působnosti Společnosti, ať už o zahraničních kontaktech, propagační
činnosti, konání národních poutí, o členství ve Společnosti, ale také o péči
poskytované lidickým ženám a dětem.
Vzhledem k tomu, že se na následujících řádcích budeme zabývat
právě výše řečenými hlavními okruhy činnosti, zmíníme se zde o sociální
pomoci lidickým ženám a dětem.31 Na první schůzi správního výboru se
projednával návrh na pokračování vyplácení měsíční podpory, a to 143
ženám a 21 dětem z Lidic, 1 dospělému a dvěma dětem z Ležáků, ve výši,
kterou dříve určil Přípravný výbor. Celkově mělo být pozůstalým vyplaceno
198 500,– Kčs. Spolu s tímto návrhem byl dále schválen návrh na jednorázovou peněžní pomoc dětem v hodnotě 30 000,– Kč. Mělo ji dostat 14
prokazatelně lidických dětí, sestry Štulíkovy z Ležáků a 6 dalších lidických

30
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, inv. č. 12, Zápisy
ze schůze správního výboru 28. 3. 1947, příloha č. 19, Regulativ pro výstavbu obce.
31
Vládní nařízení č. 188/1946 Sb., § 2, odst. 3.
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dětí, pokud se prokáže jejich totožnost.32 Důvodem pro tuto podporu byla
předchozí zanedbaná péče a nynější nutná výchova k „odnacizování“.
Další podpora, která byla na první schůzi lidickým ženám přiznána,
měla uhradit nájemné, které po ženách vyžadoval národní podnik Spojené
ocelárny, majitel pronajímaných bytů.33 Podnik požadoval v červenci 1946
uhradit 232 325,– Kčs, a dokonce i po jednání o slevě trval na úhradě.
Společnost tuto částku zaplatila a přispěla i těm ženám, které bydlely
mimo byty Spojených oceláren, obnosem ve výši jedné třetiny nejvyššího
nájemného v Kladně.
Výstavba obce 1945–1959 (1960)
Samotná stavební obnova obce nezačala pochopitelně rokem 1945.
Společnost, která zodpovídala za výstavbu až do roku 1952, kdy ji převzal
Krajský národní výbor v Praze, musela nejprve vyřešit řadu úkolů a přípravných prací, jako byly majetkoprávní úpravy spojené s výkupem pozemků,
dědickými řízeními, oddlužením apod.
Velmi nesnadný úkol stál před Společností při přebírání zodpovědnosti za majetek a pozemky v katastrálním území obce. První důležitou součástí
převodu vlastnického práva na Společnost bylo vyřízení pozůstalosti, na
což teprve mohl navázat převod vlastnictví. Pozůstalé zastupoval pražský
advokát JUDr. Miloš Kočka. Vážnou překážkou bylo čekání na ukončení
pátrání po nezvěstných obyvatelích Lidic, aby mohli být prohlášeni za mrtvé.
Další překážkou pak byl výkup pozemků od nelidických obyvatel, kteří před
lidickou událostí vlastnili pozemky na území obce nebo v blízkých katastrech, z nichž Společnost potřebovala některé pozemky pro výstavbu.
Jedním z důležitých kroků ministerstva vnitra, který celý proces
usnadnil, bylo zrušení výnosu říšského protektora ze dne 14. listopadu
1942 o propadnutí veškerého jmění lidických obyvatel ve prospěch Říše
a výnosu německé tajné státní policie ze dne 26. listopadu 1942 o koniskaci
majetku obyvatel žijících v Lidicích a obyvatel pocházejících z Lidic, kteří
žili v jiných obcích.34 Majetek zatím spravoval Fond národní obnovy, jenž
měl vydat prohlášení a soupis za účelem restituce.
32
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, inv. č. 12, Zápisy
ze schůze správního výboru 12. 12. 1946, příloha č. 19, Návrh na výplatu měsíčních podpor.
Počet 21 lidických dětí byl zapříčiněn špatnou identiikací šesti německých dětí, které si
lidické ženy přivlastnily. Jedním dospělým z Ležáků je míněn František Pelikán, žil v blízkém
Včelákově, v souvislosti s ležáckou událostí byl zatčen a uvězněn v koncentračním táboře,
odkud se vrátil. Měl v péči obě sestry Štulíkovy.
33
Tamtéž, Zápisy ze schůze správního výboru 12. 12. 1946, příloha č. 26, Návrh na
zaplacení nájemného za lidické ženy.
34
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 13, inv. č. 35, Státní
dohled nad Společností, Zrušení koniskace.
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Dalším bodem bylo vystavení a ověření nových křestních listů a vystavení domovských listů. Domovské listy byly vydány 14. února 1946 všem
obyvatelům Lidic přihlášeným k 10. červnu 1942 za obyvatele obce, tedy
i těm, kteří byli již mrtví. Vydání domovských listů bylo nutné proto, aby
bylo možné prohlásit držitele tohoto listu za mrtvého a vydat úmrtní listy.
Buštěhradský farní úřad, pod který nyní Lidice spadaly, je vystavil všem
popraveným lidickým mužům. Daleko problematičtější bylo prohlásit za
mrtvé ty obyvatele Lidic, kteří byli prozatím považováni za pohřešované.
Postupovalo se velmi opatrně, protože se jednalo zejména o děti, jejichž
osud nebyl znám vůbec nebo patřily do skupiny 82 lidických dětí poslaných pravděpodobně do Chelmna. Jejich matky zcela pochopitelně stále
doufaly, že se je podaří objevit. O tom svědčí rozsáhlé pátrací akce do
roku 1948 a také smutný relikt těchto akcí, kdy bylo do Čech odvlečeno
šest německých dětí, jež byly pokládány za lidické. Jejich totožnost se
však záhy prokázala.
Na schůzi správního výboru 30. dubna 1947 byl schválen návrh
lidických žen, aby byly prozatím za mrtvé prohlášeny ty děti, které mají
žijící matku, aby se předešlo dědickému řízení ve prospěch vzdálených
příbuzných.35 Dopis zaslaný z kanceláře JUDr. Kočky dne 21. září 1948
ministerstvu sociální péče už dokazuje uzavření snahy o pátrání po 82
dětech zavražděných v Chelmnu, když jménem Společnosti žádá o potvrzení ministerstva podle prezidentského dekretu č. 117/1945 Sb., že nezvěstní
pravděpodobně zahynuli na základě prozatím zjištěných informací.36
Základním úředním potvrzením, na jehož podkladě mohla Společnost pro obnovu Lidic disponovat s obecními pozemky, byl podpis
navrhovaného převodního prohlášení. Svým podpisem se každá lidická
žena bezplatně vzdala dědického nároku na veškeré nemovitosti po svém
zesnulém manželovi, případně otci, a souhlasila se zapsáním Společnosti
jako vlastníka pozemků. Takto notářsky ověřená prohlášení byla zaslána
Okresnímu soudu v Unhošti. Proti tomu se Společnost zavázala vybudovat
všem podepsaným a jejich dětem nový domov a nahradit jim „tento majetek
nejméně v té míře (výši), jakého se zřekla“. 37
Jestliže byly lidické ženy vstřícné k této nutné proceduře, pak ostatní
„cizí“ majitelé pozemků v katastrálním území obce nebyli vůbec svolní
k výkupu. Vlastníky polí byli občané blízkých obcí Buštěhradu, Makotřas
35
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, inv. č. 12, Zápisy ze
schůze správního výboru 30. 4. 1947, příloha č. 11, Prohlášení 81 dětí z Lidic a 11 z Ležáků
za mrtvé.
36
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 11, inv. č. 28, Pátrání
po nezvěstných dětech, dopis JUDr. M. Kočky adresovaný ministerstvu sociální péče, 21. 9.
1948.
37
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, inv. č. 12, Zápisy
ze schůze správního výboru 28. 3. 1947, Návrh na převod vlastnických práv katastrálního
území Lidic na Společnost a Návrh prohlášení vlastníků.
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a Hřebče. Nutno dodat, že pokud by nesouhlasili s výkupem, druhou
variantou bylo vyvlastnění. Na tyto vlastníky se totiž nevztahovala možnost
přepisu vlastnictví půdy, neboť nové Lidice měly patřit pouze Lidickým.
Vyvlastnění bylo možné podle § 2 odst. 1 zákona č. 187/1946 Sb. o zřízení
Společnosti. Občané jmenovaných tří obcí zaslali Společnosti rezoluci se
45 podpisy a měli také podporu svých národních výborů.38 Jednalo se
o pozemky, které byly již více vzdáleny původní obci, a proto Lidičtí kdysi
rádi odprodávali svou půdu okolním zemědělcům. Obdělávaná pole byla
pro nynější majitele zdrojem obživy, takže odprodej považovali za nemožný.39 K vyvlastnění se však nepřistoupilo, Společnost nakonec vykoupila
na základě řádných trhových smluv přes 98 hektarů půdy v katastrálních
obvodech obcí Lidice, Makotřasy, Číčovice a Hřebeč .40 K dalšímu výkupu
pozemků již nedošlo. Společnost chtěla využít nového zákona o pozemkové
reformě č. 46/1948 Sb. a žádala na jeho základě přednostní nárok v přídělovém řízení; ale do roku 1952, kdy převzal výstavbu Krajský národní
výbor v Praze, se tak nestalo.41
V roce 1948 byl zákonem dořešen další problém, který brzdil převod
nemovitého majetku na Společnost, a sice oddlužení některých nemovitostí,
na něž existovaly zápůjčky z doby před 10. červnem 1942. Náklady na
umořování dluhů, popřípadě jejich vyplacení, měly plynout z prostředků
Společnosti.42 V případě nutnosti a nedostatku inancí by byly peníze
vydány na základě přesunu některých položek v rozpočtu ministerstva
vnitra. Návrh byl národním shromážděním 20. července 1948 schválen pod
č. 208/1948 Sb. jako zákon o některých opatřeních k obnově Lidic. Zákon
stanoví, že dluh může Společnost urovnat nebo ho převzít nebo může
převzít pouze jeho zúročení a umoření. Na jiném místě se v zákoně hovoří
o povinnosti soudu přerušit soudní řízení, které v současnosti probíhá a je
v něm vymáháno na lidické ženě zaplacení pohledávky, pokud žalovaná
strana doloží, že se jedná o závazek ze zápůjčky vzniklý před 10. červnem
1942. Společnost byla rovněž tímto zákonem osvobozena od rentové daně
38
Například předseda MNV ve Hřebči vyjádřil plnou podporu svým spoluobčanům
a poslanec Čeněk Torn zaslal opis rezoluce spolu se svou přímluvou ministerstvu vnitra.
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 35, sg. C6379, Výkup pozemků, Dopis
poslance Torna zaslán ministerstvu vnitra, 12. 6. 1947.
39
Tamtéž, Vyjádření referátu „L“ adresované kabinetu ministra vnitra Noska, 23. 6.
1947.
40
Odkoupeno bylo 52 hektarů a 19 arů v obvodu katastru Lidice, přes 35 hektarů v katastru obce Makotřasy, pro zřízení studní 9,5 hektaru půdy v katastru obce Číčovice a téměř 9
hektarů pozemků v katastru obce Hřebeč kvůli zřízení vodojemu. SOA Praha, SOkA Kladno,
Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 12, inv. č. 32, Trhové a postupní smlouvy.
41
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 36, inv. č. 211, Výkup
pozemků dle zákona č. 46/1948 Sb.
42
10. schůze Národního shromáždění ČSR 1948–1954, 20. 7. 1948, Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k obnově Lidic.
[Citace 1. 11. 2006] Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/010schuz/
s010013.htm>

108

S

P

O

L

E

Č

N

O

S

T

P

R

O

O

B

N

O

V

U

…

a od poplatků při úpravách dluhů. Ostatně toto nebyla jediná osvobození
od různých daní, kterých Společnost využívala.
Výstavba ale musela začít zároveň s řešením majetkových záležitostí,
protože pak by byly práce zahájeny s ještě větším zpožděním. Jedním
z nedůležitějších bodů, jak ukazuje dopis předsedy Přípravného výboru
zaslaný ONV Kladno z července 1945, se jevila nutná úprava a dobudování
silničních komunikací vedoucích k Lidicím.43 Návštěvníků a zahraničních
delegací totiž přibývalo, a proto bylo nutné jak v rámci reprezentace, tak
kvůli dopravě stavebního materiálu dobře zajistit dostupnost obce.
Podle schváleného návrhu na stavbu vnějších komunikací měla být
postavena nová silnice, která by se napojila na silnici Praha – Slaný, a druhá
silnice spojující Lidice s Buštěhradem měla projít rekonstrukcí.44 Investorem těchto silničních prací se stal Okresní národní výbor Kladno, zadání
projektů pak zajišťovala Společnost.45 Ze zprávy o stavební činnosti za rok
1947 se můžeme dočíst, že v tomto roce byl schválen projekt a na podzim
začaly první práce na silnicích. Už zde by nás měl zarazit určitý rozpor mezi
proklamovanou nutností a důležitostí staveb v Lidicích a mezi pomalostí
postupu prací, pokud znovu připomeneme naléhavost úprav silnic podle
názoru předsedy Přípravného výboru z léta 1945. Tento skutečně očividný
problém se pochopitelně nedotýkal pouze silniční výstavby, jak ukážeme
dále. Rekonstrukci i stavbu silnic měl na základě soutěže provést národní
podnik Konstruktiva Praha, který byl až v květnu 1948 pověřen také stavbou vodovodu a kanalizace. Do té doby byl proveden pouze nejnutnější
rozvod pro dělnické ubikace. 46
Nejdůležitější ze všeho byla ovšem stavba budov nejrůznějšího charakteru a úprava pietního území. Nyní uvedeme výčet staveb pojatých do
generálního zastavovacího plánu schváleného na schůzi správního výboru
v lednu 1947. Pravděpodobně se při čtení seznamu zamýšlené výstavby
Lidic není možné vyhnout údivu nad velkou mírou velkorysosti a možná
i určitou naivitou. Společnost pro obnovu Lidic měla v úmyslu vystavět
tyto objekty: 150 rodinných domků s rezervou 20 parcel pro lidické ženy
a děti, mateřskou a obecnou školu, rekreační středisko, kostel, faru, administrativní budovy obce, stanici Sboru národní bezpečnosti, objekt pro
hasičský sbor, poštu, muzeum, kulturní dům, obchodní dům, provozovny
43
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 2, inv. č. 9, Přípravný
výbor Lidice.
44
Na silnici Praha – Slaný se měla napojit silnice prodloužená ze silnice Kladno – Buštěhrad, o celkové délce 2,4 km. Rekonstruovaná silnice Lidice – Buštěhrad měla být dlouhá
1,68 km. Tamtéž, Zápisy ze schůze správního výboru 31. 1. 1947, příloha č. 10, Návrh na
stavbu okresních silnic.
45
Tamtéž, příloha č. 24, Zadání projektu silnic.
46
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, inv. č. 12, Zápisy
ze schůze správního výboru 25. 5. 1948, příloha č. 3, Zadání provedení kanalizace v Lidicích
irmě Konstruktiva.
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řemeslníků, hospodářské usedlosti, družstevní velkostatek, hornickou
školu a Mezinárodní výzkumný ústav pro bezpečnost v dolech.47 Nutno
předeslat, že návrhy vznikaly v průběhu let 1945–1947 a únorové události
roku 1948 byly ještě daleko. Nemluvě o jistém vedlejším úmyslu přivést
těmito plány v údiv veřejnost domácí i zahraniční s účelem ukázat vyspělost
a možnosti státu. Tyto možnosti ale nebyly zdaleka takové, jaké měly být
podle očekávání představitelů nejrůznějších státních institucí.
Už v návrhu generálního plánu je uvedeno doporučení stavby
dvojdomků z ekonomických a estetických důvodů. Lhůta na projekt domků
byla určena na 15. června 1947. Je zde prozatím řeč pouze o plánech domů,
ke kterým byla teprve projektována vodovodní a kanalizační síť. Přitom
do dvouletého hospodářského plánu 1947–1948 pro kladenský okres byla
po domluvě Přípravného výboru a ONV Kladno ze dne 21. srpna 1946
zahrnuta stavba 25 (!) domů na rok 1947 a vládním usnesením ze dne 11.
února 1947 byly zařazeny do dvouletého plánu ostatní stavební práce.48
V rámci Společnosti v první polovině roku 1947 proběhla živá
diskuse o podobě, respektive o výměře a velikosti domů. Přes počáteční
sliby velkých čtyřpokojových domů se začalo uvažovat zejména z důvodů
ekonomických spíše o domcích třípokojových.49 Správní výbor dostal od
lidických žen volnou ruku a rozhodl se vyhovět požadavku na čtyřpokojový
dům, pokud budou dostačovat inance.50 Finanční výbor schválil bytovou
jednotku 4+1 za podmínky nepřesáhnutí ceny domu 650 000,– Kčs. Podle
záznamů schůze správního výboru se nakonec počítalo se stavbou 153 domků v pěti možných variantách, všechny měly dosahovat cca 71 m2 zastavěné
plochy.51 Tyto domky byly v průběhu let skutečně postaveny. Kromě těchto
domů měly být postaveny hospodářské usedlosti pro zájemkyně, které před
rokem 1942 obhospodařovaly podobnou usedlost a chtěly v této činnosti
pokračovat. Zápisy uložené u referátu „L“ hovoří v roce 1947 o osmi
usedlostech.52 Nakonec byl zaznamenán zájem o šest usedlostí v původní,
případně jen o málo menší celkové rozloze a o dva pozemky ve výměře
47
Tamtéž, Zápisy ze schůze správního výboru 31. 1. 1947, příloha č. 18, Návrh na schválení generálního zastavovacího plánu.
48
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, inv. č. 12, Zápisy
ze schůze správního výboru 28. 3. 1947, příloha č. 12.
49
Tamtéž, Zápisy ze schůze správního výboru 30. 4. 1947, příloha č. 12, Zápis debaty.
50
Přemýšlelo se tedy o čtyřpokojovém nebo třípokojovém bytě, oba se samostatnou
kuchyní, koupelnou, toaletou a spíží. U dvojdomku by zastavěná plocha bytu činila 93,10 m2
a obestavěné prostory 666,20 m3, u volně stojícího domku by pak byla výměry o málo větší:
111,30 m2 a 668,80 m3.
51
Tamtéž, Zápisy ze schůze správního výboru 12. 2. 1948, příloha č. 8, Zápis jednání
o rodinných domcích.
52
Postaveny měly být tři usedlosti po 30 ha, jedna po 20 ha, tři po 12 ha a jedna po 6
ha výměře. NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 35, sg. C 6372, Zemědělské
věci, Zpráva o činnosti zemědělského výboru zaslaná Společností referátu „L“ 11. 6. 1947.
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 6, inv. č. 19, Zemědělský
výbor 1948, Zemědělské usedlosti.
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6 ha bez statku. Vzhledem k únorovým událostem a postupu vlády proti
samostatným zemědělcům není překvapující, že ke stavbě zemědělských
usedlostí nebo ponechání malých pozemků vůbec nedošlo.
Podle dotazu ministerstva vnitra Společnosti z 27. září 1946 k výstavbě
domů se očekávalo, že „obnova Lidic bude do roku 1948 provedena“.53 Jak ale
víme, teprve počátkem roku 1948 se řešily rozměry zemědělských usedlostí
a typy domů. Původní předpoklady postupu výstavby byly zavádějící. Vina
ale neležela pouze na Společnosti, která měla na starosti jednání o projektech, zajištění přípravných prací a stavební dozor. Celkový projekt výstavby
Lidic byl rozvržen do etap, první etapa zahrnovala stavbu 50 rodinných
domků, přičemž až v roce 1955 byl odborem pro výstavbu rady KNV Praha
vypracován projekt druhé etapy výstavby.54 Společnost se potýkala s výše
popsaným výkupem pozemků, s pomalým postupem podniku Konstruktiva, dále s nedostatkem materiálu, přidělovaných dotací a pracovních sil
a pomalým postupem při řešení majetkoprávních záležitostí, což souviselo
zejména s nedořešeným prohlášením pohřešovaných obyvatel, především
dětí, za mrtvé.
Ze zprávy Společnosti zaslané ONV Kladno 13. srpna 1948 o závěrech učiněných na meziministerské poradě za účasti zástupců Společnosti
vyplývají i další okolnosti.55 Účastníci porady se kromě jiného shodli na
tom, že příslušné úřady neposkytují Společnosti takovou pomoc, jaké je
v zájmu výstavby Lidic potřeba. Z jiného úhlu pohledu nahlíží na současný stav stížnost Svazu české mládeže, jehož pobočka Stavba mládeže se
zapojila do brigády na stavbě v Lidicích.56 Svaz české mládeže zaslal svou
stížnost přímo Ústřednímu výboru KSČ a kritizuje v ní nevstřícné postoje
jak n.p. Konstruktiva, tak Společnosti, a upozorňuje na nevyhovující a nedostačující pracovní nářadí, na neschopnost dohodnout postup práce mezi
jednotlivými pracovními úseky a také na možné rozpory mezi vedoucími
pracovníky Společnosti. Zejména je však překvapil pomalý postup prací,
čemuž se však nelze divit, protože veřejnost byla v tisku stále ujišťována
o dobře probíhající stavbě.
Stížnost Stavby mládeže nebyla ojedinělá. U příležitosti sokolského
sletu v Praze v létě 1948 navštívila Lidice brněnská mládež. Byli nepříjemně
překvapeni současným stavem staveniště a pietního území, a proto Zemská
53
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 35, sg. C 6300, Obnova Lidic,
Dotaz ministerstva vnitra adresovaný Společnosti, 27. 9. 1946, Přípravná opatření k provádění
dvouletého plánu.
54
NA Praha, Sekretariát ÚV KSČ 1954–1962, sv. 95, arch. j. 109/13. Schůze sekretariátu
ÚV KSČ 3. 4. 1956, „Využití symbolu Lidic v boji za mír a zpráva o stavu Sadu přátelství
a míru v Lidicích a návrhem na dostavbu Lidic“.
55
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 35, sg. C 6300, Obnova Lidic, Dopis
Společnosti pro obnovu Lidic adresovaný ONV Kladno, 13. 8. 1948.
56
Tamtéž, Dopis SČM adresovaný disciplinárnímu odd. ÚV KSČ, 13. 8. 1948. SOA
Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č 20, inv. č. 103, sg. I/9, Informační
služba.
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osvětová rada v Brně adresovala Společnosti dopis, v němž žádala o zaslání
plánu výstavby.57 Více než výmluvná je snaha Společnosti odvrátit kritiku
v odpovědi Zemské osvětové radě, v níž v žádném případě nechtěla přiznat
skutečný stav lidické stavby:
„Nezúčastněná veřejnost a zejména ti, kteří tvrdí, že mají o výstavbu Lidic
mimořádný zájem, měli by si nejdříve, než pronesou jediné slovo kritiky, uvědomit, že zejména v tomto případě musí být jejich kritika spravedlivá, objektivní
a věcná. Pak ji rádi přijmeme, protože i správná kritika je podíl na budování.
Ale naopak nesprávná nebo zkreslená kritika, nejenom že není přínosem, nýbrž
je ztěžováním celé práce nebezpečným destruktivním prvkem politickým, vodou
na mlýn těm živlům, kteří by rádi viděli v budování našeho státu jen neúspěchy
a chyby.“ 58
Tyto dvě zmíněné kritiky, a nebyly jediné, docílily zvýšeného dohledu
ministerstva vnitra. Společnost si přitom zjevně byla sama vědoma pomalého
tempa prací, ale při své opakované snaze narážela na nepochopení ostatních
státních institucí, především příslušných ministerstev a Zemského národního výboru v Praze. Na tomto místě je vhodné připomenout ustanovení
§ 5 zákona o zřízení Společnosti, které zavazuje všechny úřady a orgány
veřejné správy povinností podporovat Společnost. Ministr Nosek se jménem
Společnosti snažil zjednat nápravu pomocí intervence u vlády, ale ne vždy
s úspěchem. Někdy došlo k rychlému zásahu, jako tomu bylo na počátku
roku 1947, kdy Společnost zjistila, že přes jednání v minulém roce nebyla
do dvouletého hospodářského plánu zařazena stavba kanalizace, vodovodu
a dalších objektů. Po urgencích na ZNV v Praze a ministerstvu techniky bylo
dosaženo zařazení výstavby 25 domků. Je to více než překvapivé, jestliže
víme, že v listopadu 1946 ministerstvo vnitra zaslalo na ministerstvo techniky důraznou žádost o přednostní zařazení Lidic do dvouletého plánu.59
Podle novinového článku o dvouletém plánu v kladenském okrese bude
„Společnosti pro výstavbu Lidic poskytnuta všemožná pomoc, aby projektované
stavby byly co nejdříve uskutečněny“.60 Ministerstvo vnitra tedy vypracovalo
návrh na vládní usnesení, které stanoví, „že veškeré práce, týkající se výstavby
Lidic a stavby objektů v Ležákách, mohou být pojaty do dvouletého hospodářského plánu“.61 Zarážející je v tomto usnesení sloveso „mohou“, tedy nikoliv
„musí“, jak bychom očekávali při prohlašované důležitosti rychlé výstavby
Lidic. Sama Společnost přitom od počátku chápala, že není v možnostech
57
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č 20, inv. č. 103, sg. I/9,
Informační služba.
58
Tamtéž, Odpověď Společnosti Zemské osvětové radě v Brně, 5. 8. 1948.
59
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 32, sg. C 6300, Obnova Lidic, Dopis
ministerstva vnitra adresovaný ministerstvu techniky, 27. 11. 1946.
60
Budovatelský plán Kladenska, Rudé právo, 14. 8. 1946.
61
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 32, sg. C 6300, Obnova Lidic, Návrh
vládního usnesení, přijatý na 62. schůzi vlády dne 11. 2. 1947.
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kladenského okresu pokrýt celou výstavbu Lidic z jeho zdrojů, jednoduše
pro další stavební závazky na Kladensku.62
Situace byla pochopitelně i roku 1948 neutěšená, čehož si ministerstvo
vnitra bylo velmi dobře vědomo. Na naléhání představitelů Společnosti se
pokusilo zajistit u vlády usnesení, jež by nařídilo přednostní právo Společnosti pro obnovu Lidic při zařazování do investičních plánů i dodávkách
materiálu.63 Vláda však předpokládala, že by měl být ministr vnitra schopen
zajistit plynulou výstavbu v mezích normálního investičního plánu.
Zřetelná nemožnost splnit plány stavebních prací vedla přece jen
k postupnému převedení stavby na jiné instituce. Prvním krokem se stalo
přesunutí investic pro Lidice pod Krajský národní výbor v Praze, který
ovšem nebyl rovněž schopen ze svých přidělených inancí hradit náročnou
výstavbu obce. Problémy se tedy prakticky nevyřešily. Proto byla stavba
Lidic a pietního území v Ležácích na rok 1952 zařazena mezi ústředně
plánované investice při ministerstvu vnitra.64 V příštím roce pak následovalo přijetí vládního usnesení ze dne 27. května 1952, jímž se přímým
investorem stavby stal Krajský národní výbor Praha, vrchním investorem
příslušný odbor nebo správa rady KNV a ústředním investorem příslušná
ministerstva. Tím ale docházelo k roztříštění investic, protože např. stavbu
budov školy mělo mít na starosti ministerstvo školství, další stavby zase
jiná ministerstva. Každopádně tím došlo k přesunutí zodpovědnosti za
výstavbu ze Společnosti na stát.
Ani KNV v Praze nebyl natolik rychlý a důsledný, aby byla splněna
lhůta dokončení výstavby ke konci roku 1955, jak nařídila vláda svým
usnesením z roku 1952. Jeho nedůslednost byla zřejmá, neboť ještě roku
1956 neměl KNV veškeré projekty a rozpočty dokončené. Jak tedy vypadal
stav Lidic během těchto let?
Vodovodní a kanalizační práce provedla Konstruktiva Praha, a to
vodovody do září a kanalizace do konce roku 1949. Stejná irma také
dokončila do konce tohoto roku síť ulic uvnitř obce. Výstavba domků
začala počátkem května 1948 a celkem se na ní podílelo 15 irem, jejichž
koordinaci zabezpečovala Společnost. Betonářské a zednické práce zajišťovalo družstvo Výstavba Praha a řemeslnické práce byly zadány ostatním
irmám. Do konce roku 1950 stálo prvních 50 domů. V roce 1952, po
přenesení výstavby na KNV Praha, započala druhá etapa výstavby. Do
ní spadala pochopitelně stavba dalších domků, ale k 1. lednu 1955 bylo
dostavěno pouze dalších 56 domků, dále do této etapy byla zařazena
62
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 23, inv. č. 134, Všeobecné záležitosti. Důvodová zpráva k vládnímu usnesení ze dne 27. 5. 1952.
63
Tamtéž, Dopis ministerstva techniky ministerstvu vnitra o informativní poradě o výstavbě Lidic.
64
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 65, inv. č. 274, sg.
847/1, Státní dohled nad Společností, Dopis ministerstva vnitra adresovaný Společnosti,
15. 5. 1951.
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výstavba veřejných budov, jako poslední byl dostaven kulturní dům, a to
až roku 1960. V obou etapách bylo nutné se vypořádat s velkou vytížeností
podniků provádějících výstavbu, ať šlo o n.p. Konstruktiva nebo družstvo
Výstavba.65 Domky byly spolu se stavebním pozemkem převedeny do
vlastnictví lidickým ženám a dětem vládním usnesením o úpravě majetkoprávních otázek v Lidicích a Ležákách z 3. května 1957.66 Třetí etapa pak
zahrnovala konečnou úpravu pietního území se vstupem, projekt Františka
Marka byl schválen až v roce 1956, a práce tedy mohly začít v následujícím
roce. Během výstavby byl také do prací zařazen projekt vybudování Sadu
přátelství a míru. Na úpravě terénu pro Růžový sad se začalo pracovat od
roku 1955. Vzhledem k mezinárodní pozornosti, která se k sadu upírala,
byla pozornost věnována právě nejvíce těmto úpravám a ostatní stavební
práce šly pomalejším tempem.
Propagační činnost Společnosti
Kromě zajišťování obnovy a výstavby Lidic spočíval další, ne nevýznamný okruh činnosti Společnosti v jejím intenzivním propagačním
působení.67 Míníme jím veškeré poskytování informací o Lidicích a jiných
zničených obcích, dále navazování a udržování styků se zahraničím,
pořádání kulturních akcí (přednášky, výstavy) za účelem šíření povědomí
o osudu Lidic a podobně postižených obcí a v neposlední řadě vydávání
spisů o zničených obcích. Jedná se tedy o velice rozsáhlou činnost, která
byla pro naše potřeby zúžena na tři nejdůležitější okruhy. Jsou jimi poválečné vztahy se zahraničím, publikační činnost a pořádání národních poutí
v Lidicích. Rovněž v rámci těchto jednotlivých okruhů jsme se soustředili
na nejvýznamnější momenty.
Pro pochopení vztahů se zahraničím je třeba se zmínit o prvopočátcích tamních spolků, které po válce s Přípravným výborem a posléze
se Společností nejvíce spolupracovaly. V zahraničí totiž zničení Lidic
vyvolalo nevídaný ohlas, který se vzápětí proměnil do zakládání sbírek,
spolků a zapojení existujících krajanských organizací do akcí na podporu
nových Lidic. Záměrně se budeme věnovat pouze dvěma nejdůležitějším
organizacím, s nimiž Společnost udržovala kontakt, především kvůli četné relexi v dobovém tisku a souvislosti s politickou koncepcí státu, a to
65
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 36, inv. 215, Korespondence mezi Konstruktivou, ministerstvem národní obrany a Společností, listopad 1951.
NA Praha, Sekretariát ÚV KSČ 1954–1962, sv. 95, arch. j. 109/13. Schůze sekretariátu ÚV
KSČ 3. 4. 1956, „Využití symbolu Lidic v boji za mír a zpráva o stavu sadu přátelství a míru
v Lidicích a návrhem na dostavbu Lidic“.
66
NA Praha, Úřad předsednictva vlády – běžná spisovna, kart. č. 2786, sg. 15.08/5,
Přípravný návrh pro schůzi vlády k bodu Zrušení Společnosti pro obnovu Lidic.
67
Vládní nařízení č. 188/1946 Sb., §2, odst. 4–8.
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britskému výboru Lidice shall live Committee a americkému výboru Lidice
Memorial Committee.68
První velká podpora obnově Lidic se rozvinula ve Velké Británii
v hornickém kraji North Staffordshire krátce po 10. červnu 1942. Hlavním
původcem myšlenky uspořádat sbírku na pomoc Lidicím a založit spolek
byl tehdejší starosta města Stoke-on-Trent dr. Barnett Stross, pozdější
labouristický poslanec. Díky jeho úsilí a úsilí dalších lidí, především z hornických organizací, vznikl výbor Lidice shall live Committee, jehož kampaň
byla oiciálně zahájena na inaugurační slavnosti ve městě Stoke-on-Trent
6. září 1942. Zúčastnili se jí rovněž prezident Edvard Beneš a představitelé
exilové vlády.69 Lidice shall live se stalo celobritským hnutím. Pobočky této
organizace vznikaly po celé Británii, např. v Birminghamu, Derby, Leedsu,
Aberdeenu a Coventry.70 Organizace si předsevzala vybrat dostatečně
velkou částku na výstavbu nových Lidic a chtěla se na ní podílet. Během
následujících let byl vypracován projekt Lidic, který byl ovšem vytvořen
bez znalosti terénu a dalších náležitostí. Do projektu byl také zahrnut
plán stavby Mezinárodního výzkumného ústavu pro těžbu v dolech, středisko
ústavu se mělo nacházet právě v Lidicích a na výzkumu se měla podílet
mezinárodní hornická veřejnost. Organizace Lidice shall live úzce spolupracovala se spolkem British-Czechoslovak Friendship-Club, který se mimo
jiné podílel na vydávání publikací o Lidicích a o komitétu Lidice shall live.
V této souvislosti je nutné připomenout, že se jmenovanými organizacemi
za londýnského exilu spolupracoval budoucí ministr vnitra a předseda
Společnosti Václav Nosek.71
Osobní kontakt s výborem Lidice shall live navázal už Přípravný výbor
v roce 1945, také prostřednictvím sekretáře Britsko-československého klubu
přátelství Franka Hampla a poslance Julia Firta, jenž byl členem Lidice shall
live Committee a od roku 1947 členem Společnosti. V roce 1946 dosáhla
konečná částka vybraná v Británii £ 30 000,–.72 V roce 1946 byla pozvána
delegace Společnosti, skládající se z Heleny Lelerové, Františka Knora
a Ing. Václava Babušky, do Británie na tamní oslavy založení britské
organizace. Příštího roku pak byla pozvána delegace britského komitétu
68
Zahraniční podpora Lidicím se projevovala nejen zmíněnými formami, ale také přejmenováním měst, jejich ulic či náměstí, stejně jako i pokřtěním dětí jménem Lidice. Do
tohoto okruhu je také nutné zahrnout projevy zahraničních umělců literárních, hudebních
aj., kteří svým dílem přispěli k protestu proti lidické události. Srov. K o n o p k a , V.: Zde
stávaly Lidice; N a u m a n n , Uwe (ed.): Lidice. Ein böhmisches Dorf. Frankfurt am Main
1983.
69
Lidice shall live. Published by Czechoslovak-British Friendship-Club 1942, s. 12.
70
Naumann, U. (ed.): Lidice, s. 78, 84.
71
Můžeme jmenovat např. Noskův příspěvek do citované publikace o historii a zničení
Lidic. Lidice shall live, s. 6–10.
72
Důvodová zpráva k zákonu, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic. [Citace
29. 10. 2006] Dostupné z: <http://www.snemovna.cz/cgi-bin/eng/eknih/1946uns/tisky/
T0051_00.htm>
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na národní pouť k pátému výročí zničení Lidic do Československa. Jako
hlavní zástupci přijeli Barnett Stross a Willam Lawther. Kromě Lidic
navštívili také Kladno a aktivně se zúčastnili národní poutě 15. června.73
Vláda ještě téhož roku pozvala 100 členů britských odborových organizací
k čtyřtýdennímu podzimnímu pobytu v lázních v Československu a pobídla
Společnost k účasti na pohoštění této velké delegace.74
Vztahy ani po Únoru 1948 neochladly natolik, aby se spolupráce úplně
zastavila. K jejich výraznému oživení přispěl především v roce 1954 nápad
sira Barnetta Strosse založit růžový sad v Lidicích, do nějž by byly posílány
keře růží z celého světa jako symboly míru.75 Tato myšlenka vyvolala ve
světě velkou odezvu. Na československé straně za účelem vybudování Sadu
přátelství a míru, jak zněl oiciální název, vznikl Československý výbor pro
založení Sadu přátelství a míru. Jeho předsedou se stal prof. Josef Hromádka
a místopředsedkyní Helena Lelerová. Úkolem výboru bylo „využít britské
iniciativy, usměrnit ji, učinit z ní akci mezinárodní a vtisknout jí charakter
akce za mír a přátelství mezi národy“.76 Není divu, že československá vláda
a ÚV KSČ tento nápad uvítaly. Tato akce umožnila alespoň trochu napravit mínění, které o ní západní svět měl, a vůbec přispět k uvolnění napětí
panujícího v mezinárodních vztazích. Sad byl slavnostně založen 19. června
1955. Během prvních pěti měsíců bylo zasláno 17 706 růžových keřů a další
keře přicházely. Dokončení sadu bylo stanoveno na konec příštího roku,
ale nestalo se tak, jako s mnoha jinými limity danými výstavbě Lidic.
Spolupráce Lidice shall live Committee a Společnosti zahrnovala také
plánování Mezinárodního výzkumného ústavu pro zkoumání hornické bezpečnosti v dolech v Lidicích. Původ tohoto nápadu je nutné hledat za prvé v rozšířeném obrazu Lidic jako ryze hornické osady a za druhé s tím související
podpoře ze strany britských horníků. Komise pro Mezinárodní výzkumný
ústav byla ustavena v prosinci 1946.77 Tisk tomuto tématu věnoval mnoho
pozornosti a vyjadřoval pro ně nadšení.78 Podle vypracovaného plánu se měl
ústav skládat ze čtyř odborů, jejichž úkolem by bylo sledovat podmínky
73
Tamtéž, Zpráva Společnosti pro ministerstvo vnitra o delegaci Lidice shall live.
74
Tamtéž, Delegace britských odborových organizací.
75
NA Praha, Sekretariát ÚV KSČ 1954–1962, sv. 95, arch. j. 109/13. Schůze sekretariátu
ÚV KSČ 3. 4. 1956, „Využití symbolu Lidic v boji za mír a zpráva o stavu sadu přátelství
a míru v Lidicích a návrhem na dostavbu Lidic“, příloha III.
76
Tamtéž, příloha III.
77
Členy byli jmenováni: za ministerstvo vnitra rada F. Kropáč, za ministerstvo průmyslu
rada Ing. Jaroslav Härtl, za ministerstvo školství Ing. Václav Babuška, za ministerstvo sociální péče rada František Kropáček, za ministerstvo zdravotnictví MUDr. Theodor Hlavák,
za Společnost František Knor a za Ústřední radu odborovou František Malík. SOA Praha,
SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 6, inv. č. 21, Komise pro Mezinárodní
výzkumný ústav.
78
Např. Hornický vědecký ústav v Lidicích. Svobodné noviny, 21. 3. 1946; L e f l e r o v á , H.: V Lidicích bude ústav mezinárodního významu. Svoboda, 28. 3. 1946; Jasnější obrysy
Mezinárodního výzkumného ústavu v Lidicích. Rudé právo, 13. 4. 1948.
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na pracovištích, stav strojů, dodržování předpisů, pořádat školení apod.79
V rámci ústavu měla být v Lidicích zřízena nižší i vyšší hornická škola.
Jejich zřízení bylo podmíněno zrušením nebo přenesením hornické školy
v Kladně, jejímž ředitelem byl člen komise Ing. Václav Babuška. Nakonec
převážily rozumné důvody pro ponechání školy v Kladně. Na britské straně
také došlo k ustavení obdobné komise a o vzniku ústavu měla mimo jiné
jednat mezinárodní hornická konference v Ženevě. Myšlenka na vznik
tohoto ústavu byla ale naprosto neprozřetelná a naivní, protože poválečná
situace k ní nebyla příznivá, zejména kvůli politickému vývoji v Československu a také kvůli nevstřícnosti československých hornických institucí.
Vzniku ústavu se bránilo především centrum českého hornictví Ostrava,
které se jím cítilo ohroženo. Ostravská expozitura Zemského národního
výboru Brno poukazovala na nelogičnost umístění výzkumného ústavu pro
hornictví v Lidicích.80 Obzvláště v poúnorovém období se ukázala taková
mezinárodní spolupráce málo pravděpodobná.
Podobné projevy solidarity, jaké vyvolala lidická událost v Británii,
vedly také ve Spojených státech amerických ke vzniku výboru Lidice Memorial Committee in New York, jenž si za hlavní cíl kladl postavit v Lidicích
pomník za peníze vybrané ve sbírce.81 Pomník měl být výhradně americkým
dílem, tvůrcem projektu se nakonec stal americký sochař českého původu
Mario Korbel. Výsledný plán předpokládal skutečně nákladné a monumentální dílo. Organizace přislíbila vybrat 1,5 milionu dolarů. Mezi jejími
členy byli američtí politikové a jiní veřejně působící lidé, mezi nimi např.
Eleonor Rooseveltová nebo dokonce Jan Masaryk.
V roce 1945 vznikl podpůrný Výbor pro památník Lidicím, jehož
členem byl například americký velvyslanec v Praze Laurence A. Steinhardt a tajemníkem Čechoameričan William Kostka, který počátkem
roku 1946 přiletěl do Prahy jednat o podobě památníku. Obě strany se
ale neuměly dohodnout na jeho projektu. Následně ještě došlo na české
straně k rozčarování, když americká organizace oznámila, že proklamovaná
částka nebyla vůbec vybrána vinou malého zájmu Američanů a že dochází
k rozpuštění spolku. Díky tomu se zejména v tisku vynořily pochybnosti
o čistém úmyslu členů této organizace, zvláště při úvaze, že nějaká částka
zcela jistě vybrána byla. Za této situace se upustilo od plánovaného vyslání
delegace Společnosti do Spojených států na základě doporučení československého konzulátu v New Yorku z ledna 1947, který zároveň nedopo79
Odbory měly být následně rozděleny: odbor výzkumu příčin úrazů, odbor lékařský
a hygienický, odbor bezpečnostních předpisů, odbor dokumentační a organizační. Název
ústavu v angličtině zněl Committee for Organisation of the International Institute for Safety
in Mines in Lidice. SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 6, inv. č.
21, Komise pro Mezinárodní výzkumný ústav.
80
Ostrava se brání. Zemědělské noviny, 17. 7. 1948.
81
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 14, inv. č. 40, Zahraniční kontakty, Informace podané Čs. generálním konzulátem v New Yorku, 20. 1. 1947.
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ručoval žádnou přednáškovou činnost nebo podobné akce ve Spojených
státech, neboť zájem veřejnosti o válečné události upadal.82 Je zajímavé,
jak rychle se vztahy proměnily, když ještě zprávy v tisku z konce prosince
či počátku ledna informovaly o brzkém vyslání československé delegace
do Spojených států.83
Neúspěch akce zřejmě dílem souvisí s odklonem Československa
od západních států a jeho orientací na Sovětský svaz. Nejen na stránkách Rudého práva bychom postupně našli odsuzující články s přídechem
pohrdání kapitalismem, a tedy Amerikou. Přitom v roce 1945 denní tisk
přináší velmi názorné popisy budoucího amerického památníku v Lidicích
a rovněž zprávy o sbírce, v obojím pak vyzdvihuje zásluhu především československých krajanů.84 Podle dalšího článku by zbytek výtěžku, který
se nevyužije na stavbu památníku, měl být věnován na nákup potravin
a látek pro Československo.85 Určitý ústup z pozic můžeme spatřit ve
vyjádření již jmenovaného velvyslance L. A. Steinhardta, který při návštěvě
Kladna uvedl, že by bylo dobré pokračovat ve sbírce mezi Američany s tím,
že by se účel trochu změnil – v Lidicích by se postavil pouze žulový blok
nesoucí nápis o sumě výtěžku, jehož větší zbývající část by byla věnována
na výchovu a podporu lidických dětí.86 Styky s rozpuštěným spolkem tedy
logicky ustaly. Na přelomu května a června 1949 se tisk znovu rozepsal
o neúspěchu sbírky, a to v souvislosti s jinými články, které popisovaly
nadšené úsilí při budování Lidic. Autoři článků se ptají po osudu sbírky,
která měla v USA dosáhnout horentní částky. Vedle toho poukazují na
obětavou sbírku anglických horníků, v jejímž stínu zůstaly sliby americké
organizace. Ve všech tehdejších denících vyšel jen s malými obměnami
totožný článek nesoucí název Lidice si budujeme (stavíme) sami.87 Celý článek směřoval k obsahu nadpisu, totiž že jen s malou zahraniční pomocí
a bez americké vůbec je Československo schopné vybudovat Lidice jako
moderní obec. Následovaly články vykreslující Lidice jako „vzornou socialistickou obec“, která vzniká především zásluhou československých lidí bez
pomoci Američanů.88 Takto tedy skončilo válečné nadšení pro postavení
nákladného památníku v Lidicích.
82
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 14, inv. č. 40, Zahraniční kontakty, Dopis Československého generálního konzulátu adresovaný Společnosti, 20.
1. 1947.
83
Společnost pro postavení památníku – cestovní kanceláří, Zemědělské noviny, 24. 12.
1946; Národní osvobození, 1. 11. 1947.
84
Např. Američtí krajané Lidicím. Práce, 23. 11. 1945; Čechoameričané darují Československu
památník. Mladá fronta, 22. 11. 1946.
85
Svatyně svobody v Lidicích. Práce, 30. 11. 1946.
86
Místo kamene podporu živým. Práce, 7. 1. 1946.
87
Např. Lidové noviny, 31. 5. 1949; Zemědělské noviny 1. 6. 1949 apod.
88
Např. Mladí budují vzornou socialistickou obec. Mladá fronta, Praha, 10. 6. 1949; Budujeme
nové, radostné Lidice. Stráž severu, 10. 6. 1949; Nové Lidice do šťastné socialistické budoucnosti
Svoboda. Kladno, 11. 6. 1949 apod.
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Publikační činnost
Povinnost publikovat o Lidicích, Ležákách a jiných zničených obcích
byla Společnosti rovněž uložena zákonem. Přestože se Společnost snažila
této povinnosti dostát, ne vždy jí to bylo umožněno ze strany státních
úřadů. Prvním krokem k samostatnému vydávání publikací bylo získat
prostory k této činnosti, pro tento účel se jevilo zřejmě jako nejvýhodnější
odkoupit zaběhnuté nakladatelství.
Projednáváním a přípravou právních podkladů byl opět pověřen
advokát JUDr. Miloš Kočka, který počátkem února 1947 připravil návrh
společenské smlouvy na zřízení Nakladatelství Lidice, společnosti s ručením
omezeným.89 Pro zapsání do obchodního rejstříku bylo nutné povolení
ministerstev průmyslu, vnitřního obchodu, inancí a obchodní komory. Bylo
rozhodnuto odkoupit knihkupectví a nakladatelství Gustava Soukupa ve
Vítězné ulici v Praze 3 za 300 000,– Kčs. Vydavatelské oprávnění mělo být
nejprve pořízeno pro Společnost, z níž by se později převedlo na samostatné nakladatelství Lidice. Počátkem července dostává Společnost povolení
od ministerstev průmyslu a vnitřního obchodu.90 8. září pak ministerstvo
vnitřního obchodu vydalo dodatečné povolení pro zápis Společnosti pod
irmou Nakladatelství Lidice.91 Díky vlastnímu nakladatelství mohla Společnost vydávat nejen publikace týkající se zničených obcí, ale také velice
potřebné informační brožury pro návštěvníky pietního území. Vycházely
v češtině, angličtině, ruštině a francouzštině.
Poúnorová komunistická vláda hledala nástroje, jak ještě více upevnit svou moc a co nejvíce snížit možnosti činnosti podvracející „lidovou
demokracii“. Kromě jiných zákonů, které se ubíraly směrem k omezování
práv, byl během podzimu 1948 chystán návrh zákona o vydávání knih,
hudebnin a jiných neperiodických publikací. Tento zákon měl výrazně
snížit stavy oprávněných vydavatelů a zároveň dát pod státní dohled ediční
plány jednotlivých nakladatelství. Prvním náznakem změny postoje státního aparátu ke Společnosti v tomto směru je možné hledat v zamítnutí
ministerstva vnitra z konce roku 1948. Týkalo se pátého vydání publikace
Lidice Cyrila Merhouta kvůli zastaralosti této publikace. Podle názoru
ministerstva by bylo dobré vydat novou publikaci „z novějšího hlediska“. 92
Doporučuje zatím aspoň revidovat stávající publikaci. Ačkoliv Společnost
k úpravě textu přistoupila, i tak nevyhověla kritériím ministerstva.

89
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 14, inv. č. 41, Nakladatelství Lidice, Dopis JUDr. Kočky adresovaný Společnosti, 10. 2. 1947.
90
Tamtéž, Nakladatelství Lidice, Dopis M. Kočky adresovaný Společnosti, 3. 7. 1947.
91
Tamtéž, Povolení ministerstva vnitřního obchodu, 8. 9. 1947.
92
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 29, 178, Dopis ministerstva vnitra adresovaný Společnosti, 22. 2. 1948.
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Národní shromáždění zákon o vydávání neperiodických publikací
schválilo pod číslem 94/1949 Sb. dne 24. března 1949. Zákon ukládal
povinnost těm vydavatelským subjektům, které do vydání zákona byly
oprávněné k této činnosti, aby podaly žádost o vydavatelské oprávnění
do čtrnácti dnů od počátku účinnosti zákona.93 Společnost podala žádost
4. května 1949, načež teprve 11. srpna ministerstvo zaslalo zamítavou
odpověď.94 Své stanovisko zdůvodnilo monopolním oprávněním nakladatelství a vydavatelství Svazu bojovníků za svobodu Mír vydávat veškeré
neperiodické publikace odbojové literatury. Společnost se přesto nevzdala,
neboť si byla vědoma oprávněnosti svého požadavku. Ve své nové žádosti,
která byla sepsána vzápětí, dokládala právo na povolení nejen zřizovacím
zákonem a statutem, ale také vysvětlením, že Společnost vydávala vždy
literaturu historicky dokumentární a že by měla patřit do subjektů novým
zákonem vyjmenovaných, kterým je možné oprávnění udělit.95 Přes všechnu
tuto snahu dostala Společnost povolení teprve až po opakované žádosti
31. března 1950. Vydavatelské oprávnění se vztahovalo na „vydávání neperiodických publikací o nacismem zničených obcích, osudech jejích obyvatel apod.“ 96
Výslovně je zde však uvedeno, že se oprávnění nevztahuje na zřízení
vydavatelského podniku. Společnosti tak vyvstaly problémy se zadáváním
tisku a vydáváním publikací pod jiným nakladatelstvím. Nejčastěji knihy
o Lidicích vycházely v nakladatelství Naše vojsko nebo Mír.
Pořádání národních poutí a jiných kulturních podniků
ve prospěch Lidic
Pořádání každoročních manifestací bylo pochopitelně důležitou
povinností Společnosti. Pokud se první výroční manifestace nesla v duchu
skutečné piety a radosti z obnovení obce, v dalších letech se skutečný
obsah pomalu ztrácel pod vrstvou komunistické ideologie, která už před
Únorem 1948 začala nepokrytě prostupovat nejen politické a žurnalistické
prostředí. Rozsahem největší manifestace, která proběhla ještě zcela pod
organizačním dohledem Společnosti, se konala v roce 1947.
Rok 1947 byl rokem prvního číselně důležitého výročí, a sice pátého.
Na jaře tohoto roku začaly první stavební práce, a hodilo se tedy spojit
národní pouť s položením základního kamene nové obce. Konání pouti
mělo být doplněno dalšími menšími propagačními akcemi, které by napo93
Zákon č. 94/1949 Sb., § 9, odst. 1.
94
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 29, spis. zn. 178,
Odpověď ministerstva informací a osvěty na žádost Společnosti, 11. 8. 1949.
95
Tamtéž, Žádost Společnosti ministerstvu informací a osvěty, 24. 8. 1948.
Zákon č. 94/1949, § 3, odst. 1.
96
Tamtéž, Udělení oprávnění ministerstva informací a osvěty Společnosti, 31. 3. 1950.
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mohly popularizaci pouti a Lidic samotných. Přípravy byly velice pečlivé
kvůli pozvání mnoha zahraničních i domácích hostů. Přestože byl původní
termín stanoven na tradičně nejbližší neděli, tentokrát 8. června, kvůli
žádosti Československé strany národně socialistické byla pouť přesunuta
na další neděli 15. června.97 Byl pozván prezident republiky, všichni členové vlády, členové předsednictva Ústavodárného shromáždění, zástupci
Lidice shall live Committee, představitelé církví a veškeré národní výbory
českých zemí na úrovni okresní i místní. Prezident i mnozí členové vlády
ale odřekli svou účast a poslali za sebe své zástupce z řad úřednictva nebo
náměstků. Ministerstvo vnitra upozornilo v květnu Společnost na důležitost
hladkého průběhu pouti, která by měla být „též důkazem československé
vyspělosti organizační“.98
Program pouti do Lidic zaslala Společnost Československému rozhlasu a na 10. června 1947 svolala tiskovou konferenci, následně musela
o průběhu pouti podrobně referovat ministerstvu vnitra.99 Další ročníky
poutí šly vyznačenou cestou. Jediné, co se postupně měnilo, byl kromě
čím dál většího začleňování lidické symboliky do socialistického budování
podíl Společnosti na organizaci poutí. Zajímavým svědectvím o rozhodnutí Společnosti upustit od pořádání národních poutí je dopis zaslaný
Okresní osvětové radě v Kladně v únoru 1948.100 Společnost žádala
osvětovou radu, aby se organizace národních poutí napříště ujala sama.
Národní pouť v loňském roce považovala Společnost za poslední, kterou
sama pořádala. Důvodem, proč se ještě v roce 1947 ujala organizace, bylo
položení základního kamene a pozvané návštěvy ze zahraničí. Za hlavní
příčiny svého rozhodnutí uvedla tyto problémy: vysoké náklady spojené
s velkými oicialitami, negativní ohlasy ohledně nelidového charakteru
poutí, který odrazoval lidi od účasti, a také ztráta času, jenž by mohl být
věnován hlavní náplni Společnosti, tj. výstavbě obce. Postřehla sestupnou
97
Národní socialisté měli právě na 8. června naplánovanou oslavu 50. výročí vzniku strany
a zamluvili si dopředu prostory na pražském Výstavišti. Společnost s ohledem na politické
zájmy Národní fronty vyhověla jejich přání. SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 19, inv. č. 81, Informační oddělení, Dopis Čs. strany národně socialistické
Společnosti, 23. 4. 1947.
98
NA Praha, Ministerstvo vnitra – referát „L“, kart. č. 4, sg. C 6162, Dopis referátu „L“
adresovaný Společnosti, 15. 5. 1947.
99
Program pouti vypadal následovně: Po přivítání hostů lidickou dívkou M. Doležalovou byl zazpíván chorál z díla F. Škvora Pozdrav Lidicím, načež předseda Ústavodárného
shromáždění Josef David pronesl projev. Poté opět dostalo prostor hudební vystoupení,
tentokrát kapely L. Huříka s hudebním obrazem Havířův sen. Po něm předstoupil na tribuně
zástupce vlády se svým projevem a také předsedkyně MNV v Lidicích Helena Lelerová, která
po svém projevu zapálila oheň svobody. Český národní aeroklub pak symbolicky shodil
věnec z letadla do pietního území. Dále vystoupili Pražští pozounéři. Slavnost vyvrcholila
položením základního kamene a byla zakončena státními hymnami. Tamtéž, Záznam hesel
poklepů hostů, 16. 6. 1947.
100 SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 20, II/1. Dopis Společnosti adresovaný Okresní osvětové radě v Kladně, 11. 2. 1948.
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tendenci poutí, zapříčiněnou mimo jiné také malou účastí veřejně činných
osobností. Z těchto všech důvodů si byla vědoma nutnosti najít nový a více
lidový způsob uctění lidické památky. Domnívala se proto, že zkušenosti
osvětové rady by měly být velkým přínosem pro příští ročníky.
Společnost se od nich ale nechtěla naprosto distancovat, nabídla svou
pomoc a zkušenosti při přípravách. Jedinou podmínku, kterou si kladla,
bylo právo schválit program pouti.101 V roce 1948 ještě pomáhala novým
pořadatelům. Díky svému známému jménu např. poslala program pouti do
Československého rozhlasu a také žádost o celebrování mše pražskému
arcibiskupovi Josefu Beranovi na pouti 13. června. V následujících dvou
letech se organizace ujal Svaz bojovníků za svobodu, později přejmenovaný
na Svaz protifašistických bojovníků. Svaz udržoval stálé styky se Společností
a vždy ji informoval o zamýšleném průběhu národní pouti. Na přípravách
pouti se podílel ještě Československý výbor obránců míru. Můžeme sledovat
rozdílný názor těchto dvou organizací na způsob uctění památky lidických
obětí. V dubnu 1949 Svaz v informačním dopise přiklání k neokázalé
vzpomínkové tryzně s bohoslužbou a mírovým projevem.102 Následoval
dopis obsahující návrh Československého výboru obránců míru, který
počítal se zapojením lidické tryzny ve prospěch propagace lidového
hlasování proti remilitarizaci Německa a podpisu paktu pěti velmocí.103
Hlasování se mělo konat 16. června, a proto chtěl výbor využít 9. výročí
lidické tragédie k prospěchu věci. Po poradě zástupců obou organizací bylo
rozhodnuto o konání „velké mírové manifestace“. Přestože se Společnost
očividně podílela spíše na místní organizaci, než na organizaci tematické,
v červenci 1951 obdržela od Úřadu předsednictva vlády pokárání za špatnou organizaci manifestace.104 Sama si ale byla zřejmě vědoma některých
nezdařených věcí, jak lze vyčíst z dopisu ministerstvu informací z ledna
1952. V tomto listu se obracela na ministerstvo ohledně 10. výročí lidické
tragédie, které připadalo právě na rok 1952. Brzkým zahájením příprav
chtěla vzhledem k předpokládanému většímu zájmu veřejnosti předejít
loňským výtkám. Oznamovala ministerstvu staronové pořadatele letošního ročníku a požadovala, aby se přípravou pouti zabývaly přímo ústřední
sekretariáty obou organizací, a nikoliv krajské. Abychom dokreslili, kam
až ideová náplň výročních poutí dospěla, ocitujeme program pouti ke 12.
výročí zaslaný Společnosti Svazem protifašistických bojovníků: „Důstojné
uctění památky lidických obětí a posílení boje za světový mír. Boj proti původcům
101 Velmi obsahově podobný dopis zaslala Společnost Okresní osvětové radě v Chrudimi,
jímž se vzdávala pořádání poutí do Ležáků. Tamtéž, Dopis Okresní osvětové radě v Chrudimi,
9. 4. 1948.
102 SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 29, inv. č. 179, Dopis
Svazu protifašistických bojovníků, 6. 4. 1951.
103 SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 29, inv. č. 179, Dopis
Čs. výboru obránců míru Společnosti (nebyla uvedena datace, 5/1951).
104 Tamtéž, Dopis Úřadu předsednictva vlády adresovaný Společnosti, 9. 7. 1951.
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vyhlazení Lidic, proti novofašistickým a revanšistickým snahám podporovaným
americkými imperialisty a ohrožujícím znovu naši svobodu a nezávislost. Boj za
kolektivní bezpečnost, sjednocení, mírumilovné a demokratické Německo. Hold X.
sjezdu KSČ, vedoucí složce Národní fronty a II. boje za naše osvobození.“ 105
Odraz politických událostí před a po Únoru 1948
Na mnoha místech jsme zde mohli narazit na problém, zda se symbolu utrpení a výstavby Lidic nepoužívalo (a tudíž nezneužívalo) k jiným
účelům než daným Společnosti statutem, a sice zejména k protežování
ideologického konceptu lidové demokracie a socialismu, tak typického
pro ovzduší poválečného Československa. Odpověď zní: ano. Levicově
orientovaní a komunističtí politici určitě vědomě používali obnovených
Lidic jako obrazu ukázkově budované socialistické obce. Nakolik bylo ale
podobné konání cílené a vědomé ze strany Společnosti a lidických žen,
zůstane zřejmě navždy otevřené. Dokladů o přímé komunistické rétorice
v korespondenci vyšlé z kanceláře Společnosti je skutečně málo. Dokonce se
zdá, že se takovému zatížení Společnost vyhýbala. Účast mnohých lidických
žen na podpoře komunistické strany je zřejmá především díky novinovým
článkům. Tím ale nevyslovujeme žádné pohoršení, nebo dokonce odsouzení lidických žen. Je naprosto pochopitelné, že se ve své životní situaci
přiklonily na stranu komunistické strany. Sovětská armáda jim v rámci
„prvoplánového“ pohledu umožnila návrat do vlasti a přístup komunistů
jim připadal nejbližší. Ze zcela zřejmých důvodů nechtěly podporovat
politické strany spojené s Mnichovem a druhou republikou.
Na tomto místě bychom proto chtěli ukázat na některých případech,
jak se ideologická propaganda související s Lidicemi objevovala v dokumentech a v tisku. Některé případy by se mohly zdát úsměvné, ale jen
do té chvíle, než čtenář domyslí postupnou degradaci symbolu lidické
tragédie a jejího zneužívání komunistickou mocí především v poúnorovém
Československu.
Pravdou je, že samotná Společnost prakticky nepoužívala slovní zásobu blízkou ideologické propagandě komunistické strany, a to ani po Únoru
1948. Slovo prakticky znamená, že přece jen v její korespondenci nalezneme
některé podobné projevy, i když velmi mírné. Nedosahují takové šíře a síly,
jakou projevovali ve svých článcích novináři a funkcionáři té doby. Překvapením je také absence soudružského oslovování a jiných obvyklých frází
užívaných nejen v písemném styku. Důvod, proč se tak nedělo, se můžeme
pouze dohadovat. Je pravděpodobné, že Společnost s ohledem ke svému
105 Tamtéž, Záznam porady k 12. výročí zaslaný Svazem protifašistických bojovníků
Společnosti, 16. 4. 1952.
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zvláštnímu poslání nechtěla a možná ani nemohla působit jako zastánce
pouze jednoho politického směru. Vždyť ve všech orgánech Společnosti
byli přítomni lidé napříč tehdejší politickou i společenskou strukturou.
Pro tuto domněnku také svědčí stálá účast církve, československé nebo
katolické, na národních poutích a v členském shromáždění Společnosti. Na
schůzi členského shromáždění v prosinci 1950 byl zvolen členem správního
výboru Miroslav Novák, pražský biskup církve československé, který byl
členem Společnosti od roku 1948 místo jednoho z vyloučených členů.
Jeden takový případ, kdy se Společnost vyjadřovala k výstavbě Lidic
za použití „dobového slovníku“, byl již výše citován. Šlo ze strany Společnosti o obranu postupu prací v Lidicích vůči kritickému dopisu Zemské
osvětové rady v Brně ze srpna 1948. Přesto nejde o silná slova, která se
proti nepřátelům republiky tehdy běžně používala. Pádněji se Společnost
vyjádřila v prohlášení učiněném k emigraci člena Společnosti, mjr. Josefa
Horáka.106 Horák je zde vylíčen jako povýšený člověk, který se „spojil
s kapitalistickými reakcionáři, jichž okázalým způsobem života se dal oslniti“.
Jeho odchod do emigrace považovala Společnost za „zradu na svaté památce
Lidic a na národu“. Dále bychom už mohli najít pouze málo podobných
invektiv v materiálech Společnosti. Pokud chtěla Společnost Lidice skutečně nějakým způsobem zviditelnit, činila tak ve velmi korektní formě.
Vyzdvihovala pohnutou minulost obce, její mírový charakter a právo na
budoucnost pro lidické ženy a děti.
Kromě materiálu, jehož autorem byla Společnost, lze využití symbolu
Lidic ukázat na listinných projevech adresovaných Společnosti. První ukázkou je žádost kladenské Cestovní informační služby, aby Společnost zaslala
kvalitní fotograie Lidic pro připravovaný prospekt o Kladensku. Informační
služba požadovala fotograie, které by vyhovovaly potřebám člověka současné, nové doby, člověka lidově demokratického státu. Tato představa
vylučovala negativní fotograie zničených Lidic. Služba svůj požadavek
uzavírá: „Dnešní turista je pracující člověk, je tvůrcem nových společenských
poměrů, má proto živý vztah i k současnému hospodářskému a sociálnímu životu
kraje svého rekreačního pobytu. Dnešní člověk není již sběratelem kuriozit, jeho
zájmy nejsou totožné se zájmy turisty minulého století.“ 107
Jiným už zmiňovaným dokladem může být zaslaný výsledek porady
mezi Československým výborem obránců míru a Svazu protifašistických
bojovníků o podobě národní pouti k 10. výročí lidické tragédie.108 Cíl
využít toto výročí k agitaci za lidové hlasování k otázce remilitarizace
106 SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, inv. č. 12, Zápisy
ze schůze správního výboru 25. 5. 1948, příloha č. 12, Prohlášení Společnosti pro obnovu
Lidic k Josefu Horákovi.
107 SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č 29, inv. č. 180, Dopis
Cestovní informační služby v Kladně Společnosti, 15. 1. 1951.
108 SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 29, inv. č. 179, Dopis
Čs. výboru obránců míru Společnosti (nebyla uvedena datace, květen 1951).
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Německa a podpisu paktu pěti velmocí je jasným důkazem. V květnu 1952
Svaz protifašistických bojovníků opět poslal Společnosti další připomínky
k připravovanému 10. výročí, tentokrát k nové úpravě výstavy v lidickém
muzeu.109 Výstava měla podle názoru Svazu ukázat odhodlaný protifašistický postoj lidických obyvatel a účast některých z nich v zahraničním odboji
(přitom byl Josef Horák vyloučen ze Společnosti a osud Josefa Stříbrného
byl rovněž v rámci československé armády těžký). Kromě toho by však
bylo žádoucí poukázat na sociální rozvrstvení Lidic, tzn. uchopit toto
téma třídně, aby bylo jasné, že v Lidicích bydleli převážně dělníci, horníci
a malozemědělci. Svaz ještě navrhoval zařadit doklady mírových projevů
demokratických Němců, tedy spřátelené Německé demokratické republiky. Zajímavě vše shrnuje krátká pasáž o novém uspořádání dokumentů
v muzeu: „Fotograická a listinná dokumentace musí být v muzeu uspořádána
nově na základě této politické linie. To neznamená vyloučit pietnost, ale dát jí
politickou náplň.“
V kontrastu s těmito příklady, jako i s následujícími články v tisku,
stojí článek uveřejněný v Právu lidu po národní pouti v roce 1946. V tomto
příspěvku je totiž zcela otevřeně kritizováno zneužití národní pouti komunistickou stranou. Podle autora článku komunisté úplně ovládli organizaci
pouti, pouze oni drželi čestnou stráž u hrobu lidických mužů a někteří
jejich řečníci využili svých vystoupení k „nemístné agitaci“.110 Pozoruhodná
je v tomto případě, pokud připustíme přinejmenším částečnou pravdivost
článku, troufalost komunistické strany takto využít národní pouti do Lidic
k vlastním účelům.
Ve velké míře převažovaly články, které Lidice uchopily jako dobře
využitelný motiv – pochopitelně ne vždy k propagandě komunismu. Mohlo
se také jednat o přidání rovnítka mezi Lidice a například světovým bojem
za mír apod. Na druhé straně nelze popřít, že většina článků vyzdvihuje
vyspělou výstavbu Lidic, čímž jejich autoři stavěli do popředí Československo jako moderní (socialistický) stát dosahující úrovně západních států.
Více než častým jevem bylo využití Lidic jako symbolu míru. Nejenže
k tomuto přirovnání přistupovali novináři, ale také lidické ženy ve svých
různých projevech a prohlášeních volaly po světovém míru kvůli tomu,
aby se už nikde neopakovaly nové Lidice. Na tom jistě není nic divného,
ale tato prohlášení nebo články v tisku se zároveň stavěly na stranu lidově
demokratických států a Sovětského svazu jako v případě korejské války.
V mírovém provolání lidických žen se mimo jiné praví toto: „Poslední strašná válka vzala nám domovy, muže a děti, Sovětský svaz a jeho Rudá armáda
dala nám životy, vrátila nám vlast s lidově demokratickým řádem. Dala nám
svobodu a mír. Proto naše místo je s celým národem po boku SSSR v táboře míru
109 SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 32, inv. č. 184, Dopis
Svazu protifašistických bojovníků Společnosti, 14. 5. 1952.
110 Stín a rub smuteční slavnosti. Právo lidu, 13. 6. 1946.

125

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

a pokroku.“ 111 Jiným příkladem může být příspěvek lidické ženy Miloslavy
Hroníkové pod názvem Znám nacisty z Ravensbrücku, který byl otištěn
v Rudém právu. Ocitujeme závěr tohoto článku: „Já, jedna z lidických žen,
protestuji proti vyzbrojování západního Německa. Musíme se ještě víc přimknout
k Sovětskému svazu, který všemi silami hájí mír. Pod vedením velkého Stalina
dojdeme ke štěstí, trvalému míru.“ 112
Bylo by samozřejmě možné dále poukázat na množství jiných článků. Výše uvedené příklady jsou však dostatečným důkazem, jak se mohla
propagace Lidic přeměnit v propagandu.
Vliv politických změn na Společnost a její zrušení
Jak vyplývá z předešlého, Společnost pro obnovu Lidic byla velice
zvláštním a jaksi nesourodým prvkem ve vznikajícím lidově demokratickém státě. Díky její podřízenosti státním institucím, ministerstvu vnitra,
respektive Krajskému národnímu výboru v Praze, bylo nevyhnutelné, aby
postupné změny zasáhly rovněž ji. Mnohé záležitosti, které s tímto souvisí,
byly již v této práci nastíněny. Přesto je nutné se k nim vrátit a uvést je
v další souvislosti.
Ačkoliv existovala od počátku silná tendence co nejvíce přimknout
Společnost ke státnímu aparátu a mít ji pod kontrolou, měla vláda a později ústředí komunistické strany svým způsobem strach, aby se Společnost
této kontrole nevymkla. Je to logické, především s ohledem na zahraniční
kontakty a velké inance, které si vyžadovala stavba a jiné aktivity Společnosti. Dokladem o stálé kontrole inancí jsou účetní uzávěrky a schvalování
rozpočtů.
Mnoho lidí, kteří nesouhlasili s únorovým nástupem komunistické
strany k moci, se rozhodlo opustit Československo. Jedním z nich byl
tak mjr. Josef Horák, k jehož odchodu sestavilo členské shromáždění
dramatické prohlášení, už výše citované. Podobně byl členství zbaven
(i když nikoliv kvůli emigraci) také mjr. Josef Stříbrný, který byl propuštěn
z armády, a poslanec Ústavodárného shromáždění Julius Firt, člen Československé strany národně socialistické. Za války působil v Československé
národní radě v Británii a díky členství v Lidice shall live Committee se stal
také členem Společnosti v průběhu roku 1947. Rovněž tak byl vyloučen
bývalý ministr pošt Msgr. František Hála, lidovecký poslanec, který společně
s dalšími protestujícími ministry podal v únoru 1948 demisi. Jednání těchto
dvou poslanců vyjadřovalo podle Společnosti „nepřátelský postoj vůči lidově
demokratickému režimu“.113
111
112
113

Mírové provolání lidických žen. Rudé právo, 12. 4. 1949.
Znám nacisty z Ravensbrücku. Rudé právo, 10. 4. 1951.
SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 3, Zápisy ze schůze
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Emigrace Josefa Horáka, vyloučení poslance Julia Firta, přenesení
působnosti na krajské národní výbory, zákon o vydávání neperiodických
publikací, ochabování styků se západními státy – tyto všechny události nebo
okolnosti mají společného jmenovatele, a tím je Únor 1948. Přitom nelze
paušálně konstatovat, že zmíněné jevy byly pouze důsledkem únorových
událostí. Postup vedoucí k dílčím cílům, jakým byl například naprostý
dohled nad edičními plány a nad nakladatelstvími, byl v komunistické straně
vytčen již daleko dříve.114 Bohužel díky takovým zásahům vlády a ústředí
KSČ se značně omezil prostor, v němž by Společnost mohla vykonávat své
úkoly. Její existence se tím stala závislá na rozhodnutí vyšších míst, která
pak od poloviny 50. let uvažovala o její likvidaci.
Již podle zřizovacího zákona a vládního nařízení se se stálou existencí Společnosti nepočítalo. Vládním nařízením o statutu bylo likvidací
původně pověřeno ministerstvo vnitra a ministerstvo inancí. Po přijetí
zákona o krajském zřízení v prosinci 1948 a zejména vydání vládního
nařízení o přesunech ve státní správě v dubnu 1949 se nově zřízený
Krajský národní výbor v Praze stal hlavním nadřízeným Společnosti, jenž
byl napříště pověřen možnou likvidací Společnosti. K likvidaci se mělo
přikročit na návrh členského shromáždění, v krajním případě na návrh
nadřízených institucí. Moment likvidace měl nastat po splnění všech úkolů
určených statutem, přičemž hlavním úkolem byla myšlena výstavba obce
a poskytnutí sociálního zázemí a domova navrátivším se lidickým, popř.
ležáckým obyvatelům. Když v roce 1952 došlo podle vládního usnesení
k deinitivnímu přenesení výstavby na stát, Společnost byla zbavena výkonu
své hlavní činnosti. Odtud byl už pouze malý krok k úmyslu ji zrušit.
Zmíněné vládní usnesení nařídilo ministerstvu vnitra přizpůsobit činnost Společnosti těmto změnám. Na schůzi členského shromáždění konané
5. července 1951 ministr Nosek tlumočil přítomným, že toto přenesení
činnosti bude směřovat do „oblasti kulturně propagační a ideově politické“.115
Na návrh výboru Lidice shall live Committe vytvořit v Lidicích růžový sad
reagovala československá strana založením Československého výboru Sadu
přátelství a míru. Výbor tak prakticky přejal další činnost náležející do
působnosti Společnosti, která se tím dostala na okraj dění a neměla příliš
šancí zasahovat do momentálně živých styků se zahraničím. Ačkoliv Společnost v roce 1950 zvolila obnovené, nikoliv zcela nové předsednictvo
a správní výbor, schůze správního výboru i členského shromáždění počaly
převedením výstavby na KNV řídnout. Velký podíl na pokračující stagnaci
mělo také úmrtí Václava Noska v červenci 1955, post předsedy už zůstal
správního výboru ze dne 17.12.1948, Rozhodnutí předsedy Společnosti, 8. 5. 1948.
114 K n a p í k , Jiří: Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948–1950. Praha 2004,
s. 189–194.
115 SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 23, inv. č. 138, Zápis
ze schůze správního výboru, 5. 7. 1952.

127

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

neobsazen. Těchto všech aspektů si byl dobře vědom Sekretariát ÚV KSČ
i Československý výbor obránců míru, stále se pořadatelsky podílející na
výročních manifestacích, při jednání o dokončení výstavby Lidic v roce
1956. Výbor obránců míru navrhoval, aby ministr vnitra Rudolf Barák
předal vládě nejpozději do 30. června tohoto roku návrh zákona na zrušení
Společnosti.116
Návrh vládního usnesení o zrušení Společnosti byl projednán a schválen až 17. září 1958. Likvidace Společnosti se měla uskutečnit ke dni 31.
prosince 1958 a měla proběhnout za dohledu KNV Praha. Zůstatek inancí
Společnosti měl být převeden do státního rozpočtu. Zbývající úkoly, jimiž
bylo podávání informací o zničených obcích, veřejná osvětová činnost,
udržování styků se zahraničím, vydávání publikací a péče o pietní území,
byly rozděleny mezi Československý výbor Sadu přátelství a míru, Ústřední
výbor Svazu protifašistických bojovníků a Místní národní výbor Lidice. Stanovisko úřadu předsednictva vlády k návrhu usnesení se opíralo mimo jiné
o skutečnost, že Společnost už neexistovala ve formách, jaké jí byly určeny
zákonem. Kromě neobsazeného místa předsedy se už v té době nescházelo
členské shromáždění ani správní výbor. Veškeré záležitosti vyřizovala kancelář Společnosti, již stále vedl generální tajemník František Knor.
Likvidace nepostupovala takovým tempem, které by zaručilo její
zánik k určenému datu. KNV přesunul limit likvidace k 31. březnu 1959,
ale ani ten nebyl dodržen. V této době už Společnost hospodařila jen
s velmi malým obnosem, který byl určený na běžné výdaje a mzdy, a pro
jeho nízkou hodnotu žádala o státní příspěvek k pokrytí výplat apod.117
Předávání archivu a dalších písemností se protáhlo do konce roku 1959.
Fakticky Společnost zanikla počátkem roku 1960, kdy byla rovněž dokončena výstavba Lidic. Přesto se zrušením Společnosti, jako po celou dobu
jejího působení a výstavby Lidic, nastal určitý rozpor: dodnes lze totiž
vyhledat v doposud všech platných zákonech a nařízeních dva ustavující
zákony o Společnosti jako platné a nezrušené.
Na závěr tohoto příspěvku bychom chtěli upozornit na rozsáhlý
archivní fond Společnosti pro obnovu Lidic, který si zcela určitě zaslouží
další studium, ať už v duchu pokračování našeho tématu, nebo například
se zaměřením na hospodářskou činnost Společnosti.

116 NA Praha, Sekretariát ÚV KSČ 1954–1962, sv. 95, arch. j. 109/13. Schůze sekretariátu
ÚV KSČ 3. 4. 1956, „Využití symbolu Lidic v boji za mír a zpráva o stavu Sadu přátelství
a míru v Lidicích a návrhem na dostavbu Lidic“, příloha III.
117 SOA Praha, SOkA Kladno, Společnost pro obnovu Lidic, kart. č. 67, inv. č. 283, Žádost
Společnosti ke KNV v Praze o příspěvek, Odpověď KN, 23. 4. 1959.
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Die Gesellschaft zum Wiederaufbau von Lidice
in den Jahren 1946–1959
Die Nachkriegssituation in der Tschechoslowakei erforderte zahlreiche, häuig heftig
diskutierte Korrekturen innerhalb der staatlichen Veraltung. Über eine derartige Maßnahme freilich gab es keinerlei Auseinandersetzungen: Es handelte sich um die Entscheidung
der tschechoslowakischen Regierung, die von den Okkupanten zerstörte Gemeinde Lidice
wieder aufzubauen und somit den zurückkehrenden Frauen und Kindern aus Lidice ein
neues Zuhause zu geben.
Mit der Sorge um diese Einwohner von Lidice, die Organisation der Bauarbeiten sowie
weitere nicht minder wichtige Aufgaben wurde im Jahre 1945 provisorisch der Vorbereitungsausschuss der „Gesellschaft zur Erneuerung von Lidice“ (Spolecnost pro obnovu Lidic)
betraut. Die Gesellschaft zur Erneuerung von Lidice selbst wurde nach einem zeitaufwendigen
legislativen Prozess durch die Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes sowie einen
Regierungsbeschluss im September 1946 gegründet. Diese beiden rechtlichen Normen regelten die Befugnisse der Gesellschaft sowie die staatliche Aufsicht, die dem Innenministerium
oblag. Die Struktur der Gesellschaft bestand aus einem Vorstand, einem Verwaltungsausschuss
und einer Mitgliederversammlung. Zum Vorsitzenden wurde der Innenminister Vaclav Nosek
ernannt. Im Jahre 1949 ging die Aufsicht durch das Innenministerium auf den Nationalen
Bezirksausschuss in Prag über.
In der vorliegenden Untersuchung unternehmen die Vf. den Versuch, die grundlegende Tätigkeit der Gesellschaft im Zusammenhang mit der sich verändernden politischen
Atmosphäre in der Tschechoslowakei nachzuzeichnen. Deren Aufgabenbereiche waren weit
gefächert, so dass die Notwendigkeit bestand, sich auf einige Aspekte zu konzentrieren. So
gilt die Aufmerksamkeit der Autoren drei Bereichen: dem Aufbau der Gemeinde Lidice,
den ausländischen Kontakten der Gesellschaft sowie der Propagandatätigkeit. Hinter dieser
Auswahl verbarg sich die Absicht, durch diese Teilfragen aufzuzeigen, wie die Existenz
der Gesellschaft durch die gesamte Politik der tschechoslowakischen Regierung sowie der
Kommunistischen Partei beeinlusst wurde und wie die Innenpolitik des Staates hinter den
Versprechungen und großspurigen Plänen zum Wiederaufbau der Gemeinde zurückblieb.
Die Autoren sind der Meinung, dass es ihnen zumindest partiell gelungen ist, diesen eher
negativen Einluss aufzuzeigen.
Das Bemühen, die Gesellschaft und die Symbolik von Lidice in staatlichen Besitz
zu vereinnahmen, war offenkundig. Dennoch erscheint es bewundernswert, wie sich die
Gesellschaft bemühte, Lidice nicht für die ideologische Propaganda missbrauchen zu lassen. Vielleicht verzichtete man auch aus diesem Grunde, maßgeblich an der Organisierung
nationaler Wallfahrten mitzuwirken. Im Unterschied zur Gesellschaft missbrauchten die
übrigen staatlichen und halbstaatlichen Institutionen jedoch, ebenso wie die geistesverwandte Presse, die Symbolik Lidice für eine Propagierung des Sozialismus und den Kampf
für den Weltfrieden.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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Tamás Visi
Intelektuální život Židů v Brně v 15. století∗

Tamás Visi: The Intellectual Life of the Jews in Brno in the 15th Century
The Jewish community of Brno had an important role in Ashkenazi intellectual life during the irst half of the ifteenth-century. Eizek Tirna composed both his Sefer Minhagim
and a polemical treatise against Christianity (recently discovered by Abraham David)
in Brno. There is evidence for rabbinic education in Austerlitz (nearby Brno) from
the late thirteenth century, in Olomouc and Znojmo from the early ifteenth century
on. A divorce formula contained in an Oxford manuscript (MS Opp. 312) testiies the
existence of local scribal traditions in Znojmo and Brno. These traditions were codiied
probably by Rabbi Meir in Znojmo and Israel Bruna in Brno during the irst half of
the ifteenth-century. Eizek Tirna’s polemical treatise and Bruna’s response no. 73 testify that Moravian rabbis were interested in theological and esoteric subjects as well.
Keywords: Eizek Tirna (Isaac Tyrnau), Israel Bruna, Brno: Jewish community, Znojmo:
Jewish community, Halakha (Jewish law): divorce, Hussite controversies: relected
in Jewish sources

Podstatným charakteristickým rysem středověkých aškenázských
Židů je to, že dodržovali zvláštní náboženské zvyky (minhagim), které často
nesouvisely s uznanými textovými prameny (jako byl babylónský Talmud
a právní normy na něm založené),1 a mnohdy s nimi byly dokonce v rozporu. Jednou z nejdůležitějších sbírek aškenázských zvyků je Sefer Minhagim
sepsaná Eizekem Tirnou, který žil v první polovině 15. století. Mnohokrát
byla tato kniha vydána, často jako příloha modlitební knihy. Několikrát byla
vytištěna také v jidiš spolu s ilustracemi zobrazujícími židovské rituály. Byla
také důležitým zdrojem halachy pro Remu, rabbiho Moše Isserlese z Krakova,
který podle zvyků Aškenázů pozměnil Šulchan Aruch Josefa Kara.2
Podle staršího názoru je jméno Tirna odvozeno od Tyrnau, německé
podoby místního jména na dnešním Slovensku (maďarský Nagyszombat,
existují také latinské podoby Tirna, Tirnaua a Tirnava), a Eizek Tirna je
tedy prvním známým židovským spisovatelem na území středověkého
Uherského království.3 Nedávný výzkum však ukázal, že Eizek Tirna žil
Rád bych poděkoval Evropské Komisi, jejíž podpora v rámci programu Marie Curie
Intra-European Fellowships (Šestý rámcový program) mi umožnila napsat tento článek. Část
tohoto článku byla přednesena na konferenci „Židé a Morava“ v Kroměříži 2007.
1
Nejlepším úvodem do této problematiky je T a - S h m a , Israel M.: Minhag Aškenaz
ha-kadmon (Raně francko-německý rituál a zvyk). Jerusalem 1992.
2
Viz S p i t z e r , Shlomo J. (ed.): Sefer minhagim le-Rabbénu Eizik Tirna [Kniha
zvyků rabbiho Eizeka Tirny]. Jerušalajim 1979.
3
Tento názor sdílí také Yitzhak Cohen – srov. C o h e n , Yitzhak Yosef: Sifréhem šel
hachmé Hungarija ha-rišonim [Knihy prvních maďarských mudrců]. Ha-ma’jan 8, 1968, s. 4–12.
∗

Časopis Matice moravské 127/2008
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nějakou dobu v Brně a zde také zřejmě sepsal své Sefer Minhagim. Eizek
Tirna totiž napsal polemiku proti křesťanům, která byla nedávno objevena
Abrahamen Davidem. Na konci tohoto dosud needitovaného textu Eizek
Tirna výslovně odkazuje na Brno jako svoje bydliště.4
Dalším důkazem Tirnova působení v Brně a sepsání Sefer Minhagim
právě zde je velké množství odkazů na Brno v tomto textu samotném.
Brno se zmiňuje šestnáctkrát, zatímco Vídeň šestkrát, Rakousko pětkrát,
Čechy šestkrát a Porýní devětkrát. Neexistuje žádný zřejmý důvod, proč
by se o brněnských zvycích mělo mluvit více než o zvycích mnohem
prestižnějších komunit, jako byla Vídeň nebo komunity porýnské obce
– Worms, Špýr či Mohuč – kromě důvodu nejočividnějšího: autor sám
žil po vyhnání Židů z Vídně v Brně a místní zvyky tedy dobře znal
a zajímaly ho.5
Glosa, kterou připisuje k Tirnově textu pravděpodobně jeho mladší
kolega Israel Bruna, tuto hypotézu podporuje. Bruna říká: „Jednou se
v Brně konala obřízka na Šabat před Roš ha-šanou a Maharat ()מהרא״ט
přikázal přezpívat jocer a zulat [liturgické písně] vztahující se k tomuto
Šabatu.“6 Zkratka Maharat může sotva znamenat něco jiného než Morénu
Harav Rabbi Eizik Tirna, tedy „náš učitel, rabbi Eizek Tirna“. Kromě toho
čteme v Sefer Minhagim, v pasáži o zvycích týkajících se Pesachu: „Prvního
dne Ijáru, pokud padne na Šabat, [modlitba] Av ha-rachamim se zde v Brně
[po ve-Bruna] vynechává [z liturgie].“7 Ve světle těchto argumentů je zřejmé,
že je třeba zahrnout Brno mezi nejdůležitější působiště Eizeka Tirny.8
Dílo Eizeka Tirny nebylo jediné Sefer Minhagim sepsané moravským rabínem. Heinrich Flesch tvrdil, že rabbi Moše ben Tovja ha-Levi
ze Slavkova napsal v roce 1294 Sefer Minhagim, který je uchován v rukopise v Turíně. Předpokládal také, že jeho autor byl otcem Azriela a Davida ben Mošeho, kteří se obrátili na velkého španělského rabína Šlomo
ibn Adereta z Barcelony (zvaného také Rašba; žil v letech 1235–1315),
aby vydal klatbu na své nepřátele, kteří zpochybňovali původ jeho rodu.9
Naproti tomu podle Samuela Krausse pochází tento text z roku 1434.10
Naproti tomu Shmuel Weingarten s ním nesouhlasí, srov. W e i n g a r t e n , Shmuel: R.
Eizik Tirna u-toldotav [R. Eizek Tirna a jeho příběhy]. Ha-ma’jan 10, 1970, s. 48–56.
4
Rkp. London, Monteiore Library, MS 226, f. 103v.
5
Tato argumentace je rozvedena v článku V i s i , Tamás: A Jewish Divorce Formula
(Get) from Brno, 1452. Medium Aevum Quotidianum 56, 2007, s. 44–46.
6
S p i t z e r , S. J.: Sefer minhagim, s. 164, č. 7. Tato glosa je zahrnuta v tištěných
edicích, v rukopisech ale chybí.
7
Tamtéž, s. 66.
8
Jistý „Isak, žid z Brna,“ syn „Mussela“ či „Myšla“ je zmíněn v právním dokumentu
z roku 1446. Může, ale nemusí, jít o Eizeka Tirnu. Viz Libri citationum et sententiarum seu.
Knihy půhonné a nálezové. III Ed. V. Brandl. Brno 1878, s. 227–228, č. 1041–1046, s. 203,
č. 902–903.
9
Srov. F l e s c h , Heinrich: Der Pinax von Austerlitz. Jahrbuch für jüdische Volkskunde
26–27, 1924–1925, s. 564, a F l e s c h , Heinrich: Geschichte der Juden in Austerlitz. In: Die
Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Ed. Hugo Gold.
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Rukopis10sám se bohužel ztratil, shořel zřejmě během požáru turínské knihovny v roce 1904.11 Nicméně na základě jeho posledního popisu,
jehož autorem je Bernardino Peyron,12 se zdá, že Flesch i Krauss se mýlí.
Podle kolofonu, který Peyron částečně transkribuje a částečně parafrázuje,
dokončil Moše ben Tovja ha-Levi opisování rukopisu 24. Ijáru [5]309, tedy
22. května 1549. Navíc se nazývá „Moše ben Tovja ha-Levi ze Slavkova
v moravské provincii za vlády krále Ferdinanda“. Jde jistě o Ferdinanda
I. (českým králem 1526–1564) a nemáme tedy žádný důvod opravovat
přímo zmíněné datum 1549 na 1294 či 1434. Podle Peyronova popisu
napsal Moše ben Tovja ha-Levi svou knihu minhagim v polovině 16. století
v Itálii v jidiš.
V každém případě tyto prameny dokazují schopnost a ochotu moravských rabínů usměrňovat náboženský život svých komunit prostřednictvím
psaných pravidel. Z toho je patrné, že židovské komunity na Moravě byly
s to vystavět a udržovat sociální a ekonomickou infrastrukturu nezbytnou
k podpoře vzdělání, literatury a intelektuálního života. To není nijak samozřejmé. Například v sousedním Uherském království taková infrastruktura
většině židovských komunit ve středověku zřejmě chyběla.13
Přestože jsou svědectví rozptýlená, lze získat ponětí o institucích, které
umožňovaly intelektuální život židovských komunit na Moravě. Především
máme doložena rabínská studia (ješivot) sponzorovaná bohatými jedinci.
První zmínka pochází z konce 13. a počátku 14. století. Ve výše zmíněném
dopise, který napsali Šlomu ibn Aderetovi dva Židé ze Slavkova, Azriel
a David ben Moše, nacházíme svědectví, že jeden z bratrů, totiž Azriel ben
Moše inančně podporoval „ty, co studují Tóru“. Dovolil také studentům,
aby konali svá „sezení“ (ješivot) u něho doma a obstarával jim jídlo:
„Všichni, kdo jej znají, dobře vědí, že nanejvýš úctyhodný pan Azriel
chová po celý svůj život až dosud náklonnost k těm, kdo studují
Tóru [lomdé Tóra] a po celý život podporoval naše rabíny a pokračuje v jejich podpoře i právě teď svými penězi i osobně a zavedl ve
svém domě sezení [ješivot], po celý svůj život a rozdával studentům
Brünn 1929, s. 112. K odpovědi Šloma ibn Adereta (ŠUT Rašba, č. 318) viz B r e t h o l z , B.
– G l a s e r , M.: Ein auf Mähren bezügliches rabbinisches Gutachten aus dem 13. Jahrhundert.
Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei 3, 1932–1933, s. 25–35.
10
Srov. K r a u s s , Samuel: Die Wiener Geserah vom Jahre 1421. Wien – Leipzig 1920,
s. 165 a s. 252, č. 895.
11
Dr. Abraham David, ústní sdělení.
12
Srov. P e y r o n , Bernardino: Codices hebraici manu exarati Regiae bibliothecae quae
in taurinensi Aethenaeo asservatur. Torino 1880, s. 244–245, č. 229. Za tyto postřehy vděčím
Tamási Turánovi a Dorottye Zsom.
13
Takový je alespoň dojem v důsledku nedostatku informací o hebrejské literatuře
pocházející ze středověkých Uher. Srov. S p i t z e r , S. J.: Bevezetés: Zsidók és rabbinikus
tudomány Magyarországon a középkorban és a török hódoltság idején [Židé a rabínské vědění
v Maďarsku během středověku a tureckých nájezdů]. In: Héber kútforrások Magyarország
és a magyarországi zsidóság történetéhez. Edd. G. Komoróczy – S. J. Spitzer. Budapest 2003,
s. 33–50.
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[bachurim], kteří se tam učili, jídlo a v tomto jednání pokračuje až
do dnešního dne.“14
Je důležité rozlišit, co z těchto slov vyplývá a co ne. Domnívám se,
že Bretholz a Glaser chybně přeložili he’emid ješivot be-véto jako „Er hat
Lehrhäuser bei sich seit langem errichtet“.15 Slovo ješiva původně neznamenalo „škola“ nebo „akademie“, ale „sezení“ nebo „vyučovací hodina“, tedy
činnost učení se Tóře. V daném kontextu se právě tento původní význam
zdá správný, a slovo be-véto („v jeho domě“) může být chápáno zcela
doslovně. Je pravděpodobné, že Azriel ben Moše nezaložil na konci 13.
století ve Slavkově několik rabínských škol, ale spíše nabídl ve svém domě
prostor pro studia a obstarával učiteli a studentům jídlo a občerstvení. Tato
skromnější představa je v souladu s tím, co víme z jiných zdrojů o ješivot
v Aškenázu.16
Výše citovaný text je v každém případě důležitým svědectvím o závislosti vyššího vzdělání na sponzorství zámožných mecenášů. V této krátké
citaci několikrát zdůrazňovaný fakt, že Azriel podporoval studenty a rabíny
nepřetržitě, poukazuje na klíčový aspekt: na bezpečném základě pravidelné
podpory může vzniknout skutečná škola. Pokud lze věřit citovanému zdroji,
dům Azriela ben Mošeho fungoval téměř jako institucionalizovaná škola.
Podle svědectví z 16. století studoval Israel Bruna (o kterém bude
pojednáno níže) v ješivě Moše Kohena v Olomouci.17 Pramen z 15. století
zmiňuje rabbiho Meira ze Znojma, který byl podle B. Sulera také Brunovým učitelem.18
Vedle existence rabínských škol máme také doklady o vyvinutých
písařských tradicích v Brně a Znojmě v 15. století. Jsou jasně patrné
z konkrétního dokumentu, židovského rozvodového dopisu (get), který byl
14
Š l o m o ibn Aderet [Rašba]: ŠU”T ha-Rašba. Wien 1812, s. 136, č. 386.
15
Jejich překlad celé pasáže zní: „Er hat unsere Rabbiner immer unterstützt und unterstützt
sie weiter mit seinem Gelde und mit seiner Person. Er hat Lehrhäuser bei sich seit langem errichtet
und er gibt dem Bachurim ihre Nahrung und tut es auch heute.“ (Bretholz, B. – Glaser, M.: Ein
auf Mähren bezügliches rabbinisches Gutachten, s. 28.)
16
Srov. B r e u e r , Mordecai: Le-heqer ha-tipologija šel ješivot ha-maarav b-imei habénajim [Typologie Západních ješivot ve středověku]. In: Studies in the History of Jewish
Society in the Middle Ages and in the Modern Period Presented to Professor Jacob Katz on
his 75th Birthday. Edd. E. Etkes – Y. Salmon. Jerusalem 1980, s. 45–55.
17
L u r i a , Šlomo: Jam šel Šlomo. Gittin 4:40. Benei Berak 1959, s. 24 nn; srov. Fuchs,
Abraham: Historical Material in the Responsa of Rabbi Israel Bruna. (Nepublikovaná disertace).
New York 1974, s. 74.
18
Srov. J u d a M i n c (Mahari Minc): Seder ha-get, č. 37, 58 a 120 in ŠUT Mahari
Minc, Benátky, 1553, f. 40v, 42r, 48r–v, a S u l e r , B.: Rabbinische Geschichtsquellen. In:
Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik.
Praha 1938, s. 146, n. 6. V Seder ha-get, č. 58, Rabbi Meir zmiňuje, že jistý Rabbi Jekil s ním
v jisté věci nesouhlasil, a v č. 120 odkazuje na Rabbiho Jekila jako svého příbuzného (Hebrejsky gisi, což může znamenat buď „příbuzný“ obecně, nebo konkrétně „švagr“). Tento
Rabbi Jekil byl pravděpodobně rabínem z Chebu (Eger) v první polovině 15. století. Srov.
D i n a r i , Yedidya Alter: Hachmé Aškenaz be-šilhé jemé ha-bénajim [Aškenázští rabíni na
konci středověku]. Jerušalajim 1984, s. 271, č. 79 a bibliograie na s. 356.
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napsán zřejmě v Brně v roce 1452 a nedávno jsem jej objevil v Bodleyově
knihovně v Oxfordu.19
Get, v plurálu gittin, je rozvodový dopis, který oznamuje rozvázání
manželského svazku. Podle biblického práva musí být napsán jménem
manžela a doručen manželce. Formálně je to tedy dopis manžela manželce. V rabínské literatuře je ale jasná tendence odlišovat get od normální
korespondence a deinovat jej jako právní krok vyžadující náležitou publicitu: svědky, prostředníky, rabínský soud.20 Středověký aškenázský kodex
s halachickými texty uložený v Bodleyově knihovně pod signaturou Opp.
312 mimo jiné obsahuje takovouto rozvodovou formuli. Tento dokument
obsahuje oiciální jméno a označení města Brna, ale vynechává osobní jména
zúčastněných (manžela, manželky, svědků). Jde zřejmě o kopii skutečného
get, který dokládal rozvod v Brně v roce 1452 – je to tedy jeden z mála
dochovaných pramenů týkajících se židovské komunity v tomto regionu.
Text začíná těmito řádky:

בששי בשבת בשלשה ועשרים יום לירח שבט שנת חמשת אלפים ומאתי
ושתים עשרה לבריאות עולם למנין שאנו מנין כאן בברונא מתא דיבתא על
['נהר שוורצא ועל נהר סויטו ועל נהר פונאו אנא פלו' בן פל' ]וגומ
„Šestého dne v týdnu, 23. dne měsíce Ševat, v roce 5223 od stvoření
světa podle kalendáře, který užíváme [doslova „podle počítání, kterým
počítáme“], zde, v Bruna, městě na řece Švarca a na řece Svitau a na
řece Ponau, já, x, syn y, atd.“21
Datum 23. Ševat 5223 odpovídá 23. lednu 1452. Původní dokument
byl napsán pouhé dva roky před vyhnáním Židů z Brna, kterým skončily
středověké dějiny židovské komunity v tomto městě. Formule se jménem
města a řek se ještě dvakrát doslovně opakuje s jedinou malou variantou:
na řádku šest se Švarca objevuje jako Švarcau.22

19
Srov. V i s i , T.: A Jewish Divorce Formula, s. 36–46.
20
Viz heslo Divorce. Encyclopedia Judaica VI. Detroit 2007., s. 122–137. Detailnější
je B l a u , Ludwig: Die jüdische Ehescheidung und der jüdische Scheidebrief: Eine historische
Untersuchung I–II. Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule in Budapest 34–35. Budapest
1911–1912.
21
Oxford, Bodleian Library, MS. Opp. 312 (Neubauer 682), f. 341 v, řádky 1–3. Přepis
odpovídá řádkům v rukopise. Popis rukopisu viz N e u b a u e r , Adolf: Catalogue of the
Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library I. Oxford 1886, s. 134–135, a B e i t - A r i é ,
Malachi – M a y , R. A.: Supplement of Addenda and Corrigenda to Volume I (A. Neubauer’s
Catalogue). Oxford 1994, s. 103.
22
שוורצאו. Jména řek jsou jednoznačná: Svitau je Svitava (ve středověkých latinských
dokumentech se objevuje jako: Svitava, Zwitauia, Zwitawia, nebo Zwytaua), Švarca/Švarcava je Svratka (ve středověkých latinských dokumentech se hláskuje: Zwratka, Swarczawa,
Swarcza, nebo Swarczavia) a Ponau je potok Ponávka (ve středověké latině Ponavia). Viz
RBM II, s. 260, č. 670, s. 808, č. 1880, s. 875, č. 2019, s. 878, č. 2029, s. 894, č. 2072.
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Mezi řádky této rozvodové formule jsou glosy psané menším písmem,
které nabízejí další informace. Zřejmě je k dokumentu připojil písař. Zvláště
zajímavé jsou následující:
Glosa k nafšichi, řádek osm:
בנפשיכי כן כות' בברונ''א בב' יודין
ובזניימ''א כות' בחד יוד
בנפשכי
„be-nafšichi [„ty“]: takto se to píše v Brně, tedy se dvěma jod. Ale ve
Znojmě se to píše s jedním jod: be-nafšichi.“
Glosa k peturin, řádek 11:
בניאושט''ט כותב' פיטורין בשני יודין כמו האשרי
'בברונא כותבי' פטרין בחד יוד כמו המר
„Ve Vídeňském Novém Městě píší pitturin se dvěma jod v souladu
[v halachickém názoru] s Ašeri; v Brně píší peturin s jedním jod v souladu s [v halachickém názoru] MR.“
Tyto glosy částečně odhalují místní rozdíly v písařských postupech
a halachické tradice, které existovaly v Brně, Znojmě a ve Vídeňském
Novém Městě. Tato tři města byla zřejmě ve středověku správními středisky dolnorakouských a moravských Židů. Nemůžeme předpokládat, že
každá židovská osada měla kompetentního písaře nebo rabína, který by
byl s to vydat rozvodový dokument. Pokud někdo potřeboval hebrejské
dokumenty, musel cestovat do Brna nebo do Znojma. Bylo to právě v těchto
správních centrech, kde se v polovině 15. století zřejmě ustálila tradice
vydávání takovýchto dokumentů.
Dva moravští rabíni sepsali rozvodové formule (tofes get) s glosami:
Israel Bruna v Brně a rabbi Meir ve Znojmě. Snad právě oni byli zodpovědní
za konečné ustanovení místních tradic v těchto městech.23
Podle druhé glosy se ve Vídeňském Novém Městě v hláskování slova
piturin24 řídili názorem Ašeri, tedy Rabbénu Ašera ben Jehiela (zvaného
také Roš; žil v Německu a Španělsku v letech 1250–1328). Brno naproti tomu následovalo MR, což je zřejmě zkratka pro Mordechaj, slavné
halachické kompendium sepsané Mordechajem ben Hillelem, který žil
v Německu přibližně v letech 1250–1298. Jeho pravidla jsou skutečně
v souladu s těmi brněnskými.25
23
Ani jedna z těchto sbírek se nedochovala. Brunovo compendium cituje M o š e i b n
H a b i b : Get pašut. Ortakoi 1719, f. 87r (ad Even ha-ezer 128:3, č. 32). Tofes get rabbiho
Meira se cituje v Juda Minc: Seder ha-get, č. 120, ed. Benátky, 1553, f. 48r–v.
24
Srov. R o š , Gittin 9:4 (viz standardní edice Talmudu). Toto byl názor Rošova syna,
Jakoba ben Ašera (srov. Tur: Even ha-ezer, s. 126) stejně jako Kicur ha-Roš na konci traktátu
Gittin.
25
Srov. M o r d e c h a j : Gittin, 9:446, kde se cituje Targum Onkelos k Deuteronomiu
24:1, aby se obhájilo zařazení této věty do rozvodové formule.
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Samotný kodex, ve kterém se nachází get, obsahuje Kicur ha-Roš,
zkrácenou verzi halachického návodu Ašera ben Jehiela spolu s anonymním komentářem citujícím mnoho autorit, převážně aškenázských. Některé
z nich pocházejí z Dolních Rakous, například Mattitja z Kremže (f. 76v).
Kodex je napsán aškenázským typem písma, ale Beit-Arié nevylučuje možnost, že byl napsán v Itálii. Datuje se do padesátých let 15. století právě na
základě data 1452 v citované pasáži.
Náš text se objevuje na konci traktátu Gittin, což je kapitola věnovaná
get. Rozvodová formule je zahrnuta také v původním textu Kicur ha-Roš,
kde ale následuje jinou textovou tradici než brněnský get. Rozdíly spočívají
v pravopise. Písař, nebo ten, kdo mu opis zadal, mohl být znepokojený
rozdíly mezi místní tradicí a pravidly směrodatného dokumentu. Toto bylo
velmi častým problémem aškenázského světa a jeho řešení, tedy upravení
textu přidáním dalšího materiálu v souladu s místními normami bylo také
v Aškenázu obecně rozšířené. Dokument z Brna byl pravděpodobně připsán
do textu Kicur ha-Roš právě se záměrem nahradit původní rozvodovou
formuli tou, která byla v daném regionu přijímaná. Zdá se pravděpodobné, že byl tento kodex alespoň částečně připraven v Brně, nebo objednán
Židy žijícími v Brně.
Kodikologický kontext tohoto dokumentu naznačuje důležité skutečnosti o mezinárodních vztazích brněnských Židů. Ti, kdo měli zájem
o rabínské vzdělání, byli silně vázáni na dolnorakouskou rabínskou školu.
Rabíni přináležející k této škole se snažili rozšířit svůj vliv na život Židů
tím, že přejímali přímou kontrolu nad vydáváním dokumentů týkajících se
manželství a rozvodu.26 V tomto období bylo zapotřebí velké množství rozvodových dopisů v důsledku častého rozpadu rodinných vazeb – symptomu
krize a transformace pozdně středověké aškenázské židovské společnosti.27
Rabíni přijímali za sepsání takových dokumentů inanční kompenzaci, což
budilo námitky rabínských autorit mimo Aškenáz.28 Dychtivý zájem o pravopisné detaily je vedlejším produktem těchto tendencí.
Tato rozvodová formule z Brna tedy dokazuje, že v Brně i ve Znojmě
nejpozději v polovině 15. století existovaly rozvinuté tradice týkající se
pravopisu oiciálních dokumentů a také dostatečný počet rabínů schopných
tyto tradice rozvíjet v duchu dolnorakouského rabínského hnutí. Eizek
Tirna byl očividně jedním z nich.
Další brněnskou osobností, jejíž spisy jsou částečně dochovány, je
Israel Bruna, mladší současník Eizeka Tirny. Narodil se v Brně kolem roku
26
Srov. G r o s s m a n , Abraham: La structure sociale du judaisme allemand au Moyen
Age. In: La Société Juive à travers l’histoire I. Ed. Shmuel Trigano. Paris 1992, s. 484–489.
27
Srov. Y u v a l , Israel J.: Takanot neged ribuj gerušin be-Germanija ba-mea ha-15
[Rabínské předpisy proti nárůstu rozvodů v Německu patnáctého století]. Zion 48, 1983, s.
177–215.
28
Viz komentář k Mišně Obadia z Bertinora, Bechorot 4:6 (ve standardních edicích
Mišny).
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1400. Vyrůstal v domě rabbiho Davida ze Svídnice ve Slezsku, který mu byl
prakticky nevlastním otcem. Později, jak bylo již zmíněno, studoval v ješivě
Moše Kohena v Olomouci, a poté se přestěhoval do Dolních Rakous, kde
studoval u největší rabínské autority své doby: u rabbiho Israele Isserleina.
Na počátku třicátých let 15. století se pak vrátil do Brna a působil zde jako
městský rabín až do roku 1445, kdy se přestěhoval do Řezna.29
Zdá se, že Brunu zajímala jen tradiční rabínská témata jako je Talmud
nebo responsa. Získal ale zřejmě také vzdělání týkající se esoterických
témat včetně ilozoie, přírodních věd a snad i kabaly. Víme, že jeden
z Brunových významných učitelů, Israel Isserlein z Vídeňského Nového
Města se zabýval kabalou a okultními vědami jako je astrologie a magie.30
Víme také, že některé rabínské kruhy v Praze na konci 14. a na počátku
15. století se vážně věnovaly ilozoii. Mezi pražské židovské ilozofy patřili
Jomtov Lippmann Mülhausen, Menachem ben Jakob Šalem a Avigdor
Kara.31 Je možné, že vliv této školy dosáhl až do Brna, a že se tedy Israel
Bruna naučil ilozoii od nějakého učitele v Brně.
V každém případě odhaluje v jednom ze svých respons část vlastních
ilozoických znalostí. Jeho responsum číslo 73 se zabývá otázkou, kterou
položil bohatý muž z Ruska (zřejmě z dnešní Ukrajiny), který chtěl na
šabat a svátek namísto bílého talitu (což byla normální praxe v té době
v Aškenázu) nosit talit červený nebo zelený. 32
Je třeba oddělovat velký a malý talit, hebrejsky talit gadol a talit katan.
Velký talit, talit gadol, se obléká během modlitby, malý talit, talit katan, se
nosí po celý den, obvykle pod dalšími šaty. Každý talit musí mít na svých
čtyřech rozích třásně, hebrejsky cicit, a v nich modrou nitku. Zmíněný Žid
z Ruska chtěl k poctě šabatu a dalších svátků nosit barevný velký talit.
Bruna odmítá nošení červeného či zeleného talitu a poukazuje na starý
a nezpochybněný zvyk, minhag, rozšířený po celém Izraeli. Podle tohoto
zvyku, zdůrazňuje Bruna, musí být talit gadol úplně bílý. Bruna dále rozebírá
také důsledky pasáží z Rašiho, z Tosafot a z Maimonidovy Mišne Tóry, které
správnost tohoto zvyku potvrzují. Tato část není nijak překvapující, Bruna se
zde neodchyluje od obvyklého stylu aškenázských rabínských textů.
Nicméně na konci responsa Bruna zmiňuje, že jeho učitel, rabbi David
ha-Zakén ze Svídnice, nosil talit katan, který byl černý. Bruna objasňuje,
29
Srov. F u c h s , A.: Historica material, s. 60–62, 67–81.
30
T a m a r , David: Demuta ha-ruhanit šel R. Yisrael Isserlein [Duchovní portrét R. Israela
Isserleina]. Sinai 32, 1953, s. 175–185.
31
Srov. K u p f e r , Efraim: Li-dmuta ha-tarbutit šel jahadut Aškenaz be-meot ha-14-ha-15
[Kulturní obraz aškenázských Židů ve 14. a 15. století]. Tarbiz 42, 1973, s. 113–147. Tvrzení
starších badatelů, že Menachem ben Jakob byl nevlastní bratr Avigdora Kary, se ukázalo být
mylné (srov. tamtéž, s. 120–121). Menachem ben Jakoba tedy nelze v žádném případě nazývat
Menachem Karo, jak to činí Tomáš Pěkný ( P ě k n ý , Tomáš: Historie Židů v Čechách a na
Moravě. Praha 1993, s. 307), toto jméno se v žádných primárních pramenech nevyskytuje.
32
Srov. I s r a e l Bruna: Šeelot u-tešuvot Mahari Bruna [Responsa Israela Bruny]. Ed.
Moshe Hershler. Jerušalajim 1987, s. 59–60, č. 73.
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že co se týče velkého talitu, ten musí být rozhodně úplně bílý. Nicméně
o malém talitu se vedou spory. Některé autority tvrdí, že i ten musí být
bílý, zatímco jeho vlastní učitel nosil talit katan černý. Aby obhájil praxi
svého milého učitele před možnou kritikou, Bruna odhaluje esoterickou
doktrínu týkající se symbolického významu talit gadol. Tvrdí, že talit gadol
musí být bílý z esoterických důvodů, ale pro talit katan takové důvody
nejsou a může mít tedy jakoukoli barvu.33
Základem jeho interpretace je pojetí talit gadol jako symbolu nebe.
Podle v té době obecně přijímaného aristotelského světonázoru má vesmír
ve svém středu Zemi obklopenou nebeskými sférami. V nebeských sférách
se nacházejí hvězdy a planety a ty se otáčejí kolem Země. Jen v nejzazší
sféře žádné hvězdy nejsou, její funkce je udržet ostatní sféry v pohybu.
Bruna tvrdí, že talit gadol musí být úplně bílý, aby tak symbolizoval
fakt, že v nejzazší vrstvě nejsou hvězdy. Takto se v Brunově interpretaci
stává aškenázský židovský zvyk symbolem vědeckého tvrzení. Bruna si
představuje, že celý vesmír je jako modlící se Žid, který má kolem těla talit
gadol, tedy nejzazší sféru oblohy. Protože talit celého vesmíru je úplně bílý
– bez hvězd – také talit lidí by měl být úplně bílý.
Bruna navíc vysvětluje, že čtyři třásně, cicit, na čtyřech rozích talitu
také symbolizují důležitou pravdu o vesmíru. S odkazem na Maimonidovo velké ilozoické dílo Průvodce zbloudilých Bruna vysvětluje, že celý
vesmír by mohl zaniknout, ale nezanikne, díky zvláštní vůli Boha nechat
jej existovat věčně.34 Třásně, které mají obsahovat modrou nitku zvanou
techelet, nám to mají připomínat. Bruna vysvětluje podobnost dvou hebrejských slov: techelet znamená modrý, tachlit znamená konec. Modrá nitka
na rozích talitu symbolizuje fakt, že svět by mohl mít konec a existuje jen
díky zvláštní milosti Boží.
Maimonidův Průvodce zbloudilých, na kterém je tato Brunova esoterická
interpretace založena, byl nejdůležitějším shrnutím středověké židovské
ilozoie, nicméně Židé v Aškenázu jej četli zřídka. Fakt, že Bruna byl
schopen tomuto složitému textu porozumět a použít jej pro své účely, je
velmi důležitý. Ukazuje, že intelektuální úroveň moravských rabínů byla
zřejmě mnohem vyšší, než se obecně předpokládá.35
33
Suler tvrdí, že tato pasáž je interpolace Jehiela Eljakima, který vytiskl Brunovo responsum poprvé v roce 1798 v Soluni. Nicméně nejstarší dochovaný rukopis (New York, Jewish
Thelogical Seminary, MS. Rabb. 1427), který je alespoň o 150 let starší než zmíněná edice, tuto
pasáž již obsahuje (f. 36v–37r). Sulerova hypotéza je tedy neudržitelná. Srov. S u l e r , B:
Rabbinische Geschichtsquellen, s. 148, č. 22, a F u c h s , A.: Historical Material, s. 148–151.
34
Srov. M a i m o n i d e s : More nevuchim, II, kap. 17, a kap. 27–28. Existuje spojení
mezi Brunovým konceptem a debatou husitských teologů o Božím udržování stvořeného
světa na věky? Viz Š m a h e l , František: Kvodlibetní diskuse ke kvestii principalis Michala
z Malenic roku 1412. AUC-HUCP 21.1, 1981, s. 27–52.
35
Bruna napsal gramatické a ilologické poznámky k židovské modlitební knize, které se
zachovaly pouze ve formě citací v pramenech pocházejících z 16. a 17. století, srov. R e i f ,
Stefan C.: Shabbethai Sofer and his Prayer-book. Cambridge 1979, s. 90, č. 28. Bruna také napsal
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Konečně je třeba zmínit další faktor, který podnítil židovský intelektuální život v Brně patnáctého století: polemiku s křesťany. Již zmíněné
dílo Eizeka Tirny objevené nedávno Abrahamem Davidem, vedoucím
oddělení rukopisů Židovské národní knihovny v Jeruzalémě, je souborem
polemik s křesťanstvím. Kniha začíná zmínkou o husitech, kteří obrátili
život křesťanů vzhůru nohama – od počátku husitského hnutí se křesťané
věnují hlavně vzájemným polemikám. 36 Eizek Tirna píše, že křesťané jsou
teď mnohem zběhlejší v umění náboženské debaty, než byli dříve, protože
ji v poslední době praktikují mnohem častěji. Proto, argumentuje Eizek
Tirna, musí také Židé posílit svoje náboženství polemickými argumenty
proti křesťanské propagandě.37
Většina argumentů Eizeka Tirny proti křesťanství je odvozena
z dřívějších zdrojů, jako Nicachon Jašan, Sefer ha-mekane Josefa Oficiala
(Francie, 13. století), a Sefer Nicachon pražského rabbiho Jomtov Lippmann
Mülhausena. Vedle polemik zmiňuje Eizek Tirna také pokojnější rozmluvy
s jistým křesťanským knězem, který jej zřejmě nechtěl obrátit na křesťanství,
ale zajímaly ho některé detaily židovské náboženské praxe. 38
Fakt, že alespoň dvě dochované hebrejské knihy z 15. století byly
sepsány v Brně, ukazuje význam židovské komunity v tomto městě. Pro
srovnání lze uvést Budín, hlavní město středověkých Uher, kde sice sídlila
důležitá židovská komunita, ale až do 17. století tam žádné knihy sepsány
nebyly. Přítomnost rabínských škol na Moravě, čilé kontakty s dolnorakouským rabínským hnutím a s pražskou židovskou komunitou, stejně jako
výzva představovaná křesťanskou propagandou během husitského hnutí
představují faktory, které mohly umožnit, nebo dokonce učinit nezbytným,
že se jistý židovský intelektuál sídlící v 15. století v Brně rozhodl psát
o rabínských, teologických, či dokonce esoterických otázkách.
Z angličtiny přeložila Lucie Doležalová
superkomentář ke komentáři Tóry od Jakoba ben Ašera (Moskva, rkp. Günzburg 909; Sefer
gilajon Rabbénu Jisrael Bruna. Ed. S. Englender. Jerušalajim 2001). Yitzhak Rotberg tvrdí, že
tento moskevský rukopis je autograf, srov. tamtéž, s. 7.
36
„Od časů, kdy povstali synové Dana Chušáma [čti: Jan Hus?], vlastní [nežidovské]
národy rozrůzněnější víry než dříve a jejich schopnost diskutovat [o věcech víry] vzrostla.“
Rkp. Monteiore 226, f. 72r. Chušám je v Bibli králem Edomu (Genesis 36:34–35). Edom
se v rabínské exegezi chápal jako symbol Říma a později jako symbol křesťanství. Biblická
kapitola o „králích Edomu“ se interpretovala jako proroctví o římských císařích předcházejících příchodu Mesiáše (srov. Beréšit Raba 83:3). Četl Eizek Tirna Genesis 36:34–35 jako
proroctví o Janu Husovi, „králi Edomu“, a tedy vůdci křesťanů?
37
Pravdou je, že v padesátých letech 15. století františkán Jan Kapistrán ohnivě řečnil proti
Židům na Moravě a vyhnání Židů z Brna v roce 1454 bylo částečně důsledkem jeho aktivity.
Srov. E n g e l , Alfred: Die Ausweisungen der Juden aus den königlichen Städten Mährens und
ihre Folgen. Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen
Republik 2, 1930, s. 50–96.
38
Srov. rkp. Monteiore 226, f. 103r.
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Gérard Gayot
Protoindustriální podnikatel a nákladnický
systém mimo své domovské teritorium
v merkantilistické Evropě

Gérard Gayot: The Proto-Industrial Contractor and the Putting-Out System Outside
the Original Territory in Mercantilist Europe
The article investigates the possibilities of transferring the so called putting-out system
from the west European environment to the empire on the Danube. The author is mainly
interested in discovering the thinking of the contractors, who came to the Czech and
Austrian regions mainly from the Austrian Netherlands, which were in close contact
with the then most advanced centers of textile production of the time. Based chiely
on the experience of the imperial counselor and contractor Jean Thyss it is possible
to observe a whole spectrum of circumstances, which a proto-industrial contractor had
to watch when leaving his country and in course of his business activity such as the
workforce market, infrastructure, or the mechanisms of purchasing raw materials.
Key words: Putting-out system, transfer of production organization and know-how,
18th century, textile production

Význam a užití slov nákladník, nákladnický systém jsou od Marxových
a Sombartových dob dostatečně známé, takže se k nim zde není nutné
vracet. Na VIII. mezinárodním kongresu hospodářských dějin v Budapešti
v roce 1982 Pierre Deyon a Franklin Mendels velmi pěkným způsobem
ukázali, jak se tento předindustriální výrobní způsob zvlášť dobře přizpůsobil teritoriím, která si někteří nákladníci vybrali k přeměně dovážených
surovin v konečné výrobky, po nichž bude poptávka jak na vnitrostátním,
tak na mezinárodním trhu1 Již od 13. století k bavlně, hedvábí, kastilské vlně
merino i k anglické vlně – tam jen do vlády Jakuba I. – patřily „dlouholeté
rody“ (F. Braudel) obchodujících výrobců, u nichž po otci nastupoval syn,
dále neměnné teritorium, dobyté, a pak dědictvím dělené, větší či menší
trhy, bitvy o peníze i obchodní úmluvy.2 Podle stejného vzorce organizace
výroby a obchodu se rozvinulo v Charleroi, Charleville, Solingenu, Seigenu
a Cáchách zpracování ne vždy dováženého železa, z něhož se vyráběly
1
D e y o n , Pierre: Fécondité et limites du modèle proto-industriel: premier bilan. Annales
ESC, zvláštní číslo Industrialisation et désindustrialisation, září–říjen 1984, s. 868–881.
2
F o n t a n a , Giovanni Luigi – G a y o t , Gérard (eds.): The Wool: Products and
Markets 13th–20th century. Padua 2004.

Časopis Matice moravské 127/2008

141

M A T E R I Á L Y

hřebíky, jehly a špendlíky – tedy zboží hromadné spotřeby; v době od
15. do 18. století obchodující výrobci hřebíků a špendlíků v oblasti mezi
řekami Másou a Veserou nadělali z tisíců tun železných prutů miliardy
řemeslnických skob, cvočků a svorek.3
Ať se pomocí nákladnického systému zpracovávají kovy nebo vlákna
a když jej dotyční protoindustriální podnikatelé uplatňují energicky a vytrvale, dává vzniknout mnoha různým profesím od obyčejných nádeníků až
po vysoce kvaliikované dělníky, od baliče ve skladu po obchodní cestující.
Aby se na počátku zaplatily suroviny, vyžaduje často velmi vysoké vklady
nebo spíše naprosto spolehlivé úvěry od produkující země, případně od
dovozce. Částky jsou tak obrovské a návratnost tak pomalá, že například na
úhradu vlny se čekalo dvanáct až dvacet měsíců. Proslulou výjimku tvořil
jistý Van Robais, který zásoboval svou manufakturu ve francouzském Abbeville vlnou ze Segovie tak, že osobně jezdil každý rok uzavírat obchody
do přístavu v Bilbau.4 Dnes máme doklady o zavedení profese nákladníků,
zřízení teritorií s nákladnickým systémem a zorganizování práce až po
dodání inálního výrobku do obchodu nebo na trh ve všech odvětvích,
snad kromě kožedělného.5 Nicméně kromě toho, že pohybliví nákladníci
zakládali nová a obnovovali stará pracoviště, o těchto podnikatelích víme
i to, že opouštěli svá teritoria se svými zkušenostmi, dokonce i s dělníky,
a s úmyslem zavést nákladnický systém v cílové zemi se usazovali jinde.
Co si protoindustriální podnikatel odnášel ze svého teritoria
a co očekával od cílové země
I když protoindustriální podnikatelé přinášeli do krajů a zemí, kam
přišli prodat zboží, které dali vyrobit, novinky všeho druhu, nebudeme
zde hovořit o nejčastějším případě, kdy jednou, dvakrát, někdy i třikrát
ročně přijížděli za obchodem na místní i vzdálené trhy (jako například
na Neujahr, Jubilate a svatomichalské trhy do Lipska).6 Půjde nám jen
o ty podnikatele, kteří chtě nechtě opouštěli svá teritoria a dočasně nebo
deinitivně se usazovali jinde. Podívejme se, co si do cíle své cesty přinesli
3
L e b o u t t e , René: Innovation, adaptation, diffusion. La Wallonie dans l’ « Europe
technicienne » du XVIe à la in du XIXe siècle. In: Gayot, Gérard – Minard, Philippe (eds.):
Les ouvriers qualiiés de l’industrie (XVIe–XIXe siècle). Formation, emploi, migrations. Revue
du Nord, n° 15 Hors série, 2001, s. 83–98.
4
G a y o t , Gérard: Les draps de Sedan (1646–1870). Paris 1998, s. 377.
5
Upozorňujeme na nedávnou disertaci D e r r i e n , Dominique: L’industrie et le
commerce maritime du cuir en Bretagne au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle.
Université de Rennes, 2005, 2 sv., 510 s., 101 s. dodatků (vedoucí práce Jean-Yves Andrieux).
Viz též současné práce Philippe Minarda o anglických kůžích.
6
G a y o t , Gérard: La main invisible qui guidait les marchands aux foires de Leipzig:
enquête sur un haut lieu de la réalisation des bénéices. Revue d’histoire moderne et contemporaine
48/2–3, 2001, s. 72–103.
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s sebou, jaké byly jejich plusy a mínusy. Abych svůj výklad oživil, budu
několikrát odkazovat na Jana Thise, výrobce sukna v Eupenu v limburském
kraji (v Nizozemí tehdy patřícím Rakousku), který se roku 1761 vypravil
založit manufakturu na jemné sukno do korutanského Klagenfurtu, na
půdu dědičných zemí císařovny Marie Terezie.
Pokud neměl být na úrovni uprchlíka bez groše v kapse, potřeboval
hotové peníze na dřevo, nebo alespoň cenný papír obchodovatelný v cílové
zemi, nebo, což by bylo nejlepší, příslib bezúročné zálohy sto tisíc zlatých
na osm až deset let doplněné císařským privilegiem, což pro Jana Thise
znamenalo výrobní monopol na deset let. Aby podnikatel získal takovou
výsadu, musel už mít v kraji, kam se rozhodl přesídlit, dobré jméno a být
tam znám jako řemeslník a výrobce určitého zboží. Ať už to byly hřebíky,
stuhy, měděné kastroly nebo sukno z mykané vlny merino, nemohl se
úspěšně zavést, pokud by chyběla vysoká jakost výrobku a jemu samému
profesionální um a dobrá pověst. Jakost výrobku úzce souvisela s technickou vyspělostí a s dobrou znalostí trhu práce. Nákladník dával práci,
postupně se stával stále více „plátcem mzdy“ v dobré měně, kterou za hotové
dílo vyplácel „mzdu pobírajícím“. 7 Do země zaslíbené si přinesl své zvyky,
postupy i předsudky; i Jan This s „liberálním“ eupenským vzděláním znal
pouze tři zákony potřebné k vedení dělníků i celého podniku:
– „Mistr musí být s to vyrábět rovnoměrně, úměrně a vyváženě, bez výkyvů
vzhledem k okolní konkurenci.“
– „Výběr dělníků je zcela svobodný a libovolný, podle okolností a příležitostí.“
– „Mzda je proměnlivá a libovolná.“ 8
Nemůže tu tedy být ani řeč o tarifní mzdě nebo o „taxe pro dělníka“,
který se dostává do „kategorie s výlučnými výsadami, které se udělovaly dříve, a na nějž se dnes poprávu pohlíží jako na těžko snesitelného a panovníkovi
i veřejnosti škodlivého“ ;9 nepřicházely v úvahu ani cechy a řemeslnická
sdružení, jejichž působením se oddaloval věk, kdy může muž uzavřít sňatek, protože se založením vlastní domácnosti čekal, až se stane mistrem,
čímž se zpomaloval přírůstek obyvatelstva, který byl ve společném zájmu
podnikatele i státu. Jan This prokázal své znalosti trhu práce, když si všiml
překvapivé souvislosti mezi úspěšným fungováním nákladnického systému
ve vinařských oblastech, kde je laciné víno, a … pijáctvím, a na druhé straně
manufakturní prosperity v pivařských oblastech.
7
Toto zásadní rozlišení zavedl T u r g o t ve svých Observations sur le mémoire de M.
Graslin, 1767. In: Oeuvres de Turgot. Ed. E. Daire. 1. Paris 1844, s. 438.
8
Verviers, Musées communaux, knižní fond „De Thier“, nezařazená složka „Tondeurs“,
1764.
9
Tamtéž. Tyto formulace pocházejí od Pierra Henriho De Thiera, nákladníka v Hodimontu poblíž Verviers (lutyšské knížectví), ale Hodimont stejně jako Eupen patřil k rakouskému
Nizozemí a platila tam stejná zásada nutnosti naprosté svobody podnikatele.
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Nákladník dobře zná ceny výrobků, které vyrábí nebo dává vyrábět,
mzdové výdaje, ceny surovin ke zpracování, musí vědět všechno i o přepravě po moři i po souši, o cenách dopravců, o daních z transakcí, o měnách
a kurzech. Takže Jan This mohl jednoduchým výpočtem předvést Marii
Terezii, že doprava metrického centu sukna vyrobeného v Praze přijde dráž,
než když se bude vyrábět v Klagenfurtu, kde má v úmyslu se usadit.
Ke všemu know-how, které si podnikatel s sebou přinesl, ke kultuře
výroby i prodeje, kterou zavedl v zemi, již si zvolil za domov i podnikatelské
působiště, musel ještě dobře znát mravy místních obyvatel, jinak by neuspěl,
a ani by nevěděl proč. Jak jsme viděli – zda jsou vinaři nebo pivaři, ale i zda
tu vládnou dobré pořádky, které zaručí dobré ceny potravin, poctivé váhy
a míry, bezpečnost lidí, a především Pracovní a sirotčí domy, které poskytovaly děti do přadláckých škol. Ovšem přitom nesmí kněží odvádět chlapce
k ministrování a domácí brát děvčata do služby, jak si v roce 1761 trpce
stěžoval This u biskupa i u Jeho apoštolského Veličenstva! Mše, náboženství,
vyznání, to byla v době míru pro migrujícího podikatele nejpevnější pouta.
V době války se však náboženská příslušnost mohla snadno stát příčinou
migrace vynucené… Nicméně pokud mu po útěku přály okolnosti, u souvěrců v nové vlasti mohla posloužit jako dobré doporučení.
Faktory ovlivňující velký pohyb protoindustriálních podnikatlů
od 16. do 18. století
1. Rozhodujícím faktorem pro velký pohyb podnikatelů i pracovních
sil v moderní době byly bezpochyby náboženské války, tedy občanské
války o náboženství, a masové pronásledování. Můžeme u něj rozeznat
dvě nestejně dlouhé a nestejně intenzivní vlny.
První vlna začala roku 1560 a zasahovala až do doby po třicetileté
válce a vestfálském míru. Šlo o velkou vlámskou migraci do severního Nizozemí, do Anglie a na protestantská území svaté říše římské. Tento pohyb
pokračoval začátkem 17. století, když generál Spinola v roce 1614 rozhodl
vypovědět oněch 15 tisíc protestantů, kteří ovládali Cáchy. Ustal po roce
1648, poté, co se falcký kuriřt Bedřich Vilém, vévoda z Bergu a Jülichu,
rozhodl vypovědět ze svých území všechny novokřtěnce a menonity. Tak
i jistý Adolf von der Leyen, povoláním obchodník stuhami, musel roku
1656 odejít z území Bergů. Uchýlil se do Krefeldu, pod ochranu braniborského kuriřta, kam jej následovali výrobci stuh (prýmkaři) z Rheydtu
a Gladbachu. Počátkem 18. století pak toto tovaryšstvo nákladníků v oboru
hedvábných stuh prostřednictvím obchodníků z Iserlohmu ovládalo basilejské a lipské trhy.10
10

K r i e d t e , Peter: La dynastie des von der Leyen. Une famille de soyeux au XVIIIe
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Druhá vlna protestantů prchajících z vlasti spadá do doby před
zrušením ediktu nantského v roce 1685 a po něm; tehdy prchaly statisíce
francouzských hugenotů na sever a na východ. Někteří si s sebou kromě
svých dovedností brali i kapitál. Tento exodus podle Pierra Bayla pro „čistě
katolickou Francii“ představoval zhoubu, a podle toho, co tvrdí Vauban
a později Cantillon, z této migrace měly prospěch Londýn, Lipsko a Berlín
– na konci 17. století byl každý pátý Berlíňan francouzského původu.
2. Druhým faktorem uvádějícím v moderní době do pohybu velké
masy nákladníků byla válka, ani ne tak tím, že s sebou nutně nese pohyby
vojsk a bitvy, ale mnohem spíše tím, že se posouvají hranice, dobývají
průmyslové oblasti a mírovými ujednáními se přerozdělují sféry činností.
Z tohoto hlediska byla zásadně důležitá vestfálská smlouva z roku 1648,
protože deinovala územní podmínky obnovy německých zemí po třicetileté
válce. Dohodami z let 1713 až 1714 se zcela změnila evropská hospodářská
rovnováha, když „světová oblast“, kterou tvořilo španělské Nizozemí, přešla
do rakouského vlastnictví a stala se skutečnou líhní migrujících dělníků
a verlegerů. Před koncem války o dědictví rakouské, roku 1742, Rakousko
ztratilo Slezsko ve prospěch pruského krále. Posledním letopočtem před
válkami s revoluční Francií, kdy území s nákladnickým systémem změnilo
vlastníka, byl rok 1772, rok prvního dělení Polska, kdy Halič přešla do
rakouských rukou.
3. Třetí faktor, doprovázející oba předchozí, se promítl do zvýšené
mobility nákladníků po celé půldruhé století po vestfálském míru; byla to
merkantilistická a kameralistická politika evropských států a rozvíjejících se
německých knížectví, jejichž králové a knížata usilovali o budování manufaktur, aby byli nezávislí na cizině a zabránili veškerému unikání peněz se
země.11 Názorným příkladem uskutečňování tohoto hospodářského záměru
habsburské monarchie v jejích dědičných zemích je právě příchod Jana
Thise do Klagenfurtu v roce 1761.
Tyto tři faktory migrace působily nezávisle, někdy souběžně; například
náboženské pronásledování, které mělo kolem roku 1685 za následek útěk
desetitisíců protestantských řemeslníků a verlegerů z Francie, probíhalo
ve válečné době – šlo o válku, kterou Richelieu kvůli penězům vyhlásil
Holandsku a pak Anglii. Studium pohybu protoindustriálních podnikatelů
v moderní době v rámci Evropy by se mělo opírat o vzájemné srovnání
několika podnikatelských „exportních líhní“, jako byly například Anglie,
Katalánsko, Benátsko, oblast mezi řekami Másou a Rúrem včetně lutyšského
knížectví, vévodství limburské a bergské, Čechy a Morava, Sasko atd.
siècle, entre mennonisme et monde moderne. Annales HSS 20, č. 4, červenec–srpen 1995,
s. 725–752.
11
G a r n e r , Guillaume: État, économie, territoire en Allemagne. L’espace dans le caméralisme et l’économie politique 1740–1820. Paris 2005.
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Sasko jako názorný příklad podnikatelské migrace v moderní
době
Rudolf Forberger již v úvodu své pozoruhodné práce o saských manufakturách v době od 16. do 19. století upozorňuje, že ve vrcholných údobích
je často obtížné odlišit kvaliikované dělníky (Fachleute) od nákladníků,
a nejprve zjišťuje „podnikatelské vstupy a výstupy“.12
Od roku 1562 máme záznamy o přílivu „Holanďanů“ a lidí z Nizozemí, výrobců barchentu (barchetu), do Torgau, po roce 1566 o výrobcích cihel
a střešních tašek, zbrojířích a kolářích, a tento přísun trval až do třicetileté
války, která s ním naráz skoncovala. V roce 1712, kdy August Silný vytvořil
slavnou obchodní deputaci (Commercien-Deputation), byl kameralista v činné službě Jakob Marberger pověřen úkolem sepsat hospodářské dějiny
Saska. Tam čteme: Počátky soukenictví a plátenického průmyslu v Sasku
jsou spojeny s nástupem tyranského vévody z Alby…
Druhou příležitost k obnově dostalo Sasko s příchodem „Refugierten
Franzosen“, a to i navzdory nepřátelsky naladěným saským luteránům.
Někteří francouzští verlegeři se tu po pobytu v Berlíně nebo ve Frankfurtu
usadili, jako například výrobce sametu Hilaire Deloire z „Cambrai v Nizozemí“, který byl v Drážďanech přijat s výsadami. Ale největší kontingent
francouzských hugenotů, nejvýznamnější z hlediska kvality, reputace i rozsahu působnosti, se po útěku z oblasti Cévennes, Lyonu a Savojska usadil
v Lipsku. Tam získali Dufourové, Duboskové, Duvigneauové, Féroncové
a Sechehayové rozhodující slovo v obchodě s hedvábným zbožím, které
se pro lipské trhy objednávalo z Lyonu. François Dubosc dokonce osobně
intervenoval ve prospěch Židů z Brodů z dříve polské, nyní rakouské Haliče, aby byli v Lipsku osvobozeni od daně, když se tu zásobují lyonským
hedvábím pro ruský trh.13
I saští podnikatelé odcházeli působit do ciziny. V roce 1719 vídeňský
dvůr povolal z Míšně proslulé výrobce porcelánu. Roku 1749 následovalo tři
sta tkalců lnu z Horní Lužice své zaměstnavatele do Berlína, přilákáno příslibem zlata od pruského krále. Za pruské okupace Saska v době sedmileté
války odešlo mnoho výrobců plátna a vlněných látek do Čech. První dělení
Polska v roce 1772 ovšem vyvolalo tak hromadný odliv saských nákladníků,
že se o dvacet let později musely ve Varšavě pro nově příchozí výrobce
kanavy a piké látek ze Saské Kamenice vybudovat tři nové ulice.
Když jsme probrali, jak se přicházelo a odcházelo, je třeba podívat
se na úspěchy i neúspěchy nově usazených podnikatelů…

12
F o r b e r g e r , Rudolf: Die Manufakturen in Sachsen vom Ende des 16. bis zum
Anfang des 19. Jahrhundert. Berlín 1958, s. 37–53.
13
M i d d e l l , Katharina: Huguenotten in Leipzig. Leipzig 1998.
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Jak se Jan This zavedl v korutanském Klagenfurtu aneb jeden
příklad úspěšné migrace náhradníků a kultury podnikání
v 18. století
Jan This se jako významný nákladník jemných suken z Eupenu (ležícího ve španělském, po roce 1713 rakouském Nizozemí) roku 1761 rozhodl
s povolením a privilegiem Marie Terezie usadit se v Klagenfurtu. Roku 1765
podal žádost o rozšíření své manufaktury o další podnik. Hospodářsko-politické hodnocení období mezi oběma daty, které panovnici předložil, je natolik
názorné, že zde budu citovat jeho hlavní argumenty s komentáři.14
1. O užitečnosti manufaktur
Tři důvody převzaté z dobového merkantilistického evangelia:
– Čechy, Rakousko a Uhry mají spotřebu jemných suken za 1,5 milionu zlatých, které jdou (z monarchie) pryč, protože všechno toto zboží
pochází z ciziny. Založí-li se v těchto zemích manufaktury, budou výdaje
600 000 zlatých na dovoz jemné španělské vlny a dalších surovin, ale státu
zůstane doma 900 000 k dobru manufakturám a na platy dělníkům.
– Druhý důvod: 350 stavů v chodu zaměstná 8–10 tisíc dělníků a dělnic placených v hotovosti, kteří se usadí a budou mít děti, které budou
zpracovávat vlnu, a zároveň s počtem daňově poplatných domácností tak
bude přibývat obyvatelstva.
– Třetí cíl: vývoz přebytků do ciziny, zejména do Levanty a do
Turecka, které mají spotřebu 80 000 kusů sukna vyrobeného ve Francii,
Holandsku, Anglii a v Benátkách.
2. Výhody, jichž požívají dědičné země
Jelikož dobrý trh s potravinami je podmínkou dobrého trhu pracovních sil, je třeba konstatovat, že největší odbyt jemných suken mají továrny
ve vévodství limburském a v Cáchách a že jeho příčinou je skutečně dobrý
trh tamních pracovních sil. A ceny žita a hovězího masa v dědičných zemích
jsou srovnatelné s cenami v produkční oblasti mezi Másou a Rýnem. Navíc
ze srovnání výdajů na dopravu, včetně pojištění, z Vnitřního Rakouska do
Itálie, Bavorska, Salcburku, Frank, Saska, Polska a dokonce i Ruska – tedy
5 milionů zlatých – s tím, co stojí anglické, francouzské, holandské a rýnské
14
Texty jsou vybrány z jednoho pojednání Jana Thise, které je součástí objemné složky
s názvem „Tuchfabrik von Thys in Klagenfurt (1761–1794)“, Österreichisches Staatsarchiv
Wien, Finanz– und Hofkammerarchiv, Kommerz Innerösterreich, Fz. 105/2, rote Nummer 442.
Na tento prvořadě důležitý pramen k zakládání manufaktur v dědičných zemích habsburské
monarchie manufakturníky z Eupenu (ve vévodství limburském v rakouském Nizozemí)
a z Verviers (v knížectví-biskupství lutyšském) mě laskavě upozornil H. Freudenberger
(Tulane University, New Orleans). Srov. od tohoto historika vynikající výzkumně-syntetický
článek Three Mercantilistics Protofactories in the Eighteenth Century. Business History Review
40, 1966, s. 167–189.
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nákladníky, vyplývá, že „rakouské“ manufaktury mohou s úspěchem těžit
ze své zeměpisné polohy.
3. Volba místní lokality pro zakládání manufaktur na jemná sukna
Přednostně je třeba dbát na láci dopravy, jak u dovozu surovin, tak
u zásilky hotových výrobků: vlna ze Španělska se může výhodně dovážet přes
přístavy na Jadranu a jeden centnýř sukna vyrobený v Praze bude výrazně
dražší, má-li být dopraven do Terstu, než bude-li naložen v Klagenfurtu.
Druhá zásada pro volbu místní lokality: nové továrny nesmějí vadit
starým továrnám a naopak. Čechy a Morava již jsou továrnami posety
a Horní Rakousy mají svou velkou manufakturu na látky v Linci, a „míchat
mezi továrny na výrobu plátna, hedvábí, bavlny a železa ve Vnitřním Rakousku
továrny na jemné sukno by znamenalo, že by si vadily navzájem a působily si
těžkosti“. Nejpříznivější umístění manufaktur na jemné sukno tedy představují Korutany a Klagenfurt. Manufaktury přinesou rodinám blahobyt,
omezí žebrotu a zalidní kraj.
4. Jakými prostředky urychlit rozvoj manufaktur
Tato část pojednání Jana Thise je spolu s následující pátou nejoriginálnější a nejpozoruhodnější. Nejprve rozvíjí myšlenku, že manufaktury nemohou prosperovat bez ústředních i oblastních institucí, schopných vytvářet
a udržovat to, čemu bude Marshall na konci 19. století říkat „průmyslová
atmosféra“ a Becattini na konci století dvacátého „kultura okrsku“.15 Kromě
obecných zásad zajišťovaných státem, jako je čilá a kvalitní justice, ochrana,
svoboda, zproštění dovozního cla u surovin, osvobození od vývozního cla,
uvalení cla na cizí zboží, peněžní pomoc, odměny…
– „Představený dané oblasti, kde budou podobné manufaktury zakládány,
je musí chápat jako prvořadou věc: pečlivě odstraňovat vše, co se naskytne [za
překážky] a vhodně využívat toho, co jim může být ku prospěchu. Obyvatelé
každé země se staví proti všem novotám, vše se zdá těžké a nic není možné. Podřízené úřední osoby, které mají lid vést a podněcovat k práci, se snaží úměrně
tomu, jakou snahu pozorují na svém představeném, a lidé hledí především na to,
zda je jejich nadřízení řídí odpovědně nebo ne; jestliže představený – a po něm
jeho podřízení – jednají nerozhodně, najdou si [lidé] tisíc výmluv, proč se ulít
z práce, a budou hledět jen na její výdělečnou stránku; budou-li řízeni rozhodně
a poukáže-li se na jejich budoucí štěstí a blahobyt, budou pracovat s lehkým
srdcem a v první řadě budou prosperovat továrny.“
– Představený dané oblasti musí jmenovat „obchodního radu“, který se
bude zvlášť starat o továrny a na nějž se budou podnikatelé i dělníci moci
obracet v jakékoli situaci a pocítí-li „potřebu politické podpory“. Povinností
15
B e c a t t i n i , G: Le district marshallien: une notion socio-économique. In: Benko, G.
– Lipietz, A. (eds.): Les régions qui gagnent. District et réseaux: les nouveaux paradigmes
de la géographie économique. Paris 1992.
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tohoto rady bude podávat zemskému správci týdenní hlášení o situaci
v manufakturách a mít přehled o všech dělnících, kteří v nich pracují, odešli
nebo nově nastoupili, aby byl schopen účinně zasáhnout, když jejich počet
klesá a „roste-li, lidi patřičně zaktivizovat“.
– „Je nutné v dané oblasti nastolit dobré pořádky. Nic tak neodradí podnikatele i dělníky z ciziny, jako země, kde chybí pořádek, takže jsou nejisté ceny
potravin, váhy a míry nezákonné, ulice a cesty zaneřáděné a řemeslníci je mohou
beztrestně šidit. Jediný dělník, který se znechucen novou vlastí vrátí domů, odradí
své spoluobčany z města i ze všech míst, kudy prošel, aby tam odcházeli za prací;
ony pořádky zajistí zahraničním dělníkům již při příchodu čtvrti, kde mohou
bydlet, bude se dbát na to, aby po nich domácí nechtěli platit více, než po původních obyvatelích, a aby nebyli jakožto osoby v opovržení nebo vystaveni útokům.
Musí se řádně dohlížet na všechny řemeslníky, nechat si vystavovat výkazy o tom,
co pro manufaktury dodali nebo odpracovali, a bez milosti je [trestat], když ze
ziskuchtivosti cizincům, kteří nám přinášejí svůj um, účtují vyšší ceny. Musí též
zajistit majitelům manufaktur bezpečnost personálu jejich dílen i výsledků práce,
přísně trestat darebáctva a krádeže, které se páchají v různých provozech továren.
Musí vymýtit žebrotu a vykázat z dílenských domů povaleče, žebráky a tuláky,
čímž majitelům manufaktur zajistí bezpočet rukou k práci.“
– Budování Pracovních a sirotčích domů je továrnám k velkému užitku,
hlavně těm na jemná sukna, které nabízejí zaměstnání osobám všeho věku;
k jejich provozu stačí malý příspěvek ze státních fondů, práce postupně
přibývá a časem tyto domy získají na důvěryhodnosti; pokud budou pečlivě
vedeny, děti budou již od mládí nuceny k práci, získají tu dobré způsoby
a stanou se státu užitečnými občany.
5. Stát by měl prvnímu zavedenému podnikateli obstarat konkurenci
Manufakturní výrobce jemných suken nemůže na svém teritoriu
zůstat sám, jinak mu hrozí úpadek a rutina, jako jistému Van Robaisovi
z Abbeville ve Francouzském království. Jan This uvádí za příklad zemi,
odkud pochází, „ten malý kousek země, kam patří Cáchy, Verviers a Eupen,
který nemá v průměru ani tři míle [1 rakouská míle je asi 7,5 km] a kde má
dvě stě továrníků v chodu tři tisíce stavů“, a snáší velmi dobré argumenty ve
prospěch soutěžení a koordinace mezi více manufakturními výrobci. Větším
počtem podniků se automaticky snižuje riziko pro jednotlivce, nabízí se
výměna informací a inovací, sdružováním se ušetří a šance na úspěch pro
všechny vzroste. To zdůrazňoval již v roce 1761, a roku 1765 se k tomu
znovu vrátil.
1761
„Jakmile první podnik začne prosperovat, stát mu musí hned obstarat
konkurenci, hledat dalšího podnikatele, který se usadí vedle toho prvního, pak
třetího, čtvrtého, desátého, je-li to možné.
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Manufakturní výrobci jemných suken žádají v první řadě tuto záruku a kdyby
byli ponecháni v osamocení, škodilo by to stejnou měrou státu i jim. Je v zájmu
státu mít hodně továren, které uspokojují jeho spotřebu a dodávají jeho obchodu,
a také mít všechny své občany užitečně zaměstnané a dobře hmotně zajištěné. Když
v nějakém městě nebo nějaké oblasti bude jen jedna továrna, bude pro vnitřní trh
vyrábět málo, na vývoz nic, zaměstná málo obyvatel a ostatní si budou připadat
chudší ve srovnání s těmi zajištěnými. Krom toho stát nemá žádnou záruku, že
takový podnik vydrží – smrt podnikatele, nedostatečné schopnosti u jeho dětí,
jejich lenost, jsou-li bohaté, chuť nezůstat u toho, čím byl jejich otec, to vše může
přivodit jeho úpadek a výdaje, které měl stát s jeho založením, budou promarněny.
Je v zájmu i továren a jejich provozovatelů, aby jich v jednom městě bylo více.
Když je tam jen jedna továrna, podnikatel je sám na nakupování surovin jako
jsou vlna a barviva, jeho továrna jich nepotřebuje tolik, aby si mohl najmout loď,
která by je naložila v Alicante nebo v Cadizu, není přítomen v těch přístavech,
které nabírají náklad přímo v Terstu nebo Fiume [Rijeka], takže jej musí nechat
posílat do Livorna nebo do Janova. Když se tam dostane, další překážky, další
prostoje, než se najde spojení do našich přístavů, musí se platit dvojí dovozné, dvojí
pojištění a proviant, což zvyšuje cenu těchto surovin o 4 až 5 procent.“
„Je-li více podobných továren, ať již podnikatelé nakupují zvlášť nebo
dohromady, vlna přichází do určitého přístavu ve Španělsku a první loď, která
tam přistane, bude nadšená, že celý náklad míří do Terstu, dovozné a pojištění
budou stát polovinu, a bude-li takových továren velký počet, budou Španělé
posílat vlnu do Terstu na vlastní náklady a nabízet ji tam ke koupi, jako to
dělají v Amsterdamu, a výrobce nakoupí takové množství a takovou část, které
mu nejlépe vyhovují. V případě, že existuje jen jedna továrna, podnikatel nesmí
zapomenout opatřit si tisíc různých věcí, které potřebuje, v takových potřebách
pak má uložený celý kapitál, musí plánovat na rok dopředu, co mu za takovou
nebo onakou dobu dojde; když na jednu věc zapomene, jeho továrna se na dlouho
[zastaví], dokud mu často zdaleka není dodáno vše potřebné. Existuje-li pluralita,
získá od souseda, co mu chybí, a ten mu nemůže odmítnout, protože o den později
se mu může stát totéž s jiným druhem zboží.“
„Při pouze jedné továrně podnikatel často povolí ve své aktivitě, anebo když
továrna nefunguje dobře, těžko najde někoho, kdo by ji oživil; nebo když si vede
velmi dobře, konkurenti v cizině, kde jich výrazně přibylo, číhají na to, aby jej
připravili o příliv [sil], on se probere, až když je příliš pozdě, často je odkázán
pouze na vlastní nápady, nic nevynalezne, nic sám od sebe nevylepší, nedozví
se, co se jinde vynalezlo a vylepšilo. Při větším počtu naopak vzniká soutěživost,
udržuje se aktivita, zveřejňují se nové objevy, existuje konkurence. Do osamocené
továrny nepřichází mnoho zahraničních dělníků, protože si nejsou jisti, že po
příchodu najdou práci nebo že bude dlouhodobá; stane se, že se v určitý okamžik
znelíbí mistrovi, a když je propustí, jsou nuceni hledat jinou továrnu na sta mílí
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daleko. Místní se neradi podrobují tomu, aby se učili novému řemeslu, u něhož
nemají jistotu, že je budou moci provozovat. Když existuje více továren, cizí dělník
se uchytí v té nebo oné dílně, ten místní propuštěný nějakým podnikatelem může
jít pracovat k jinému.“
„Pokud jde o odbyt, větší počet nemůže zavdávat příčinu k žádné řevnivosti.
Jediná manufaktura, i kdyby do ní podnikatel vložil jakýkoli kapitál, ať by byl
jakkoli talentovaný a činorodý, naprosto nemůže stačit pro vnitřní spotřebu,
když ta vyžaduje práci 350 stavů; jedna továrna jich může mít sotva více než
sto, protože detailů je nespočet a celý chod musí řídit jedna hlava, na víc by
nestačila. Takže pokud stát chce, aby sukna pro jeho spotřebu byla vyráběna
v jeho zemích, měl by tam mít víc továren, a pokud chce, aby tyto továrny měly
dost výdrže do budoucna, takže budou moci vyrábět velké množství sukna na
vývoz, měly by stát pohromadě, aby mohly těžit ze všech výhod, které taková
vícečetnost nabízí; zajistí konkurenci cizích suken v zahraničí, továrny se budou
rychleji rozvíjet, země, v níž budou umístěny, bude odpovědně spolupracovat na
obecně prospěšném cíli, který v několika málo letech přinese svým obyvatelům
blahobyt. Nemůžeme zde neuvést příklad dvou slavných továren, z nichž jedna
byla založena a rozvíjela se osamoceně, druhá hned od začátku ve vícečetnosti,
a pokroky té první a té druhé přesvědčí o výhodách vícečetnosti jasněji, než
jakékoli snášení důkazů.“
Jan This, jakožto velmi schopný „nositel projektu“ manufaktur, neváhal obrátit se do historie pro příklad „p. Vanrobaise“, který získal od Jeho
nejkřesťanštějšího Veličenstva Ludvíka XIV. výlučné privilegium pro svou
pověstnou manufakturu na jemná sukna v Abbeville v Pikardii. A neváhal
nekolegiálně dodat, že manufakturníkovi osobně tato privilej přinesla celou
řadu výhod, včetně povýšení do šlechtického stavu, ale že v okolí továrny
nevznikla žádná další, protože to ono privilegium zakazovalo. Thisovi se
pěkně hodilo zmínit tento příklad, nebo přesněji řečeno o sedm let mladší
případ, méně známý, z roku 1672 (toto datum nikdo neznal, dokud se
nenašla citovaná složka z vídeňského archivu), kdy španělský král Karel II.
přidělil Gillesi Klebangovi, Thisovu předchůdci, právo založit podobnou
manufakturu v Eupenu ve vévodství limburském, ale bez výsady výlučnosti.
Jeho výhody se daly vyčíslit čtyřmi tisíci zlatých důchodu, což byla částka,
kterou nizozemská vláda platila všem zahraničním i domácím dělníkům,
kteří se v nové výrobě nějak vyznamenali, dále spočívaly v prominutí
spotřební daně ze suken spotřebovaných v Nizozemí i veškerých daní ze
suken vyvážených do zahraničí. A vláda samozřejmě povolala – jak píše
květnatěji This – „podnítila“ další podnikatele „k podobným zakladatelským
činům“. V Eupenu tehdy byla jediná polorozbořená továrna na hrubá
sukna a kraj stále trpěl válkami konce století, zatímco Abbeville, v bezpečí
před válečnými útrapami, nabízelo dobrou základnu pro výrobu etamínů
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a vlněných látek. A přesto v roce 1700, nějakých třicet let po svém založení,
pracovalo v abbevillské továrně sotva sto stavů, zatímco v oblasti Eupenu,
Verviers a Cách jich bylo v chodu více než dva tisíce, a za Thise, v roce
1761, již tři tisíce – výsledkem bylo více než sto padesát tisíc kusů sukna
a obživa pro nějakých sto tisíc obyvatel. To představovalo obrat dvanáct
milionů zlatých, z nichž se ročně sedm rozdělilo „uvnitř“, tedy mezi fabrikanty a námezdní síly. Poslyšme nyní, jaké poučení vyvodil Jan This ze
srovnávacích dějin manufaktur:
„Jaké důsledky má výlučnost a jaké mnohočetnost
Kdyby si tedy Její císařská a královská apoštolská Výsost ráčila přáti mnohočetnost manufaktur na jemná sukna a kdyby ráčila zvoliti za jejich
sídlo Korutany, jakožto zemi pro jejich největší rozmach nejpříhodnější, níže
podepsaný je skromného mínění, aby se v průběhu roku 1765 podnikly kroky
k získání jednoho nebo dvou manufakturníků, k jejich usazení poblíž a za stejných
podmínek, a to při vyplacení stejných záloh. Nejenže by tato dvě nová zařízení
nepřekážela její vznikající továrně, ba naopak by byla těmi nejmocnějšími pákami
pro její rozmach, poskytovala by podnikatelům všechny vzájemné výhody, rady
pro umístění, stavbyvedoucí pro budovy na výrobu nářadí a nástrojů, znalost
místa a místních, kteří by zpracovávali suroviny, radily by si ve výběru druhů
sukna, které by vyráběly pro domácí spotřebu i pro zahraniční odbyt, a půjčovaly
by si k příslušným operacím valchárny a barvírnu, až by všechny tři továrny
dosáhly takového rozmachu, že by jim stávající dílny byly malé. Tímto způsobem
by si tyto dvě nové [manufaktury] ušetřily velká počáteční vydání a vzájemná
konkurence by po nich požadovala větší činorodost, promyšlenější chod továren;
podnikatelé, mistři, dělníci atd. […] by vzájemně komunikovali a každý z nich
by měl chuť pracovat pro svůj vlastní prospěch, pracovali by ve shodě a nevědomky i k vzájemnému obohacení, rozvoji, jejich úspěch by lákal další po již
vyšlapané cestě, z každého sňatku jejich dětí by vzešla nová továrna, i místním
bohatým by byli vzorem šikovnosti, takže by se také stávali továrníky, a ani ne
za dvě generace by Korutany mohly mít sto manufaktur na jemná sukna, kde
by pracovaly dva tisíce stavů, země by měla roční obrat osm milionů, z nichž by
více než polovina zůstala v jejím majetku.“
1765
„Je mimo pochybnost, že by Korutany měly z mé továrny prospěch a že by
tento prospěch den ode dne rostl, a jak by se rozrůstala má továrna, i Štýrsko
a Kraňsko by mohly požívat stejných výsad, kdyby se tam vybudovaly podobné
továrny; ale je ještě nepochybnější, že kdyby se všechny tyto nové továrny na
jemná sukna nacházely v blízkosti té první, jejíž úspěch již je jistý, pro stát by
to bylo nesrovnatelně výhodnější. Jelikož by se tak lépe vzájemně podporovaly
v podnikání i soutěžení a neomezeně by si pomáhaly, dohromady by vyráběly
více a dodávaly by celostátnímu obchodu více zboží. Přesvědčivým důkazem je
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Francie a maličká oblast mezi Cáchami, Verviers a Eupenem. Francie rozmístila
továrny na jemná sukna do více oblastí, ale dohromady nemají ani dva tisíce
stavů v provozu, zatímco na tomto malém kousku země, který nemá ani tři míle
v průměru, jich více než dvě stě různých výrobců má v chodu tři tisíce a vyvážejí
svá sukna do všech koutů světa; důvod je prostý – Abbeville by bylo ztraceno
dřív, než by mu mohl Sedan pomoci, a jakou podporu by Sedan mohl čekat od
Languedoku? Eupen leží jednu míli od Verviers a půldruhé míle od Cách; pomoc
je rychlá, téhož dne, kdy je o ni požádáno, a tudíž je účinná – soutěžení je usilovné a vytrvalé, soustředění mnoha výrobců tam přitahuje mnoho dělníků z celé
země; to první vytváří dobrý trh pracovních sil, soustředění výrobců zase dobrý
trh s vyrobeným zbožím. Suroviny si dovážejí sami výrobci a jejich soustředění
působí, že jsou tu levnější, než jinde, což je výhoda, která může vzniknout pouze
při velkém počtu továren jednoho druhu na jednom místě.“
Dodnes jsem nikde, ani v nejnovějších a nejpromyšlenějších pracech,
nenašel lepší úvahy a přesvědčivější důkazy o vlivu migrace podnikatelů
a územního rozšíření nákladnického systému na hospodářský růst a společenský rozvoj dotčených regionů.
Z francouzštiny přeložila Pavla Doležalová
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Tomasz Jurek
Kníže, koruna a prameny

Polemika o politice a metodě

V materiálech z konference (uskutečněné roku 2003) věnující se
osobnosti a časům Jindřicha IV. Proba publikovaných roku 2005 jsem
uveřejnil článek na téma korunovačních plánů tohoto knížete.1 Můj text
se velmi brzy setkal s rozsáhlou a vyčerpávající polemikou ze strany Přemysla Bara z Brna.2 Je to velmi pozitivní znak – ukazuje, jak pilně a kriticky čeští (a moravští) kolegové sledují naši literaturu, včetně drobných
příspěvků. Téma je samozřejmě příznivé pro výměnu názorů i pro vedení sporů. Otázkou, zda Jindřich skutečně usiloval o královskou korunu,
se zabývají historikové nejméně od dob Gustava Adolfa Stenzla. A od
vystoupení Oswalda Balzera a Stanislava Zachorowského se ona otázka
stala klíčem k pochopení celé politiky tohoto panovníka. Věc však zůstává
nadále diskutabilní, jelikož není jistá věrohodnost základních pramenů.
Vzhledem k této nejistotě musí být každý vyslovený názor zatížen velkou
dávkou pochybností.
Ve svém článku jsem se pokusil o všeobecnou obranu důvěryhodnosti základních východisek, což mne vedlo k vyvození závěru, že Jindřich IV. po většinu doby své politické působnosti o korunu usiloval.
První východisko tvoří prohlášení opolského knížete V.(ladislava), že
podpoří snahy svého zetě J.(indřicha) o polskou korunu pod podmínkou,
že když ji získá, nechá korunovat také svou ženu, současně dceru vydavatele. Jelikož Vladislav Opolský zemřel v roce 1281 nebo 1282, a do
jara 1280 žil ve sporu s Jindřichem, dokument je třeba datovat do roku
1280 nebo 1281. Text je znám pouze z formulářové sbírky zvané Summa
Nicolai.3 Formulářové sbírky samozřejmě představují pramen vyžadující
velmi opatrný přístup. To se týká také naší památky, za jejíž konečnou
redakci vděčíme známému notáři české královské kanceláře Jindřichovi
z Isernie. Snažil jsem se však ukázat, že písemnost, jež nás zajímá, pochá1
J u r e k , T.: Plany koronacyjne Henryka Probusa. In: Śląsk w czasach Henryka IV
Prawego. (Wratislavia antiqua 8). Wrocław 2005, s. 13–29.
2
B a r , P.: Královská koruna a vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus. Od polemiky
k novým perspektivám bádání. ČMM 125, 2006, s. 487–507.
3
W u r m e , K.: Über schlesische Formelbücher des Mittelalters. (Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte 26). Breslau 1919, s. 65, č. 16.
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zí z části, která tvoří samostatný celek opírající se o skutečně existující
listiny, z kanceláře nebo archivu vratislavských knížat. Připomenu zde
svou argumentaci: vratislavská část Summy obsahuje 22 písemností; pro
3 disponujeme originály dokumentů a pro 4 jiné máme nezávislé potvrzení okolnostmi právní akce. Celkem třetina obsahu nachází potvrzení
své věrohodnosti a také ve zbývajících částech nelze převážně pozorovat
nic, co by velelo zpochybňovat jejich věrohodnost. Největší pochybnosti
vzbuzuje listina knížete opolského, jež nás zajímá a jejíž obsah je – musím
přiznat – bezprecedentní. Pokud však uznáme obecnou věrohodnost celé
formulářové sbírky, v důsledku je třeba uznat za věrohodný i tento text.
P. Bar se však snaží zdiskreditovat tento doklad. Přichází proto s různými pochybnostmi, které však nevytvářejí logicky kompaktní celek. Autor
zdůrazňuje, že pouze tři texty v naší sbírce mají ekvivalent v zachovaných
originálech. Zřetelně tím naznačuje, že celek není věrohodný, avšak nakonec je hotov onu věrohodnost uznat. Dokonce v její prospěch přihazuje
nový, podstatný argument. Poznamenává totiž (s. 490), že koroborace
naší listiny odpovídá přesně koroboraci používané v listinách Vladislava
Opolského jedním z jeho notářů. Za sebe dodám, že jde o poněkud ojedinělou stylizaci této formule. Tento detail je nakonec nejspíše potvrzením
názoru, že rozebíraný text se musí skutečně opírat o existující dokument.
P. Bar však prostřednictvím důkladného srovnání formulářových vkladů
s dochovanými originály listin ukazuje velkou bezstarostnost kopistů.
Máme tedy, domnívám se, co do činění s texty silně zdeformovanými.
Také i v našem případě slova „regnum et coronam in Polonia“ mohly tedy
být přidány teprve později. Je to samozřejmě teoreticky možné. Je třeba
si však uvědomit, že jsou to slova klíčová, bez kterých by celý text neměl
smysl. Nemohly být proto přípiskem kopisty. Nebyly také umístěny na
místo jiné fráze, protože je těžké představit si, co jiného by se snažil získat
zeť vydavatele, než aby se v případě úspěchu nechal korunovat. Lze se
domýšlet, jak uvádí P. Bar, že kopista zkrátil dispozici listiny a zatemnil
tím pádem její správný význam. Ale taková domněnka není schopna snížit
skutečnost, že se zde zřetelně hovoří o záměru získání koruny. Eventuální deformace nemohly narušit podstatu textu. Třetí úroveň námitek P.
Bara se již týká interpretace. Slova „regnum et corona in Polonia“ jsou dle
něj nejasná. Regnum Polonie je totiž v této době Velkopolsko a koruna
byla spojena s Hnězdnem nebo Krakovem. Jindřich v této době (kolem
roku 1280) nevládl ani v Krakově ani ve Velkopolsku. O jaké království a korunu tedy usiloval? „Musíme se smířit s tím, že záhadnou pasáž
nedokážeme za současného stavu našeho poznání uspokojivě vyložit“ (s. 494).
Tento skepticismus však není podložen. Regnum Polonie, o čemž se psalo
již mnohokrát,4 mělo přece zároveň rozměr partikulární (Velkopolsko)
4

Viz K r z y ż a n i a k o w a , J.: Regnum Poloniae w XIV wieku. Perspektywy badań.
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i univerzální, celopolský. O tom, že královská hodnost nebyla skutečně
spjata s žádným konkrétním místem, svědčí situace z roku 1295, kdy se
Přemysl II. Velkopolský nechal korunovat, aniž by vlastnil Krakov, a český král (a krakovský kníže) Václav protestoval, že „diadema Polonie ab
antiquo fuerat in Cracouia“.5 Především ale vznášení nároků nemusí označovat reálnou šanci na dosažení cíle. Jindřich si tak mohl snít o koruně,
když nevlastnil ani Velkopolsko, ani Krakov, a neměl ani naději na jejich
získání. Jinou věcí už zůstává, jak si představoval své příští království.
Konfrontace našich názorů vypadala tedy zhruba takto: P. Bar tvrdí,
že je nemožné, aby Jindřich IV. toužil po koruně bez Velkopolska a Krakova, a tedy odkaz potvrzující takovéto ambice nemůže být věrohodný; já
však stojím na stanovisku, že pokud máme pramen, který nejsme schopni
vyvrátit, měli bychom respektovat v něm obsažené informace a snažit se
je vysvětlit v kontextu událostí známých odjinud. Ukázal jsem tedy, že
korunovační záměry se dokonale shodují s jinými politickými aktivitami
knížete v této době: hledání spolupráce s Rudolfem Habsburským, pokus
o vnucení svrchovanosti jiným piastovským knížatům uneseným během
přepadu v Sądowli a také plán dosazení svého člověka, minority Jindřicha
z Brehny, na hnězdenský stolec. Nadále budu bránit názor, že to vše se
skládá do logického celku, i přes protiargumenty P. Bara. Ten totiž tvrdí,
že záměry s arcibiskupstvím je třeba spojovat s paralelním konliktem
knížete s vratislavským biskupem. To je jistě odůvodněný postřeh, avšak
nemusela to být přece jediná motivace a kníže mohl s oddaným metropolitou spojovat různé naděje. Neoprávněné je tedy kategorické tvrzení,
že věc obsazení arcibiskupství s korunovačními plány „nějak souvisí“ (s.
499). Vztahy Jindřicha IV. s Rudolfem Habsburským byly, jak říká P. Bar,
ve skutečnosti dosti nejasné. To je pravda. Nezávisle na stále sporných
otázkách holdu římskému králi a ve Vídni jím zprostředkované dohody
s opolským knížetem tyto vztahy jistě existovaly. Ve věci unesení v Sądowli konečně P. Bar píše vyhýbavě, že o motivech tohoto aktu „ovšem
nevíme nic bližšího“ (s. 499). Názor, že Jindřich pozval bratrance s myšlenkou na získání jejich souhlasu ke své korunovaci, je samozřejmě pouze
mojí domněnkou. Víme však přece jistě, že vězni byli propuštěni na svobodu výměnou za závazek holdu.6 Dokonce i toto je velice výmluvné.
Druhý obraz korunovačních plánů Jindřicha Proba je spojen
s poslední etapou jeho života a s ovládnutím Krakova. O těchto plánech
se široce rozepisuje štýrská rýmovaná kronika Ottokara ouz der Geul.
In: Sztuka i ideologia XIV wieku. Warszawa 1975, s.63–87, kde je rekapitulace starší literatury.
5
Petra Žitavského Kronika zbraslavská. Ed. J. Emler. FRB IV. Praha 1882, kap. 50 (citace
podle verze dostupné na stránkách <http://www.clamon.cz/cz/clavis/FRRB/>).
6
J u r e k , T.: Henryk Probus i Henryk Głogowski. Stosunki wzajemne w latach 1273–
1290. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 42, 1987, s. 555–570.
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Líčí, jak se kníže po získání Krakova seznámil se životem sv. Stanislava
a v katedrále našel poklad ukrytý ve zdi; rozhodl se použít tyto peníze na
přesvědčení papeže, aby se mohl stát „králem v Krakově“; posel poslaný
do Říma však zpronevěřil zlato, a když se věc prozradila, poradil svému
bratrovi, knížecímu lékaři, aby Jindřicha otrávil.7 Opět nejde o příběh bez
pochybností. Zprávy o Slezsku a Polsku kronikář čerpal z druhé nebo
třetí ruky, dosti slabě se orientoval v polských reáliích, psal ve vzdálené
zemi několik desítek let později. To vše ale neopravňuje ke generálnímu
popření věrohodnosti této relace. P. Bar dokonce opatrně přiznává (s.
500), že kronikář si jistě celý svůj příběh o Jindřichu Probovi nevymyslel.
Pochybuje však o jeho preciznosti, kritické argumenty jsou ovšem křehké.
P. Bar se totiž dotýká pouze toho, že kronikou zmíněná jména z Jindřichova okolí nenacházíme ve slezských pramenech, že fakt poselství do Říma
není potvrzen odjinud a je velice nepravděpodobný (protože kníže setrvával ve tvrdošíjných sporech s místními biskupy), a informace o dvouletém pobytu poslů u kurie je evidentně falešná. Pokud jde o chronologii,
je třeba souhlasit, ale také zdůraznit, že je to věc zcela druhořadá. Spor
s biskupy samozřejmě neznamenal, že kníže nemohl vyslat posly k papeži.
Nejžhavější konlikt s vratislavským biskupem Tomášem byl už ostatně,
ve srovnání s tím, co píše P. Bar, ukončen – což dosvědčuje nezvratně společná fundace chrámu sv. Kříže ve Vratislavi. Pokud jde o osoby zmíněné
v kronice, je třeba připomenout, že všichni, jejichž jména Ottokar uvádí,
jsou potvrzeni jinými prameny. Nejde pouze o P. Barem zmiňovaného
doktora Guncela (jako výjimky potvrzující pravidlo), ale také o knížecího
kancléře Bernarda, o lehnická knížata Jindřicha a Bolka, a také o Lekszyka
a Jindřicha Wüstehube, které kronikář označuje za hlavní straníky knížete
v Malopolsku.8 Tato okolnost tedy svědčí pozitivně o věrohodnosti celého
údaje. Jelikož P. Bar neuvedl jiné pozitivní argumenty, mohu než zopakovat, že relace Ottokara Štýrského se jako celek jeví velice věrohodnou,
se samozřejmým porušením velkého množství detailů (jako délka pobytu poselstva v Římě). Záruku obecné věrohodnosti Ottokarova příběhu
o Jindřichovi představuje množství informací v něm obsažených, které
by si kronikář samostatně v dalekém Štýrsku nemohl vymyslet. Dokonce zdánlivě nejpodezřelejší příběh o zázračném nalezení pokladu se zdá
být věrným zopakováním toho, co vyprávěli Ottokarovi slezští informátoři – tento příběh má totiž objasnit ve skutečnosti nepříjemný fakt, že
kníže okradl krakovskou katedrálu (což je potvrzeno odjinud), přičemž
rozkutal její zdi, když hledal ukryté peníze (víme, že podobně se choval
v případě klášterního kostela v Trzebnici). V každém případě je určitě
7
Ottokars österreichische Reimchronik. Hg. J. Seemüller. MGH, Deutsche Chroniken V.
Hannover 1891, s. 277–293, v. 20948 nn.
8
P a u k , M. R.: Der eine hiez her Lechschit, her Wüeschof der ander heiz. Kim byli stronnicy
Henryka IV Probusa w Małopolsce? Roczniki Historyczne 69, 2003, s. 91–98.
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udržitelná hlavní osnova relace, ve které korunovační plány hrají zásadní roli. Nakonec to přiznává i P. Bar, kdy zjišťuje, že korunovační plány
Jindřicha Proba není možné úplně vymazat z historie (s. 504). Jeho stanovisko vůči Ottokarovi je však nejasné. Na jednu stranu ukazuje zásadní
pochybnosti, na straně druhé je však schopen z těchto informací čerpat.
Zpochybňuje vyslání poslů k papeži (což je v kronice zobrazeno velmi
široce), ale za chvíli je připraven věřit mimochodem vsunuté informaci
téhož kronikáře o poselství k Rudolfu Habsburskému. Nedostatek rozhodnosti způsobuje, že s informacemi pramene se zachází jako s kalnou
vodou, ve které je možné libovolně lovit různé poznatky a dle vlastního
zájmu hodnotit, které uznáme a které neuznáme za věrohodné.
Obecně je tak těžké uznat, že by P. Bar čímkoliv narušil základy
mé argumentace ve prospěch existence korunovačních záměrů Proba již
přibližně od roku 1281. Dokonce se domnívám, že pokud tak svědomitý
a důkladný kritik nedokázal proti mým tvrzením uvést jiné argumenty,
pak se ona tvrzení ukázala být nečekaně silná. Ve shrnutí svých vlastních vývodů P. Bar zjišťuje (s. 507), že se korunovační plány Jindřicha
IV. mohly zrodit teprve po ovládnutí Krakova, a realizovány byly nikoliv
opírajíce se o papežství, ale o římského krále. Tento závěr však nenachází
jednoznačnou podporu v podrobné analýze pramenů. Autor přece předtím nikterak nedokázal, že listina Vladislava Opolského a relace Ottokara
Štýrského nejsou věrohodné. Do doby, než se provede pozitivní důkaz, je
prostě třeba vážit si těchto pramenů a vyvodit důsledky z informací, které
obsahují. A to vyžaduje metodicky správný postup zkoumání. Týká se to
také obecného hodnocení politiky a osobnosti Jindřicha Proba. Oba si
všímáme, že korunovační plány zveřejněné v dokumentu cca z roku 1280
byly málo realistické – já však vyvozuji, že kníže byl prostě politickým fantastou, P. Bar upřednostňuje zpochybnění věrohodnosti údaje pramene.
To je metodická chyba.
Dovolím si pominout řadu vedlejších (z hlediska hlavní otázky korunovačních plánů) momentů, ve kterých P. Bar přišel s mnoha zajímavými
a podstatnými poznámkami či úvahami. V jedné otázce je však zapotřebí
opravy. Autor totiž píše (s. 504) o účasti krále Václava II. na pohřbu
Jindřicha IV.9 Základem pro ono zjištění mu byl postřeh Zbraslavské kroniky, že král „principis defuncti exequias solempniter celebravit“. Tato slova
však nutně neznamenají, že se zúčastnil pohřebních oslav, ale pouze konání příslušných smutečních bohoslužeb za duši zemřelého – právě takový
smysl mají exequiae ve zprávě oné kroniky o smrti Rudolfa Habsburského.10 Takovou interpretaci je třeba přijmout (ve stopách celé dosavadní
9
Viz také B a r , P.: Nieudana próba opanowania kięstwa wrocławskiego przez Wacława II
w latach 1289–1290. In: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Poznań 2007,
s. 201–210, zde s. 208.
10
Petra Žitavského kronika zbraslavská, kap. 125: „Wenclaus rex vehementer ingenuit et
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literatury) také v našem případě, tím spíše, že příjezd Václava na pohřeb
náhle zemřelého knížete se zdá být velmi málo pravděpodobný.
Bez diskuse však zůstává výstižnost postulátů přednesených P.
Barem, pokud jde o směry dalšího zkoumání problematiky, jež nás zajímá,
s poukázáním na potřebu vysvětlení problému holdu Jindřicha Rudolfu
Habsburskému (před nebo po ovládnutí Krakova?) a také na klíčovou
roli Polsko-slezské kroniky jako pramene dovolujícího vysvětlit ideologii
Jindřicha IV. Zdůraznil bych rovněž nutnou potřebu dalšího zkoumání
kroniky Ottokara Štýrského, protože věřím, na rozdíl od P. Bara, v její zásadní věrohodnost. Je třeba také souhlasit, že ve vědě má základní
význam formulování nových výzkumných otázek – tomu zase nesmírně
napomáhá veškerá diskuse. Proto i tento ohlas považuji za odůvodněný.

solempniter peractis exequiarum suffragiis multas pro salute iam defuncti elemosinas pauperibus
erogavit.“
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Ivo Cerman
Svět české šlechtologie
Když Petr Maťa odpovídá…

Na počátku roku 2007 nalezli čtenáři Časopisu Matice moravské ve
svém časopise rozsáhlý článek Petra Mati, v němž reagoval na kritiku, kterou jsem v roce 2005 vyslovil vůči jeho knize Svět české aristokracie (1500–
1700).1 Způsob Maťovy reakce je, mírně řečeno, nestandardní: Obviňuje
mě, že jsem obsah jeho knihy zkreslil, abych ji mohl zkritizovat. Vymýšlí si
mé údajné badatelské téma, jež jsem mu prý vnutil, útočí na můj charakter
a dokonce přinesl čtenářům informace o tom, s čím jsem „zajisté“ kalkuloval.
Paradoxní na tom je, že sám Maťa se v textu dopouští toho, z čeho křivě
obviňuje mne. Manipuluje s citáty z mojí recenze, v některých případech
tvrdí nepravdu a v odstavci, kde se snaží dokázat mou neznalost Aristotelovy
Politiky, předkládá mylné informace.
Nikterak nepopírám, že jsem napsal polemickou recenzi. Nicméně
polemizovat s cizím názorem není zločin. V recenzi jsem nezkresloval obsah
knihy, vycházel jsem z autorových cílů a výkladů. Připouštím však, že jsem
mohl některé kritické výtky formulovat jinak. Svou chybu vidím v tom, že
jsem některými příliš příkrými formulacemi odvedl pozornost čtenáře od
věcného obsahu, nicméně jsem se v recenzi vyjadřoval vždy jen ke knize,
nikoli k autorově osobě. Vyjádřit závažnou kritiku je těžké. Máte-li se na
několika stranách vyjádřit k tisícistránkové práci, je celkové hodnocení ještě
těžší. Petr Maťa však označil vše, co jsem napsal, za úmyslnou manipulaci.
Popírá, že by jeho metoda dávala důvody ke kritice a vysvětlení pro nesouhlas hledá pouze v zaujatosti recenzenta,2 jehož charakter pak v Odpovědi
zpochybňuje. Tím však debatu přesunul na doslova osobní rovinu. Takováto
polemika pro mě ztrácí smysl. Maťova obvinění jsou však natolik závažná,
že na ně nemohu nereagovat.
1
M a ť a , Petr: Odpověď Ivo Cermanovi. ČMM 126, 2006, s. 163–179. Pro stručnost budu
v textu užívat zkrácené odkazy na texty, kterých se tato polemika týká. Svět = M a ť a , Petr:
Svět české aristokracie (1500–1700). Praha 2004, 1060 stran; Recenze = C e r m a n , Ivo
(rec.): Petr Maťa: Svět české aristokracie (1500–1700). ČMM 124, 2005, s. 281–296; Odpověď =
M a ť a , Petr: Odpověď Ivo Cermanovi. ČMM 126, 2006. Veškerá zdůraznění tučným písmem
pocházejí ode mne.
2
Odpověď, s. 164, 166, 177–179.
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Cílem následujícího textu tedy je obhajoba mé osoby, nikoli další kritika knihy Svět české aristokracie z roku 2004. Nicméně mne polemika nutí
k tomu, abych se ke kritice této knihy ještě jednou vrátil.
Proč jsem recenzi napsal?
Rád bych nejprve připomněl, za jakých okolností recenze vznikla.
Jak jsem uvedl na začátku recenze, přelom století přinesl několik pokusů
o syntézu šlechty (Recenze, s. 281–282). Bylo tím ukončeno období dílčích
studií, které neumožňovaly souhrnný pohled, a byla nastolena otázka po
celkové interpretaci.
Práce Petra Mati byla posledním pokusem o souhrnné zpracování
tématu a kladla si vysoké cíle. Zahrnovala rozsáhlejší období od doby jagellonské až na konec 17. století, zasahovala do celé řady oblastí a kladla si
vyšší cíle z oblasti teorie a metodologie. Bohužel však trpěla mnohými vnitřními rozpory a namísto řešení předkládala často zjednodušené jednostranné
soudy. K výkladu používala vyprázdněný jazyk, který činil výklad nesrozumitelným. Nejasnost a nesjednocenost vlastních názorů však také umožnily
autorovi unikat autorské zodpovědnosti za své soudy. Zkrátka vždy tvrdí, že
měl na mysli něco jiného, než si myslí ten, kdo s ním nesouhlasí.
I přesto však někteří kolegové povýšili tento interpretativní výkon na
„model“ pro ostatní.3 Tento soud souvisí do jisté míry s tím, jak své dílo
posoudil sám Petr Maťa. V jednom z úvodů ke své knize se vyhranil vůči
dosavadním pracím na téma šlechty, jež údajně postrádají „jednotnou výkladovou linii“ (Svět, s. 7)4 a zanedbávají „interpretativní výkon“ (Svět, s. 7).
Následně oznámil, že ve svém díle využívá „vhodného explikativního modelu“
(Svět, s. 19). Dodal však, že nebylo jeho cílem vytvořit či zpochybnit „obecný,
teoreticky fundovaný sociálněhistorický model“ (Svět, s. 19). Tyto věty i kniha
sama ukazují, že autor chtěl podat ve své souhrnné práci interpretaci a ne jen
souhrn fakt. Není z nich však jasné, co má být „obecný model“, ani zda z něj
autor vychází. Věty se totiž objevují ve zhuštěném výkladu toho, co Maťa
3
Viz recenzi Jiřího Kubeše, Kuděj 6, 2004, č. 4, s. 89–91; Tomáše Knoze, Acta Comeniana 18, 2004, s. 302–306; Jiřího Juroka, Studia Comeniana et historica 34, 2004, č. 71–72,
s. 280–285; Víta Vlnase, DaS 27, 2005, č. 5, s. 44; Zdeňka Vybírala, Folia historica bohemica
21, 2005, s. 305–312; K u b e š , Jiří: Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650–1750. Úvod
do tématu. In: týž: Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650–1750). (Prameny
k pardubickým dějinám 3). Pardubice 2007, s. 9–33, zvl. s. 18–19.
4
„Od počátku jsem se bránil tomu, aby i tato práce nehypertrofovala v kratochvilná miscellanea ze života raně novověké šlechty, postrádající jednotící výkladovou linii a usilující o samoúčelné
zaznamenání všech střípečků náhodně vytažených zpod nánosu archivního prachu…“ (Svět, s. 7).
Větě předchází vylíčení slabin „současného českého bádání o raně novověké šlechtě“, k němuž
se tento výrok vztahuje. Za povšimnutí stojí také Maťovo hodnocení literatury v rozsáhlém
poznámkovém aparátu a stručné odsouzení tří ostatních syntéz o raně novověké šlechtě, k nimž
prý „zaujme stanovisko“ (Svět, s. 7).
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nazývá „teorií sociálního jednání“ Pierra Bourdieu, avšak tato teorie nehraje
v jeho argumentaci žádnou úlohu. V téže pasáži totiž Petr Maťa vysvětlil, že
se touto teorií řídit nebude.5
Od nekritického tónu recenzí, které tezi o nových modelech přijaly za
svou, se odlišil jen Jiří Pešek. V recenzi pro Český časopis historický uvedl
některé zcela základní nedostatky Maťova přístupu.6 Petr Maťa nepřijal ani
tuto kritiku a s odstupem dvou let na ni útočně reagoval manipulativním
článkem, který vyšel v Českém časopise historickém roku 2007.7 Nekritické
přijetí Maťovy knihy zajisté není světovou katastrofou, ale pro malý svět
české „šlechtologie“ má jistý význam. Všechny čtyři syntézy mají důležitou
úlohu pro další vývoj bádání o raně novověké šlechtě. Jejich struktura,
soudy i celkové závěry ovlivní orientaci dalšího bádání.
Z kolektivního souhlasu se rodí konvence, které zavazují členy komunikačního společenství. Z toho důvodu jsem se po velkém váhání rozhodl
svou kritiku vyjádřit. Je jistě lepší projevit svůj názor v samostatné recenzi,
než trousit dílčí námitky v poznámkách pod čarou. Navíc nemám v úmyslu
se k Maťovu dílu vyjadřovat ve svých vlastních pracích. Moje analýza byla
ze všech recenzí nejrozsáhlejší a nejpodrobnější. Rozhodně se nejednalo
o výplod emocí, jak tvrdí Petr Maťa (Odpověď, s. 163). Nebyla ani „žlučovitým
gestem rozhořčení, v němž se jiné názory ve snaze o recenzentovo vlastní vymezení
zhmotňují v nepřátele, které je dovoleno potírat i rozdáváním ran pod pás“ (Odpověď, s. 179). Rozboru knihy jsem věnoval hodně úsilí a v rámci možností,
které skýtá rozsah recenze, jsem se snažil podat komplexní hodnocení Maťovy interpretace. Rovněž tento nový rozbor vychází z opětovného pečlivého
prostudování celé knihy i Maťovy Odpovědi.
„Tušení“ Petra Mati
Dříve, než přistoupím k rozboru konkrétních Maťových obvinění, bych
chtěl upozornit na některé nepodložené formulace v jeho Odpovědi, jež
ovlivňují čtenářův úsudek o celkovém vyznění mé recenze i celého sporu.
5
Dovolím si podotknout, že Bourdieu spolupráci s historiograií ve svém díle odmítal.
Jeho metody také nebyly vyvinuty pro historický výzkum. Maťa se přitom rozhodl převzít od
Bourdieua jen jeho výčet několika druhů kapitálu. Při odmítnutí habitu a ignorování dalších
kategorií, které sloužily k výzkumu společnosti (např. sociální pole), se však veškerý vliv
Bourdieua opravdu omezuje jen na používání ekonomických metafor.
6
Jiří Pešek, ČČH 103, 2005, s. 663–669. Kritiku přinášejí i některé z pozitivně hodnotících recenzí. V recenzi Tomáše Knoze nalezneme průběžně námitky a konstatování o tom, že
ten či onen názor je problematický, ale nedozvíme se proč. Na závěr recenzent přesto označuje
knihu za „teoretický model“ pro ostatní historiky. Zdeněk Vybíral vyslovil ve své recenzi trefnou kritiku Maťova jazyka.
7
M a ť a , Petr: O české aristokracii a „obvyklých pravidlech vědecké práce“. Odpověď Jiřímu
Peškovi. ČČH 103, 2007, s. 903–913.
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Jedná se především o výroky, spojující recenzi se světem emocí8 a parafráze
mých výroků, jež kritiku bagatelizují jako chytání za slůvka a překrucování.
Nejostřejší obvinění Petra Mati vycházejí pouze z toho, co „tuší za Cermanovým přístupem“ (Odpověď, s. 166).9 Do této sféry patří také různé soudy
o mé osobě a mé motivaci, které s textovou kritikou nemají nic společného.
Petr Maťa mne opakovaně obviňuje ze zaujatosti (Odpověď, s. 164, 166,
177–179) a v závěru sděluje čtenářům, že jsem prý „nepsal bez zášti“ (Odpověď, s. 179).
Údajně jsem také kalkuloval s tím, že si „čtenář recenze nebude tvrzení ověřovat“ (Odpověď, s. 177).10 Nuže, proč bych do recenze psal odkazy
na stránky recenzované knihy, kdybych nechtěl, aby si mé údaje někdo
ověřoval? Kdybych v recenzi nic necitoval a na nic neodkazoval, dopustil
bych se zajisté prohřešku. Avšak já jsem svá tvrzení dokládal přímými citáty
a odkazy na pasáže z knihy. Petr Maťa však ve své Odpovědi cituje útržky
z mé recenze neúplně. Vždy v nich vynechává odkazy na stránky recenzované knihy, které jsem měl v recenzi. Vzniká tak dojem, že má tvrzení
nebyla dostatečně podložená. Pro jistotu jsem tedy v tomto článku věnoval
mnohem větší prostor přímým citacím celých vět, podobně jako to učinil
Petr Maťa ve své Odpovědi.
Dopustil jsem se manipulace?
Zaměřme se nyní na zásadní otázku: Zkreslil jsem v recenzi obsah
knihy Svět české aristokracie? Úvodem sděluje Petr Maťa, že moje recenze je
prý založena na třech krocích, jež pohotově označuje cizími slovy: „negace“,
„substituce“ a „polemika“. Není těžké poznat, že struktura mé recenze je jiná
a jiný je i můj argumentační postup. Řídil jsem se strukturou recenzované
práce, kterou jsem komentoval. Toto řešení má nevýhodu v tom, že mi neumožnilo soustředit se na hlavní námitky vůči Maťovým tezím, ale já jsem se
tak rozhodl právě kvůli tomu, aby mi nikdo nepředhazoval, že jsem z knihy
něco vynechal a zkreslil její argumenty.11 Konkrétně má moje recenze následující strukturu: 1. úvod s náčrtem stavu bádání, 2. autorova (tj. Maťova)
formulace tématu, 3. struktura recenzované práce, poté 4. výklad podle
šesti částí knihy s podrobnými kritickými komentáři ke dvěma tématům:
8
Tvrdí, že jsem byl „veden intuitivní úvahou“, když jsem formuloval jednu z výtek (Odpověď, s. 168).
9
„Za Cermanovým přístupem k této věci tuším normativní nárok na jediné správné psaní
o šlechtě, kdy vzdělání patří do balíčku ‚rodinný život‘, testamenty do rubriky ‚majetek‘, titulatura do
přihrádky ‚prestiž‘ atd.“ (Odpověď, s. 166).
10
„Mají jistě vyvolat dojem a zároveň kalkulují s tím, že si čtenář nebude všechna tvrzení ověřovat“ (Odpověď, s. 282).
11
Rozhodně mi tento postup neumožnil „stanovit vlastní normu pro posouzení knihy a zhodnocení jejích nedostatků“, jak tvrdí Maťa (Odpověď, s. 165).
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ke „kariérám“ a k postavení „české aristokracie“ na vídeňském dvoře. Poté
následuje 5. celkové zhodnocení, kde znovu shrnuji svou kritiku tématu
„kariér“ a Maťova jazyka. V úvodní pasáži jsem se tedy nevěnoval „negaci“,
nýbrž autorovým formulacím tématu a struktuře celé knihy.
Podle Petra Mati jsem však začal „negací“. Vyšel jsem údajně z podivení nad tím, že v knize nenacházím formulováno téma (Odpověď, s. 163)12
a ignoroval jsem, že v četných úvodech je hned několik vymezení tématu.
Dále jsem údajně vycházel z „popření existence tématu“ (Odpověď, s. 165).
Toto tvrzení je lživé. Svou tezi o „negaci“ dokládá P. Maťa parafrází věty,
která se v recenzi vůbec nevyskytuje. Nikde v recenzi netvrdím, že v práci
není formulováno téma, ani nikde netvrdím, že v knize neexistuje téma. Pouze dvakrát vyjadřuji názor, že téma není formulováno konkrétně. V recenzi
na počátku stojí: „Jediným konkrétním vymezením tématu zůstává...“ (Recenze,
s. 282). V závěru recenze pravím: „Kniha nemá jasné téma“ (Recenze, s. 304).
Závěru přitom předchází téměř otrocky věrná rekapitulace Maťových tezí,
podložená citáty a odkazy na čísla stran. Tvrzení o tom, že kniha nemá formulováno téma, tedy v recenzi není a ani nevystihuje podstatu mé kritiky.
Určení tématu knihy problematizuje ve skutečnosti už sám autor svými
rozporuplnými tvrzeními. V úvodu knihy slibuje čtenářům: „I když jsem se
na některých místech neubránil pokušení odbočit od základní argumentační linie k detailům, neustále jsem se snažil sledovat ústřední téma, jímž je
analýza sociálních strategií české vysoké šlechty...“ (Svět, s. 7). Na konci pak
toto vymezení popírá: „Naše práce ovšem nebyla striktně argumentativní
povahy. Nesměřovala k obhájení jasných tezí a snažila spíše nabídnout nový
souhrnný pohled na společnost české vyšší šlechty...“ (Svět, s. 699). Souhrnnost
pohledu je znovu v rozporu s výkladem o sociálním jednání (Svět, s. 18–22),
kde autor oznamuje, že jeho výklad bude ve skutečnosti redukován jen na
to, co je vysvětlitelné „úsilím o udržení sociálního statusu“ (Svět, s. 22). To je
velice podstatný rozpor, který ovlivnil celkové vyznění interpretace. Nejasnosti přináší také autorův výklad pojmu „aristokracie“, k němuž se vyjádřím
v samostatné pasáži na konci článku.
Údajně jsem také přehlédl Maťovu informaci, že tématem knihy je
sociální pohyb. Neopodstatněnou „negací“ jsem si chtěl prý „připravit půdu
pro další argumentaci“ (Odpověď s. 164). Hned na to mi Maťa sděluje, že
jeho „záměr je jasně přiznán v klíčových pasážích knihy – v úvodu“ (Odpověď,
s. 164) a cituje několik vymezení tématu ve všech svých úvodech (Svět, s. 11
a s. 19 ad.). Doslova cituje část rozsáhlého souvětí ze s. 11, v němž jako svůj
cíl uvedl „prozkoumat sociální pohyb“ (Odpověď, s. 164). To vše bych prý viděl
„při nezaujatém čtení“ (Odpověď, s. 164). Ovšem já jsem to viděl.

12
„Ivo Cerman se nejprve pozastavuje nad tím, že v mé práci nenachází formulováno téma“
(Odpověď, s. 163).
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V recenzi jsem věnoval pozornost autorovu úvodnímu vysvětlení, že
kniha je přepracovanou verzí diplomové práce Aristokratická prestiž a že
nyní ji autor musel nejen „doplnit a prohloubit, nýbrž i zcela přeformulovat
původní argumentaci“ (Svět, s. 5). Dále jsem sledoval, jak Petr Maťa nově
formuluje téma přítomné knihy, nezamlčel jsem jeho odvolání na Bourdieua, ani to, že jeho tématem je „sociální pohyb“. Doslova jsem napsal: „P.
Maťa však původní text rozšířil a nově koncipoval. Následujících asi třicet stran
je vyplněno velmi rozvleklým, ale bezvýsledným pokusem vysvětlit, v čem vlastně
nové téma knihy spočívá a jaký ‚interpretativní model‘ tu je sledován. Jediným
konkrétním vymezením tématu nakonec zůstává stručné sdělení, že kniha má
objasnit proměny ‚české aristokracie‘ před a po Bílé hoře (s. 34, viz také s. 7).
Autor dává přednost výrazu ‚sociální pohyb‘ (s. 11, 18)...“ (Recenze, s. 282).
Podotýkám, že v původní recenzi se nachází vše, co jsem nyní citoval, včetně odkazů na čísla stran. Každý si tedy mohl autorovy formulace na s. 11
a 18 nalézt a podívat se na ně celkově. Čili skutečně jsem nepřehlédl ona
vymezení tématu, která uvádí Petr Maťa v Odpovědi (zde odkazuje jen na
Svět, s. 11 a 1913) a rovněž jsem zmínil i další, která zase ve své Odpovědi
nezohledňuje (Svět, s. 7 a 34). Neskrýval jsem čtenářům, jakou používá
terminologii, ani to, že „dává přednost“ výrazu „sociální pohyb“. Nepodsouval
jsem mu „vlastní téma“, jak o mně tvrdí (Odpověď, s. 165–166, 174, 179). Ani
další formulace ze závěru jsem nepřehlédl. Nezbývá mi než dodat, že to vše
by Petr Maťa v recenzi viděl při nezaujatém čtení.
Abych ještě jednou vyvrátil Maťovo tvrzení, že moje výtka spočívala
v „negaci“ jeho tématu, připojuji ještě klíčovou větu ze svého závěrečného hodnocení: „Jeho kniha zůstává kdesi na půl cesty mezi původní prací
‚o prestiži‘ a prací o sociálně historických změnách šlechty v 17. století. Mezi
šlechtickým habitem (‚prestiží‘) a požadavky profesně členěné společnosti byl však
skrytý konlikt, a ten je potřeba tematizovat“ (Recenze, s. 305). Dovolím si ještě
jednou upozornit na to, že jsem ani v těchto větách neignoroval autorovu
vlastní formulaci tématu, jež se hlásí k sociálním dějinám. Pouze jsem si
dovolil jeho práci nechválit.
Dále nemohu souhlasit ani s Maťovou výtkou, že jsem „zamlčel meritum
věci“ (Odpověď, s. 166) a že jsem se jednostranně soustředil jen na nedostatky práce (Odpověď, s. 166). Rád bych ještě jednou upozornil, že jsem svou
recenzi začínal rozborem logicko-obsahového členění práce a poté jsem
od charakteristiky celku přešel k částem. Konstatoval jsem, že autor v knize
pojednává o řadě nesourodých témat, a domníval jsem se, že nejdůležitější
z nich jsou prestiž a „kariéry“. Své mínění jsem zdůvodnil ohledem „na celkovou kompozici knihy. Z ní vyplývá, že v knize se střetávají přinejmenším
dvě témata: aristokratická prestiž a profesionalizace“ (Recenze, s. 283).
13
Pro upřesnění sděluji, že citovaná pasáž ze s. 19 začíná na s. 18, takže můj i Maťův odkaz
odkazuje na stejnou pasáž.
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„Krok druhý – substituce: Popření existence tématu ovšem v Cermanově
polemice plní důležitou funkci, neboť recenzentovi umožňuje stanovit vlastní formu pro posouzení knihy,“ sděluje Petr Maťa v Odpovědi (s. 165). Pokud pro
mě údajně byla „substituce“ tak důležitá, budu nyní věnovat více prostoru otázce, jak Maťa substituci dokazuje. Předem bych chtěl ještě jednou
upozornit na to, že popření existence tématu nebylo východiskem mojí
recenze. Dále je třeba upozornit, že Maťův výklad obsahuje vlastně obvinění ze dvou různých substitucí. Zaprvé jsem údajně odmítal „uznat sociální
hledisko za možný pohled na věc“ (Odpověď, s. 165); zadruhé jsem na místo
Maťova výzkumu kariér údajně podstrčil své vlastní téma, čímž je podle
Mati „profesionalizace“.
První námitka je absurdní. Sociální pohyb je nadřazené téma celé knihy, v knize se však autor zabývá přinejmenším pěti dílčími tématy. V recenzi
jsem tuto strukturu respektoval a po úvodním rozboru celkového díla jsem
představoval jednotlivé oddíly. V této pasáži recenze bylo samozřejmé, že
jsem se věnoval zmíněným jednotlivým oddílům, a nikoli nadřazenému
tématu knihy, k němuž jsem se vrátil opět v závěru recenze. Je tento postup
manipulací? Manipulativní jsou spíše opakované Maťovy námitky, kdy na
připomínky k částem knihy reaguje, jako bych v nich komentoval knihu
celou.14
To, že se Petr Maťa v recenzované práci věnuje kariérním modelům
a profesionalizaci je skutečně pravda, ačkoli „zkoumaný jev“ pojmenovává různými výrazy, které odkazují na dvě odlišná témata. Profesionalizace
se vztahuje k obsahu činnosti, kariéra však označuje jen služební postup.
Maťovo obvinění je vyvráceno i mým dříve citovaným tvrzením, že „v knize
se střetávají přinejmenším dvě témata: aristokratická prestiž a profesionalizace“
(Recenze, s. 283). U slova „profesionalizace“ je v recenzi poznámka pod
čarou následujícího znění: „Zkoumaný jev nepojmenovává P. Maťa jedním
výrazem. Někdy mluví o kariérních modelech, jindy o profesionalizaci/profesionálech/profesích. Oba pojmy se v textu několikrát objevují jako synonyma (s.
297–299, 452, 454, 465)“ (Recenze, s. 283). Doložil jsem tedy odkazy na
stránky, že Petr Maťa výraz profese a z něj odvozená slovesa používá ve
svém výkladu a že je používá jako synonyma ke slovu „kariéra“. Pro Maťovu
manipulaci s textem recenze je příznačné, že z poznámky pod čarou vytrhl

14
Např. v pasáži o kariérách píše P. M a ť a : „Je to podobný nonsens, jako kdyby někdo práci
Josefa Macka o víře a náboženství v jagellonských Čechách označil za knihu o procesu sekularizace
a hodnotil ji z této perspektivy“ (Odpověď, s. 168). Komentář ke kapitole o rodině (Recenze, s.
293) pak líčí jako pokus vydávat „rodinný život“ za téma knihy (v Maťově jazyku – „za v mém
textu obsaženou perspektivu“, Odpověď, s. 165). Námitky týkající se dvora odmítá Maťa s tím, že
dvorská společnost „není středobodem knihy“ (Odpověď, s. 170). Námitku, že z údajů o služebním postupu odvozuje závěry týkající se obsahu služby, líčí Petr Maťa jako můj pokus povýšit
„hledisko obsahu vykonávané činnosti“ na „jediný správný pohled“ (Odpověď, s. 169). Podotýkám,
že zde cituji Maťovy výrazy, nikoli svoje.
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jen výraz „zkoumaný jev“ (Odpověď, s. 165) a čtenářům tvrdí, že tím údajně
„substituuji“ vlastní téma. K této otázce se ještě vyjádřím.
Důvody, proč jsem používal dějové substantivum „profesionalizace“,
byly čistě jazykové. Pokud bychom proces vznikání kariérních modelů chtěli
vyjádřit dějovým substantivem odvozeným od slova „kariéra“, znělo by
„kariérizace“. Takové slovo však neexistuje, takže používám výraz „profesionalizace“. Tohoto výrazu používá také Petr Maťa ve své knize, když vyjadřuje
děj, tedy vznikání kariér.15 Petr Maťa klame čtenáře, když tvrdí, že prý výraz
„kariérizace“ je můj pojem, který „soustavně využívám“ (Odpověď, s. 168).
Jednou jsem napsal „profesionalizovaných / kariérizovaných“ a jednou jsem
slovo použil s uvozovkami. Rovněž nepravdivé je Maťovo tvrzení, že pojmy
„profesionalizace“, „profesionál“ a další odvozeniny neužívá ve své knize
jako „analytické pojmy“16, neboť on mluví pouze o „kariérních modelech“.
Není to pravda, ale k této otázce se vrátím v pasáži, kde se budu znovu
věnovat Maťovu výkladu „kariér“.
O důležitosti tématu „kariér/profesionalizace“ svědčí také rozsah, který je této otázce věnován. Mezi dílčími tématy je „kariérám/profesionalizaci“
věnováno nejvíce prostoru (248 stran),17 podřizuje se jim výklad o výchově
(s. 301–326) a vztahují se k nim i kapitoly „Páni a přátelé“ a „Patroni a klienti“ (s. 641–679, tj. 38 stran). Je snad chyba, když tomuto tématu věnuje
recenzent takto koncipované knihy jistou pozornost? Bylo by snad korektnější, kdybych toto téma v recenzi zanedbal?
Nyní se věnujme druhému obvinění. Údajně jsem se dopustil „krkolomné projekce vlastního tématu“ (s. 165). Petr Maťa dokonce tvrdí: „I kdyby nebylo všeobecně známo, že jde o téma, kterým se Cerman sám zabýval
či zabývá, působil by tento úkrok násilně (Odpověď, s. 165). Totéž tvrzení
několikrát opakuje: „Ivo Cerman učinil normou pro posuzování mé knihy své
vlastní badatelské téma“ (Odpověď, s. 166). Opravdu nevím, jak přišel na
to, že se zabývám profesionalizací. Pokud vím, nevěnoval jsem se tomuto
tématu v žádném svém článku, ani v disertacích. Sám bych řekl, že mým
tématem byla v posledních letech spíše výchova šlechty v době osvícenství
a další otázky spojené s intelektuálními dějinami 18. století. Petr Maťa však
vysvětluje čtenářům sám, na základě recenze své knihy, co je prý téma
mých prací k 18. století (Odpověď, s. 167). „Pokud z jeho poznámek správně
15
Např. věta „o profesionalizaci habsburského vojska i jiných modelů kariéry v průběhu 17.
století“ (Svět, s. 452). Věta navíc sděluje, že se profesionalizovaly modely kariér.
16
Záhadný Maťův argument: „Cerman si přitom správně povšiml, že slovo profesionál a slova
příbuzná nedeinuji a používám je více méně volně (leckdy v uvozovkách, protože s nimi nepracuji
jako s analytickými pojmy)“ (Odpověď, s. 168). To však není pravda, Maťa tyto pojmy používá
pozitivně k výkladu a k závěrům, takže se jedná o „analytické pojmy“. Ovšem, „analytické
pojmy“ jsou v Maťově polemice jen účelově vytvořený výrazem, který používá, když se mu to
hodí.
17
Hlavní text má 696 stran, od čehož je třeba odečíst řadu exposé a předmluv, které
souhrnně mají několik desítek stran.
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usuzuji, pak je pro jeho téma klíčové srovnání praxe šlechtických funkcionářů
v 18. století s moderní byrokracií na základě znaků, které jsou vlastní modelu
byrokracie“ (Odpověď, s. 167). Dovolím si podotknout, že toto skutečně
nedělám a považuji tento způsob vymýšlení iktivních témat svého oponenta
za neuvěřitelnou svévoli.
Jak jsem knihu hodnotil?
Chce-li se někdo vyjadřovat k obsahu mojí recenze, musí brát v úvahu,
jak jsem knihu hodnotil; ne jen, co vše jsem kritizoval. V této souvislosti
znovu upozorňuji, že mé názory na knihu zjistí čtenář nejlépe z vlastní
recenze, neboť v tomto článku jde jen o obranu proti různým útokům ze
strany autora recenzované práce. Recenze není postavena na černobílé otázce, zda je kniha „dobrá“ či „špatná“. V úvodu i v závěru jsem uvedl, že kniha
přináší velké množství užitečných příkladů. V tomto ohledu je Maťova práce skutečně shrnující, protože šlechtologické bádání před vydáním oněch
syntéz existovalo jen v podobě mnoha konkrétně zaměřených studií, které
přinášely jen další a další příklady. V tomto ohledu bych v Maťově práci
viděl velký přínos. V pasáži o rodokmenech jsem upozorňoval, na „zajímavé
příklady konkrétních genealogických legend a zvláštní exkurz o ‚předsmrtných
znameních‘“ (Recenze, s. 284). Jeho výklad o církevní a vojenské kariéře jsem
označil za přínosný (Recenze, s. 289). V kapitole o vzdělání jsem zase uvítal
rozhodnutí „ilustrovat obecný vývoj na dvou konkrétních příkladech“ (Recenze,
s. 288). Chválil jsem Maťovy informace o testamentárních praktikách (Recenze, s. 303). V závěru jsem ještě jednou chválil faktograickou bohatost práce
(Recenze, s. 304). Zkrátka jsem neměl námitek proti konkrétním uváděným
příkladům, ale nemohl jsem souhlasit s tím, co a jak z těchto příkladů vyvozoval.18 Rozhodně není pravdivé Maťovo další obvinění: „Pokud v knize vůbec
najde něco pozoruhodného, využije to k zesměšnění autora“ (Odpověď, s. 176).
Dokonce jsem i v otázce interpretace naznačil pozitivní hodnocení.
V Maťově zaměňování kariér a profese jsem se nakonec pokusil naznačit
jisté východisko v otázce po „profesionalizaci“. „Při hledání nového tématu
však vysvitla otázka po ‚profesionalizaci‘. Tento směr uvažování mi do budoucna připadá přínosný, neboť naznačuje cestu k sociálně-historickým otázkám po
pozici šlechty v měnící se společnosti“ (Recenze, s. 304). V Odpovědi však byl
tento názor manipulativně překroucen a nakonec mne Maťa obvinil, že prý
18
Nemohu než znovu zopakovat, co jsem napsal po výčtu pozitivních aspektů Maťovy
knihy. „Problém ovšem vznikne, jakmile se pokusíme vyjádřit k ‚interpretaci‘ P. Mati. Kniha nemá
jasné téma. Odhodila sice název diplomové práce, ale nenalezla téma nové. Na textu, podkapitolách
a v poznámkách je zřetelně vidět, že autor knihu neustále rozšiřoval, snad v touze obsáhnout ty
nejnovější příspěvky a myšlenky… Za zmínku stojí také nemetodičnost Maťova postupu. Postupuje
metodou libovolně vybíraných příkladů, což samozřejmě k žádné interpretaci vést nemůže“ (Recenze,
s. 304).
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jsem knihu hodnotil na základě tohoto tématu, jež je údajně mým tématem.
O tom skutečně nemůže být řeč. Vycházel jsem vždy z rejstříku otázek, které
nastínil autor recenzované práce.
V závěru recenze jsem své kritické připomínky shrnul takto: „Práce P.
Mati sice přináší mnohé užitečné příklady, ale zároveň obsahuje spoustu autoritativních zjednodušení, která budoucímu výzkumu spíše uškodí. Vývoj aristokracie po Bílé hoře není touto prací ani zdaleka zmapován a budoucí výzkum
by ji měl využívat jen velmi obezřetně“ (Recenze, s. 306). V této souvislosti
bych chtěl ještě jednou uvést, že jsem zde nemluvil o škodlivosti knihy,
jak tvrdí čtenářům Petr Maťa hned na začátku své Odpovědi (Odpověď, s.
163). Nezevšeobecňoval jsem. Chtěl jsem jen upozornit, že nelze přijímat
některé Maťovy závěry.
Moje kritika se opravdu týkala interpretace a metod. Čili nekritizoval
jsem faktograickou stránku knihy, ani jsem se nesoustředil na překlepy či
gramatiku, hodnotil jsem autorovu metodu a závěry, ke kterým došel. Nekritizoval jsem je však kvůli tomu, že bych chtěl knihu sám napsat jinak, jak
mi podsouvá Petr Maťa. Takovouto knihu psát nechci. Zajímala mě vskutku
„vnitřní logika recenzovaného textu“, což Maťa žádá po svém recenzentovi
(Odpověď, s. 176).19 Znamená to respektovat kompozici a argumentační
postupy díla a sledovat autorovy závěry. Ovšem respektovat neznamená,
že budu do posuzovaného textu vnášet koherenci, která mu chybí. Zjistí-li
interpretátor, že v argumentaci textu jsou rozpory, musí je ponechat. To
platí při studiu historických textů i při recenzi současných děl. Vzhledem
k tomu, že od recenze se očekává hodnocení, je dokonce nutné na logické
rozpory poukázat. Vždyť v syntéze je celková struktura důležitější než ten
či onen dílčí názor či faktograický údaj.
Kniha je totiž napsána takovým stylem, že v jejím celkovém vyznění
není s čím souhlasit či nesouhlasit. Proto jsem v závěru napsal, že nemá jasně
formulované téma. Ve vědeckém stylu, který uplatnil Petr Maťa, je logika
výkladu sekundární. Pro celkové hodnocení jsou však důležité i dílčí problémy jednotlivých oddílů knihy, k nimž se vyjádřím konkrétněji. Vzhledem
k velkému počtu dílčích otázek a dílčích obvinění, která Petr Maťa vznesl,
se bohužel nemohu vyjádřit ke všem.
Některá dílčí obvinění
Nebudu tentokrát postupovat podle jednotlivých oddílů knihy, omezím se jen na některé otázky, ke kterým se vztahují další dílčí obvinění
Petra Mati vůči mně. Po vyložení své teze o „negaci, substituci a polemice“
19
díla.

Naskýtá se otázka, zda „vnitřní logiku“ posuzovali nekriticky chválící recenzenti Maťova
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totiž vstupuje do polemiky s některými mými soudy (Odpověď, s. 166–174).
Většinou se jedná o komentáře, které se vztahovaly ke kariérám.
Avšak zde se Petr Maťa místy ocitá v rozporu. A jedná se o podstatné
věci. Podívejme se, jak se z hlediska „vnitřní logiky textu“ jeví jeho výklad
českosti české aristokracie. I zde se pohybuje mezi dvěma extrémy. Složitost
pobělohorské situace vykládá Maťa v úvodu (Svět, s. 32–34), v kapitole
o pozemkové držbě po Bílé hoře (Svět, s. 137–147) a v kapitole o dvoru
(Svět, s. 366–367, 411–412). Ve výkladu o císařském dvoru ve druhé polovině 17. století shrnuje: „Hranice mezi českým a cizím, vymezitelná možná
v prvních pobělohorských desetiletích, se záhy stává nezřetelnou a její rýsování
vede k umělým, anachronistickým konstatováním“ (Svět, s. 412). Slova „českým“ a „cizím“ jsou v původním textu zdůrazněna kurzívou. Jako příklady
takovéto aristokracie uvádí pak Schwarzenbergy a Dietrichsteiny. Přesto
v téže knize, v téže kapitole Petr Maťa určuje, kteří čeští šlechtici se v pobělohorském období vyskytovali u dvora. „Zbývá zodpovědět otázku, kteří čeští
aristokrati uskutečnili v pobělohorském období dvorskou kariéru v tom smyslu,
jak jsme o ní hovořili v této kapitole“ (Svět, s. 432). A skutečně následuje výčet
těchto českých rodů, jejichž výběr se v těchto podmínkách jeví značně subjektivní (Svět, s. 432–439).
V rozporu sám se sebou (i s historickou skutečností) se Petr Maťa
ocitl znovu v Odpovědi, v otázce jazyka české aristokracie. Když jsem se
v recenzi pozastavil nad tím, že v práci, která má mapovat vývoj i v pobělohorské době, věnuje autor pozornost jen českým pojmům, označil to
Maťa za „svědectví nerealistických nároků“ (Odpověď, s. 172). Dodal, že jsem
„postuloval potřebu zkoumat tuto otázku v evropských souvislostech“ (Odpověď, s.
172). To jsem rozhodně neměl na mysli. Jen jsem logicky poukázal na to, že
němčina a románské jazyky hrály v aristokratickém prostředí pobělohorské
doby výraznější úlohu než čeština. Nerealistické nároky si kladl autor knihy,
nikoli recenzent.
Stejně nelogická je Maťova reakce na mou výtku, že nevěnuje pozornost praktické otázce dvořanova působení. „Z hlediska tématu české aristokracie by šlo o velkou odbočku“ (Odpověď, s. 169). Slovo „české“ zdůraznil
kurzívou. Připomeňme si výrok téhož autora, v němž vysvětloval situaci
šlechty u vídeňského dvora. Je v tom rozpor. Navíc si položme otázku, zda
Maťovo formální chápání dvora20 je nějak nevyhnutelně určeno tím, že se
zabývá českou aristokracií. Podle mého názoru zde žádná souvislost není.

20
Formální chápání znamená, že vychází z Hofstaatu. Nikde v recenzi netvrdím, že by Maťa
užíval seznamy členů Hofstaatu jako jediný pramen, z čehož mne obviňuje v Odpovědi, s. 169.
Jeho vymezení i otázky však vycházejí z formálního chápání dvora, které uplatňují badatelé,
kteří opravdu vycházejí ze seznamů Hofstaatu (J. Hausenblasová, M. Hengerer, S. Sienell). Přinejmenším u Hengerera je však vyložena historická geneze tohoto formálního pojetí Hofstaatu
i další dimenze raně novověkého dvora. Takovou komplexnost výkladu u Mati nenajdeme.
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Podobnými rozpory a nelogičnostmi je zatížen Maťův výklad o kariérách. K němu se opět vrátím, protože většina Maťových drobných obvinění,
která následují po „velkém obvinění“ z negace, se znovu vrací k tomuto tématu. Příčinou mého kritického komentáře byl především nesoulad
mezi tím, čím se autor zabýval na 248 stranách svého výkladu o kariérách,
a závěry, které z toho vyvozoval. Nesoulad spočíval v tom, že ze služebního
postupu vyvozoval závěry o „valorizaci služby“, „meritokratických rysech“
a profesionalizaci. Slovo kariéra označuje služební postup a i v Maťově
„explikaci“ má tento význam. Maťa ji tak deinuje (Svět, s. 296–297)21 a ve
svých výkladech se rovněž věnuje pouze tomu, co souvisí se služebním
postupem.
Petr Maťa totiž říká: „Ukázali jsme, jak aristokracie začínala valorizovat
kategorii služby, jak se zvolna zapojovala do služeb habsburského dynastického
impéria v různých segmentech jeho členitého systému a jak se postupně proměnila ve služebné seskupení hodnostářů s meritokratickými rysy“ (Svět, s. 700).
To jsou silná slova. Vidět aristokraty jako služebné seskupení hodnostářů je
nepřijatelná jednostrannost. S přihlédnutím k dlouhodobému vývoji je to
také chybné tvrzení. „Česká aristokracie získává v raném novověku výrazně
meritokratické rysy“ (Svět, s. 521). Jaké rysy měla ve středověku? V Odpovědi
Maťa svou tezi shrnul ve vcelku nesmyslné větě: „Průvodním jevem formování
modelů služebního postupu je dále diverziikace životního a sídelního rytmu aristokratů a přehodnocení postoje ke službě panovníkovi“ (Odpověď, s. 167).
Co znamená „diverziikace životního a sídelního rytmu“? Jak je může ovlivnit
„model služebního postupu“? Chápal bych, že je mohou ovlivnit vyšší nároky
na službu, tedy změny obsahu. Ale jak je může ovlivnit služební postup?
Pokud byly „průvodním jevem“, znamená to, že zde neexistovala příčinná
souvislost? Vypovídá „formování modelů služebního postupu“ něco o zdokonalení šlechtické služby ve veřejných úřadech či „valorizaci služby“?
Vraťme se k důkazům Maťových vývodů. Z čeho dokazuje „meritokratické rysy“ a „valorizaci“? Důkazy přináší ve velmi krátké pasáži o třech
stranách (Svět, s. 288–290). Pod vlivem staršího českého bádání o sémiotice
českých slov zde vykládá významy pojmu „služba“. Nesleduje postoj ke
službě, nýbrž použití slova. Z toho odvodil, že šlechta jagellonské doby
službu odmítala, nebo ji brala jen za krajní možnost. Žádné důkazy o dřívějším odmítání služby a pozdější „valorizaci“ nepřinesl. Výklad o tempu
změny není zcela pochopitelný. Maťa totiž postupuje „příkladovou metodou“ a není jasné, zda jednotlivé případy, které uvádí pro 16. století, jsou
míněny jako výjimky či doklady obecného trendu. Teprve ve výkladu o 17.
století zobecňuje.22 Důkazy, které snáší, jsou také poněkud zvláštní. Bez znalosti soudobé etiky Maťa vykládá zmínky o zahálce či aktivním životě jako
21
Dle deinice „měla charakter služebního postupu“ (Svět, s. 297).
22
Připouštím, že jsem v recenzi špatně pochopil autorův výklad o časovém zařazení změny
(Odpověď, s. 172).

172

S

V

Ě

T

Č

E

S

K

É

…

výpověď o postoji ke službě. Výroky šlechticů z poloviny 17. století o tom,
kolik let sloužili panovníkovi, také nedokazují nic o dlouhodobé změně.
Kupení útržkovitých citátů je účelové, takže Maťa brzy dochází k závěru, že
aristokracie se přetvářela ve „společnost s jasně meritokratickými rysy“ (Svět, s.
292). Maťa odmítl mou námitku, že se v knize nevěnoval úloze aristokratů
coby vrchnosti, ale ono skutečně nelze přehlédnout, že příslušníci údajného
„služebného seskupení“ zároveň hospodařili na venkovských panstvích.
Nejpřesvědčivějším důkazem údajné změny je dle autora „neustálý
a s postupem desetiletí čím dál urputnější zápas o různé úřady a hodnosti“ (Svět,
s. 296). Konliktům mezi šlechtici věnoval autor skutečně hodně pozornosti.
Nevím, jak se měří urputnost zápasu, ale ani tyto údaje bez dalších informací
o obsahu služby nedokládají žádnou „valorizaci služby“ ani „profesionalizaci“ či „meritokratické rysy“. Závažným argumentem ve prospěch Maťova
názoru by mohlo být tvrzení, že se zvyšoval zájem o kupování „nevýnosných
úřadů“ (Svět, s. 296). Podtrhuji, že tento zájem datuje na „konec 17. století“.
Neřekl však, které úřady měly být nevýnosné, ani toto téma v dalším textu
nesledoval. Avšak pokud měl autor na mysli čestné úřady, nevypovídal by
tento zájem aristokratů nic o jejich postoji ke službě, nýbrž k držbě čestných
úřadů. Z hlediska důslednosti autorovy argumentace si jen dovolím upozornit, že ve výkladu o pobělohorské době už nesledoval používání slova
„služba“. Tudíž se zde ztratila souvislost s výkladem o době, kdy šlechta
ještě službu údajně „nevalorizovala“.
Pro Maťovu logiku je dosti závažným pochybením zaměňování profesionalizace a kariér. K tomu v jeho textu skutečně došlo, nevymyslel jsem si
to. Petr Maťa nepoužíval pojmy „profesionalizace“ a „profesionál“ v uvozovkách a s odstupem, jak tvrdí v Odpovědi (Odpověď, s. 174). Výraz používal
i v pozitivním smyslu jako nástroj svého výkladu („analytický pojem“).23 Již
v deinici „kariéry“ sděluje čtenářům: „Kariérní modely, o nichž zde budeme
hovořit, jsou do jisté míry konstrukcemi, ‚ideálními typy‘[…] Lidský život bývá
příliš složitý […] Od profesní mobility k důsledné profesionalizaci vedla dlouhá
cesta a zdaleka ne každý aristokrat zasvětil život jednomu modelu kariéry“ (Svět,
s. 297–299). V této klíčové pasáži v úvodu svého výkladu o kariérách použil
pojmu „profesionalizace“ jako označení pro vznikání kariérních modelů.
Nejčastěji použil Maťa výrazů v kapitolách o vojenské kariéře a diplomatické kariéře. Jedna z podkapitol pasáže o vojenské kariéře se dokonce
jmenuje „Diletanti a profesionálové“ (Svět, s. 449–458). A Petr Maťa v ní
vykládal „o profesionalizaci habsburského vojska i jiných modelů kariéry v průběhu 17. století“ (Svět, s. 452). Tedy další věta, kde se „model kariéry“ vyskytl
dokonce jako synonymum k „profesionalizaci“. Dozvíme se zde, že monarchie měla „stálé vojsko s profesionálními důstojníky“ (Svět, s. 453), že Šlik
23
Sloveso „profesionalizovat“ se vyskytuje ve Svět, s. 457, 458, 454–455; „profesionalizace“
ve Svět, s. 452, 454, 465, 476, 489, 522, 412, 413, 435. A to jsem zajisté nepodchytil všechny
výskyty.
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byl „zkušený profesionál“ (Svět, s. 454), Karel ze Žerotína „jedním z českých
vojáků-profesionálů“ (Svět, s. 455) a v závěru nalezneme několik výmluvných tvrzení o „profesionalizaci důstojnického sboru“ (Svět, s. 457–458).
Dovolím si odcitovat jednu z vět, v níž o profesionalizaci mluví: „Vzdor celé
řadě reliktů žoldnéřské éry se militární uplatnění šlechty vyhranilo ve svébytný
typ profesionální vojenské kariéry, která nebyla a ani nemohla být kombinována s jinými modely šlechtického uplatnění“ (Svět, s. 457). Jen malý dodatek:
toto tvrzení, – i mnoha jiná –, jsou v rozporu s předchozím deinujícím prohlášením o složitosti života a „ideálním typu“. Konečně: „Válka přestávala
být univerzálním šlechtickým posláním a stávala se variantou profesionálního
zaměstnání“ (Svět, s. 458). Opravdu jsem téma „profesionalizace“ Maťovi
podsouval? Dovolím si upozornit, že Maťa hovoří velmi často i o byrokratizaci, zejména když charakterizuje pozadí aristokratické činnosti.24 Většinou
mluví o „byrokratizaci státní správy“, a to pro dobu dosti širokou. V jednom
případě se dokonce byrokratizace týkala i aristokrata, neboť Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkowicz si v říšské dvorské radě „osvojil byrokratické formy
rozhodování“ (Svět, s. 598).
V případě kapitoly o diplomatické kariéře Maťa mou kritiku velmi ostře
odmítl a znovu mne obvinil z „podsouvání“ a „překrucování“. Dovolil jsem si
v recenzi oponovat jeho tvrzení o profesionalizaci aristokratických diplomatů. Jednak proto, že k tomuto tématu nepřinesl žádné důkazy a zabýval
se jen služebním postupem (kariérou), jednak proto, že jeho kusé údaje
vycházely z neznalosti dějin raně novověké diplomacie (Recenze, s. 291).
Maťa tvrdí čtenářům, že prý v knize nic takového nenapsal. Ve skutečnosti
prý říká již ve své knize totéž, co já v recenzi (Odpověď, s. 173–175). „Ivo Cerman se chytil jediné pasáže, v níž – z hlediska kontextu oprávněně – upozorňuji
na skutečnost, že na sklonku 17. století byli někteří aristokrati (Gallas, Lobkovic,
Berka) k déledobým diplomatickým misím využíváni opakovaně…“ (Odpověď,
s. 174). Výsledkem je další hrubé obvinění recenzenta, jehož kritika je prý
„do nebe volající drzost“ (Odpověď, s. 174). Bohužel, Maťa neuvedl korektně
mou kritiku ani svá tvrzení v knize. Neuvedl ani číslo strany, na kterou
jsem odkazoval. Především upozorním, co jsem napsal: „Na základě několika vytržených příkladů P. Maťa dochází k závěru, že aristokratičtí diplomaté
se v 17. století změnili v profesionály, diplomatická činnost v ‚trvalé zaměstnání‘
(s. 476) “. Nikterak jsem nezastíral, že Petr Maťa hovoří o několika případech
a trvalém zaměstnání, ale dovolil jsem si s tímto ¨postupem nesouhlasit.
Maťa hovoří o „progresivní profesionalizaci habsburské diplomacie v 16.
a 17. století“ již v úvodu kapitoly (Svět, s. 465). V téže pasáži se dozvídáme,
že „armáda profesionálních diplomatů“ se objevila zhruba ve stejné době,
kdy došlo k vojenské revoluci (Svět, s. 465). Na konci výkladu pak hovoří
24
Slovo má vlastní heslo v rejstříku, takže jeho výskyt nemusím dokazovat. Důležité pasáže,
Svět, s. 338, 350 nn., 368.
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o profesionalizaci, jež údajně vyvrcholila na přelomu 17. a 18. století (Svět,
s. 476–477). Maťa průběh tohoto procesu opravdu nijak nevykládá, což lze
těžko považovat za pozitivum. V závěru však své teze o „trvalém zaměstnání“ zobecňuje. Abych znovu nebyl obviněn z „podsouvání“ ocituji znovu
několik celých vět. „V kariérách celé řady osob začíná diplomatická epizoda
zabírat čím dál tím delší období… Dosavadní vyslanecké ‚mezičasí‘ se tak zvolna – a ovšem bez přílišného nadšení svých vykonavatelů – přetvářelo v trvalé
zaměstnání“ (Svět, s. 476). „Přelom 17. a 18. století však přinesl ještě jednu
novinku: Řada císařských vyslanců se proměnila ve všestranné diplomaty,
jež bylo možno vyslat na kterékoliv působiště od Madridu až po Petrohrad a od
Stockholmu po Řím.… Přesto se právě v této době zformovala skupina univerzálně použitelných vyslanců, kteří byli ochotni investovat do služby panovníkovi čas, peníze i pohodlí, to vše v očekávání zaručených potíží a jen nejasných
výhod“ (Svět, s. 477). Jako „nejlepší příklad“ uvádí autor hraběte Berku,
jehož označuje za „profesionála“. Pojem dává v tomto případě skutečně do
uvozovek.
Dovolím si upozornit, že ani toto sdělení, ani celá kapitola nevysvětlují čtenáři, v čem měla „progresivní profesionalizace“ či „všestrannost“ těchto
aristokratů spočívat. Proměna „ve všestranné diplomaty“ alespoň znamená
změnu kvalitativní. Znovu opakuji, že zkratkovité naznačování dalekosáhlých závěrů nepovažuji za přednost Maťova přístupu.
Maťa vidí podstatu změny v délce služby (Svět, s. 476–477). Délku
působení uplatňuje jako argument i v případě „dvorské kariéry“ (Svět, s.
390). I ta se má poznat podle „dlouhodobého“ či „trvalého“ působení.
K tomu jsem se vyjádřil již v recenzi (Recenze, s. 302). Podotýkám, že délka
služby sama o sobě nemusí nutně dokazovat profesionalizaci, ani „valorizaci
služby“.
Myslím, že by opravdu nebylo nijak maximalistické, nerealistické, ani
náročné, kdyby Maťa formuloval otázku jinak. Vždyť k císařské diplomatické službě v 17. století existuje obsáhlá syntéza Klause Müllera, Bittnerovo
Repertorium, existuje literatura k císařským misím v Madridu, k diplomacii
během válek Ludvíka XIV. a za války o dědictví španělské atd. Poněkud
hlubší zpracování této problematiky je opravdu možné. Samozřejmě by to
byl náročný úkol, ale dějiny „české aristokracie“ v rozmezí dvou století jsou
náročným úkolem. Nikdo Petra Maťu nenutil, aby si téma knihy stanovil
tak nerealisticky rozsáhlé, nikdo jej nenutil, aby si jako tematické okruhy
vymezil tak rozsáhlé oblasti.
Dále se Petr Maťa vrací ke svému názoru, že přestěhování Rudolfa II.
do Prahy nebylo přestěhování, nýbrž usazení dvora. Nebudu zde znovu
opakovat, co jsem napsal v recenzi (Recenze, s. 290–291). Petr Maťa má
pravdu, že Rudolf II. cestoval s dvorem méně často než jeho předchůdci, ale
dvůr se ve Vídni usadil skutečně již za Ferdinanda I. Znovu upozorňuji na
tehdy zavedenou povinnost dvorských kvartýrů ve vídeňských domech, na
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itinerář Ferdinanda I., na statut Vídně jako „hlavního a rezidenčního města“,
na sídla dvorských úřadů a na význam Hofburgu pro habsburskou identitu.
Po vládě Fridricha III. a Maxmiliána I. se Vídeň stala v 16. století hlavním
sídlem habsburských panovníků. Více se k této otázce nebudu vyjadřovat,
neboť takto formulovaná otázka nemá pro další diskuzi smysl. Z hlediska
logiky mne zaujalo, že i v tomto případě zastává Maťa dvě protichůdná stanoviska, takže má takříkajíc vždy pravdu. Uvádí totiž, že Ferdinand I. „vždy
tíhl k Vídni“ (Svět, s. 382; Odpověď, s. 175). Nevím, co v Maťově terminologii
znamená „tíhnout“. Patrně jde o něco zcela jiného než ve městě přebývat.
V neposlední řadě jsem netvrdil, že „považuji Vídeň za stálé císařské sídlo“
(Odpověď, s. 175). Ferdinand I. byl císařem až v letech 1558–1564.
Dále mi Maťa vyčítá, jak kritizuji jeho názory na kavalírskou cestu a že
upozorňuji na to, jak podceňoval úlohu piaristů ve výchově šlechty (Odpověď, s. 175–176). V otázce kavalírských cest mohu jen znovu odkázat na
svou recenzi, nemá smysl znovu vše opakovat (Recenze, s. 287–288). Zastavím se u otázky piaristů. Napsal jsem: „Podíl piaristů na aristokratické výchově
je hrubě podceněn“ (Recenze, s. 287). To je pravda. Netvrdím, že piaristů bylo
hodně, tvrdím, že je autor podcenil. Stálo by za to zmínit se o jejich snahách
prosadit se ve šlechtickém vzdělání, které počaly již „před rokem 1700“. Piaristé se v 18. století stali nejvýznamnějším církevním řádem, který se věnoval
vzdělávání. Jejich vzdělávací činnost přitom začala již v době, kterou sledoval Petr Maťa. Obšírně se jí zabýval již A. A. Neumann ve své stařičké knize,
kterou Maťa cituje.25 Je to, jako by se historik píšící o 16. století divil, proč
má zmiňovat jezuity, když jejich „monopol“ přišel až po Bílé hoře. K další
výtce Petra Mati musím říci, že jsem se jen pozastavil nad tím, že se odvolává na A. A. Neumanna ve svém nízkém hodnocení piaristů, ačkoli tento
historik se snažil dokázat velké zásluhy piaristického řádu o šlechtickou
výchovu. Mezi konkrétními případy je třeba zmínit Dietrichsteiny – nikoliv
nevýznamný rod. Ti měli již od 60. let 17. století jen piaristické preceptory.26 Podle Maťovy Odpovědi je tento rod „stěží reprezentativní pro českou
aristokracii“ (Odpověď, s. 176). To je ovšem v rozporu s tím, co o tomto rodu
napsal ve své vlastní knize, v kapitole o „dvorské kariéře“ (Svět, s. 412).27
Ale moje hlavní námitka k pasáži o vzdělání se netýkala piaristů. V recenzi
jsem upozorňoval na to, že Maťa se jednostranně věnoval pouze jezuitům,
25
N e u m a n n , Augustin Alois: Piaristé a český barok. Přerov 1933.
26
Do podrobností nebudu zacházet; upozorňuji, že jsem se k piaristického podílu na
šlechtické výchově vyjádřil již v roce 2004 v článku o vzdělání Dietrichsteinů v 18. století. Maťa
využil tohoto článku jen manipulativním způsobem v Odpovědi Jiřímu Peškovi. Srov. C e r m a n , Ivo: Zrození osvícenského kavalíra. Vzdělání a cestování Jana Karla Dietrichsteina.
ČNM, řada historická 172, 2004, s. 157–190.
27
Z hlediska logiky mě zaráží argument „reprezentativnosti“. 1. Jinde v knize se jím Maťa
rovněž neřídí a 2. Maťově deinici české šlechty Dietrichsteinové vyhovují, 3. Vzhledem k tomu,
co píše o tomtéž rodu ve své knize a v Odpovědi je možné se ptát, jak musí aristokratický rod
vypadat, aby byl pro Petra Maťu reprezentativní.
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vůbec nevěnoval pozornost studiu šlechty na univerzitách a nezmiňoval
ani jiné církevní řády.
Držel jsem vůbec v ruce Aristotelovu Politiku?
Na konci svého komentáře k jednotlivým částem mé recenze přistupuje Petr Maťa k pasáži, kde mě poněkud hrubým způsobem plísní kvůli
údajné neznalosti. Píše: „Jinde Cerman odmítá mou zmínku o úloze Aristotelem
vymezených ústav či forem vlády (monarchie, aristokracie, demokracie a jejich
perverze) v politickém myšlení raného novověku jako chybnou, neboť prý v Aristotelově Politice zabírá výčet tří způsobů vlády ‚jen pár řádek a není jeho hlavním
tématem‘ (s. 285). Bezděčně se naskýtá otázka, zda Cerman Aristotelovu
Politiku vůbec kdy držel v ruce. Jinak by totiž musel vědět, že zmíněné způsoby
vlády nejsou, jak naznačuje, jen okrajovým exkurzem, nýbrž že jde o ústřední
kategorie celého pojednání…“ (Odpověď, s. 175). Slova „ústřední“ a „celého“
přitom Maťa zvýraznil kurzívou. Dále si klade otázku, zda jsem si Aristotelovu Politiku nespletl s Etikou Nikomachovou.
Nejprve bych rád uvedl, že šlo jen o poznámku pod čarou, kde jsem
se vyjádřil k Maťovu výkladu pojmu aristokracie. Zde jsem se „zbytečně
polemicky“ (Odpověď, s. 175) pozastavil nad tím, že zde bez souvislosti uvádí
trojici pojmů aristokracie, demokracie, monarchie (Svět, s. 13), které označovaly formy ústavy, a vůbec se nedotýká otázky, jak tyto kategorie souvisely
s identitou vyšší šlechty. Upozornit na tento lapsus v recenzi tisícistránkové
knihy, která má aristokracii za hlavní téma, rozhodně není zbytečně polemické. Pokud bych jako čtenář vycházel jen z Maťova výkladu, nedověděl
bych se ani v náznaku, jak souvisí Aristotelovo označení pro jeden typ ústavy
s pozdějším označením sociální vrstvy. V recenzi tvrdím: „V Aristotelově Politice nešlo o vypočítání tří druhů panství (aristokracie, monarchie, demokracie),
ale o vyložení správného způsobu mravní vlády, která je založena na uměřenosti
a mravnosti. Aristotelovi bylo potom jedno, zda má v mravné vládě veškerou moc
jednotlivec (monarchie), nebo hrstka nejlepších (aristokracie). Výčet tří způsobů
vlády zabírá ve spise jen pár řádek a není jeho hlavním tématem. Souvislost je pak třeba vidět jinde, v etických principech, a to se zde snažím vyložit“
(Recenze, s. 285).
Pro pořádek: Aristotelova Politika se skládá z osmi knih a každá má
jiné téma, spojuje je otázka hledání dokonalého způsobu vlády. Existence
tří druhů ústav je vyložena ve čtvrté knize a zabírá zde skutečně jen pár řádek. Díky vžitému úzu aristotelských edic lze dokonce uvést, že jde o řádky
1289a,30–1289b,5, což v českém překladu odpovídá asi dvěma odstavcům.
Pokud Maťa tvrdí, že tři druhy vlády jsou ústřední téma celé knihy, nemá
pravdu ani v přeneseném smyslu. Již v páté knize uvádí Aristoteles jako
hlavní dva druhy ústav demokracii a oligarchii, svůj výklad staví na nich
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a toto kritérium uplatňuje i v šesté knize. Takže mohu Petra Maťu uklidnit,
skutečně jsem si Politiku nespletl a na rozdíl od něj jsem ji i četl. Konečně
musím dodat, že jsem se nijak nevyjadřoval k otázce užití těchto pojmů
v raně novověkém politickém myšlení, jak tvrdí Maťa.
Stylistika a vědecký styl
Za nejzávažnější slabinu práce jsem v recenzi označil stylistiku. Napsal jsem: „Nevhodně volená cizí slova a neexistující termíny výrazně přispívají
k tomu, že není ani jasné, o čem P. Maťa vlastně píše“ (Recenze, s. 295). U této
pasáže bych se rád zastavil. Jazyk vědecké práce je úzce spjat s vědeckým
stylem každého autora. To platí zvláště v humanitních vědách. Vědeckou
práci je možno psát různými styly, ale vždy si musí udržet hlavní cíl – sdělnost. Je jedno, jestli píšeme knižně či neformálně, ale vždy je nutné, aby si
jazyk zachoval komunikační funkci.
Svět české aristokracie je psán vědeckým stylem, který používá samoúčelně intelektualizovaný jazyk, v němž je slovům přejatým a často i chybně
vytvořeným dávána přednost před jejich českými ekvivalenty. To je postup,
který se v odborných textech občas vyskytuje a výstižně se nazývá „(lingvistický) snobismus“.28 V Maťově knize vznikla sousloví, která v češtině
neexistují, a přehnaná nominalizace výrazů pak narušovala i větnou stavbu.
Nezmiňoval jsem tento problém proto, že bych chtěl hrát roli jazykového
puristy.29 Měl jsem na mysli jazyk jako nástroj výkladu. První důvod mojí
kritiky stylu spočíval v tom, že interpretace vyjádřená tímto jazykem může
být zavádějící. Druhý důvod spočívá v tom, že Maťa namísto řešení problémů předložil mnohdy jen „lingvistický snobismus“. Cizí slova v těchto
případech plní přesně opačnou funkci než cizí odborné termíny. Zatímco
cizí termíny se do odborného funkčního stylu30 zavádějí proto, aby učinily
sdělení srozumitelnější, „lingvistický snobismus“ vede k tomu, že smysl sdělení zamlžuje. Již Immanuel Kant kdysi zdůrazňoval, že nesrozumitelnost
jazyka vědeckých prací je zpravidla způsobena tím, že autor sám neví, co
chce říci, a nepropracoval důsledně své myšlenky.31
28
K l í m a , Ivan: Kolik češtin znáš… Lidové noviny, 5. 11. 2007; S g a l l , Petr
– P a n e v o v á , Jarmila: Jak psát a jak nepsat česky. Praha 2004, s. 26–34, 56.
29
Tento úmysl mi podsouvá Petr Maťa (Odpověď, s. 178): [Cizí slova] „Nelze a priori
zatracovat jako znečištění jazyka.“ Chtěl bych pana kolegu upozornit, že výraz „a priori“ se
vztahuje na soudy uskutečněné před smyslovou zkušeností. Já jsem však svou kritiku vyslovil
po přečtení jeho knihy, takže jde o kritiku „a posteriori“. Hlavně jsem o žádném znečištění
jazyka nemluvil.
30
K funkčním stylům srov. J e l í n e k , Milan: Stylistika. In: Příruční mluvnice češtiny.
Praha 2003, s. 699–781, zde s. 724–725.
31
K a n t , Immanuel: Ueber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt
aber nicht für die Praxis (1793), Akademie-Ausgabe, Abt. I, Bd. VIII. Frankfurt am Main 1956,
s. 273–313.
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Podívejme se např. na to, co sděluje následující věta: „Veřejná činnost
postupně nabývá dlouhodobých forem, získává charakter pozvolného služebního
postupu a vede k vyhraňování několika svébytných kariérních modelů…“ (Svět,
s. 521). Čili podmětem věty je „veřejná činnost“, která „získává charakter
služebního postupu“. Není divu, že Maťa nechápe mé výtky proti jeho směšování kariéry (tj. služebního postupu) a profesionalizace (tj. změn v obsahu
činnosti). Jak může veřejná činnost mít charakter služebního postupu? Jak
to vypadá, když nabývá dlouhodobých forem? Znamená to, že služební
postup jednoho aristokrata trval dlouho, nebo že se tentýž model zachoval
dlouhodobě, tj. přes několik generací? Pak by ovšem nebylo možné mluvit
o změně (což postupné nabývání a „vyhraňování“ nepochybně je). Nebo
jiná věta v téže pasáži: „Paralelně s valorizací šlechtické služby se aristokrati
zapojují do ‚veřejného uplatnění‘“ (Svět, s. 521). Zde stojí za pozornost již
vazba „zapojit se do uplatnění“. Navíc, pokud má „valorizace šlechtické služby“
být větší ocenění služby panovníkovi ve veřejných úřadech, znamenají obě
části věty totéž. Pokud se však obojí děje „paralelně“, jde o dva souběžné
děje, které se neprotínají.
Maťa samozřejmě odmítá veškeré výtky vůči svému stylu32 a jako příklad mé mýlky uvádí sloveso „senzibilizovat“ (Odpověď, s. 178; Svět, s. 52).
Díky tomu můžeme ukázat konkrétní příklad. V recenzi jsem sloveso uvedl
jako příklad germanismu, který je pro českého čtenáře nesrozumitelný.
Maťa mé obvinění odmítá a uvádí, že se jedná o slovo, které již v češtině
dávno existuje, neboť ho uvádí „deset let starý Akademický Slovník cizích slov“.
Znamená prý „činit citlivějším“ (Odpověď, s. 178).
Obávám se, že se tím přiklonil k ještě většímu nesmyslu. Ve Slovníku
totiž stojí: „Senzibilizovat, senzibilovat (co) odb. – zvyšovat, zvýšit senzibilitu, citlivost něčeho.“ 33 Jedná se o sloveso používané jako odborný termín
spojený s předměty a chemickými látkami. Jeho přesnější úzus objasňuje
rozsáhlejší heslo „Senzibilace, senzibilizace“, na které heslo „senzibilizovat“
odkazuje. „Senzibilace, senzibilizace (l) kniž. a odb. zvýšení citlivosti, senzibility:
fot. S-iace zvýšení popř. rozšíření citlivé fotograické vrstvy na světlo: chemická, optická s.; chem. s-ilace zvýšení náchylnosti solu ke koagulaci elektrolytem;
med. imunitní s-izace reakce vyvolaná opakovaným setkáním organizmu s týmž
antigenem, přecitlivělost.“ Pokud Maťovi aristokraté nebyli účastníky chemické reakce s elektrolytem, zůstává jediným vysvětlením, že trpěli alergií
na sociální hierarchie. Pokud však kolega dovolí, abych se vrátil ke svému
původnímu vysvětlení, mohli bychom tvrdit, že použil u nás neznámé sloveso
32
Petr Maťa se místo toho snaží dokázat, že sám používám špatně volené cizí výrazy
(Odpověď, s. 178). Můj jazykový styl je však skutečně jiný, dva Maťou vybrané výrazy nejsou
novotvary, nejsou použity ve špatné vazbě. Neobvyklý je jen výraz „empirizace věd“, který však
má v dějinách vědy své opodstatnění.
33
P e t r á č k o v á , Věra – K r a u s , Jiří: Akademický slovník cizích slov. Praha
1995, s. 685.
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„zu sensibilisieren“, tedy myšlenkově připravit k přijetí něčeho. Bohužel se
Maťa mýlí, když čtenářům vysvětluje, že toto sloveso znamená „vnímat“
(Odpověď, s. 178). Německé sloveso ani jeho francouzský ekvivalent nevyjadřují smyslové vnímání. Když už nic jiného, dokazuje tento případ, že
samoúčelné používání cizích slov činí sdělení nesrozumitelným, v tomto
případě dokonce i pro samotného autora.
Výrazy, které jsem uvedl jako příklady takto nezvyklých a zbytečných
pseudotermínů, se dle Mati v knize vyskytují jen zřídka. V této souvislosti
odcitoval znovu jen druhou část mého souvětí, čímž mu dal trochu jiný
smysl. Napsal jsem: „Pokud místo společnost říká ‚societa‘ a všechno možné je pro
něj ‚implicitní‘, ‚instrumentalizované‘, ‚exogenní‘ a ‚konstantní‘ působí to křečovitě“ (Recenze, s. 295). Za prvé nejde o to, kolikrát se daný výraz vyskytuje
celkově. Jde o to, v jaké vazbě je použit a kterým výrazům dává autor přednost v rámci tzv. konkurenční množiny. To jsou různé prostředky, jimiž lze
vyjádřit tentýž komunikační záměr.34 Jde o to, zda Petr Maťa dává přednost
výrazu „nonsens“, nebo zda říká jednoduše „nesmysl“. Jde o to, zda něco
„využívá“, nebo „instrumentalizuje“.35 Pro mou recenzi byla podstatná úloha
tohoto intelektualizovaného jazyka v Maťově vědeckém stylu. To je jádro
problému.
„Lingvistický snobismus“ odvádí pozornost od logiky výkladu, a tak si
čtenář často nevšimne, že se vlastně nic nedověděl. Cizí slova zde většinou
nemají opodstatnění. Výklad o dějinách vzdělanosti nezíská vyšší úroveň
tím, že autor místo „vzdělanost“ říká „edukace“ (Recenze, s. 295; Svět, s. 323).
Výklad o rodině se nezlepší, když rodinu označíme za „sociální entitu“ (Svět,
s. 542). K čemu bylo dobré, napíšeme-li „enumerace“ na místo „vypočítávání“
(Svět, s. 410)? Výsledkem jsou také nevhodné či chybné kolokace. Např.
„spektrální přesahy“ (Svět, s. 16), „konstantní touha“ (Svět, s. 388); „atraktivní statky“ (Svět, s. 521); „mentální výbava“ (Svět, s. 317); „solidární society“
(Svět, s. 282) aj. Nepříliš přínosné je také „mnohostranné uplatnění ekonomické
metaforiky“, na níž je však Maťův výklad založen (srov. Svět, s. 17). Převádíme-li jednání historických aktérů jen na ekonomické pojmosloví, vede to
ke zkreslení. Výrazy „potenciál dlouhodobého uskutečňování“ (Svět, s. 572),
„vícesměrná distribuce různých kapitálových forem“ (Svět, s. 571) či „rovnostářská distribuce hospodářského zázemí“ (Svět, s. 566) skutečně nemají smysl.
K čemu je dobré, že Maťa nazývá čest „binárním kódem“ (Svět, s. 22), když
zcela ignoruje etické souvislosti šlechtické identity? Pod výrazem „binární
kód“ se v dané kapitole skrývá jen „překvapivé“ zjištění, že k pozitivním
34
J e l í n e k , M.: Stylistika, s. 730.
35
Jen pro doplnění: Maťa čtenářům sděluje, že slovo „instrumentalizovaný“ se v textu
objevuje jen 2×, což zjistil ve wordové verzi textu. V poznámce doplňuje, že „několikrát použil
sloveso odvozené od stejného základu“ (Odpověď, s. 178). Já jsem bez Wordu našel v knize sedm
stran, kde se vyskytuje (Svět, s. 84, 108, 93, 94, 95, 282, 637). V podkapitole „Reprezentace urozenosti a rodová paměť “ na něj narazíme na každé straně. Ovšem důležitější je četnost výskytu
oproti jiným synonymům při vyjádření téhož záměru.
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výrazům „čest“, „poctivost“ aj. existovaly negativní protiklady. Výraz sice
nic neřeší, ale hezky vypadá.
Podceňování dějin myšlení souvisí s vlivem marxistických kategorií.
Výraz „šlechtická ideologie“ (Svět, s. 284, 292, 489, 791) zní možná někomu vznešeně, ale zavádí výklad do marxistického kontextu, kde má tento
pojem přesnou funkci.36 „Ideologie“ označovala ideje, které ve feudální
společensko-ekonomické formaci stranicky využívala vládnoucí třída pro
obhájení sociální nespravedlnosti.37 U Mati se s tímto starým názorem znovu setkáváme: „Učení o trojím lidu zjevně nebylo pouze instrumentalizovaným
ideologickým nástrojem vládnoucích složek k ovládání většiny společnosti, nýbrž
také hluboce zakořeněnou mentální strukturou podivuhodné životnosti, pružnosti
a přizpůsobivosti“ (Svět, s. 282). Aby bylo jasno: Nemyslím si, že Petr Maťa
je marxista. Ani nepovažuji jeho knihu za marxistické dílo. Jenom jednoduše přebírá intelektuálně znějící cizí pojmy bez ohledu na jejich význam
a terminologickou funkci. Snadno se pak do vědecké práce dostane termín
ze zcela jiného myšlenkového systému. „Ideologie“ je totiž důležitým marxistickým termínem. Proč také zjišťovat něco o obrazu společnosti v raném
novověku, když je možné použít staré schéma a ozdobit ho výrazy „mentální
struktura“ a „ideologický nástroj“. Jistý vliv marxistických kategorií dokládá
také označení aristokracie za „vládnoucí složky“.
Maťa se této věty dotkl i v Odpovědi, kde tvrdí, že „na daném místě [se]
od takového pojetí distancuje“, a opět mne velmi nevybíravými slovy viní, že
jsem jeho mínění překroutil. (Odpověď, s. 177). Ovšem tak tomu není. Na
daném místě se autor nedistancuje od ničeho. Řeknu-li: „Krabička nebyla
pouze velká, nýbrž i pěkná,“ nepopírám tím vůbec nic. Jen rozvádím, že
krabička byla velká a pěkná. Také Maťova věta jen rozvádí názor, že učení
o trojím lidu bylo „instrumentalizovaným ideologickým nástrojem“.
Pojmy
Se stylem souvisí i Maťův esencialistický přístup38 k pojmům. Maťa
ukazuje, že neodděluje pojmy od označované reality. Nebere také v potaz,
36
Je tragickým omylem, když Petr Maťa odkazuje na své výroky o „šlechtické ideologii“,
aby tím dokázal, že v knize rovněž podporoval studium etiky (Odpověď, s. 172). Při přihlédnutí
k jeho názoru, že i oblast náboženská a intelektuální by se mohly vysvětlit pomocí ekonomické
motivace, musím konstatovat, že naše způsoby myšlení jsou zcela odlišné (Svět, s. 22).
37
Např. M a r x , Karl: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort. In: Werke XIII.
Berlin/DDR 1961, s. 7–11; t ý ž : Das Kapital. In: Werke I. Berlin/DDR 1968, s. 49–98;
E n g e l s , Fridrich: Der deutsche Bauernkrieg. In: Werke VII. Berlin/DDR 1960, s. 330
– 341; t ý ž : Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. In: Werke XIX.
Berlin/DDR 1973, 4. vyd., s. 177–228.
38
„Esencialismus“ je zavedený pojem Franklina R. Ankersmita (srov. Historiography and
Postmodernism. History and Theory 28, 1989, s. 137–153). Pojem je v Čechách neobvyklý, ale
vystihuje, v čem je problém Maťovy práce s pojmy.
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že pojmy existují v jazyku i bez historikova přičinění. Jejich význam neurčují
historici svými deinicemi, význam je dán kulturní konvencí. Historik může
a má vymezit význam klíčových pojmů v rámci svého výkladu. Zároveň by
však měl respektovat a kultivovat jazyk, kterým píše. Nutnost deinovat však
neznamená, že historik má vytvářet všeobecně platné deinice a dávat slovům význam. Tudíž nemá smysl obviňovat mne z manipulace pokaždé, když
nepoužiju doslova Maťovy – často nesrozumitelné – výrazy. To je případ
„explikativního modelu“ i „sociálního pohybu“, „perspektivy“ aj. Stejně nesmyslná jsou Maťova tvrzení o tom, že jsem mu podstrčil téma „profesionalizace“, protože jsem si dovolil oddělit pojmy od „zkoumaného jevu“ (Odpověď,
s. 165).39 I Petr Maťa ve svém výkladu užívá pro označení „zkoumaného
jevu“ různé pojmy a já jsem se snažil je všechny uvést alespoň v závorce
či poznámce pod čarou. Není však vždy možné vytvářet smysluplné věty
z fragmentů cizího textu. Význam pojmu se také neurčuje jeho častou frekvencí, z čehož vychází Petr Maťa ve své Odpovědi (s. 177). Řekne-li v jedné
větě, že diplomacie prošla v 16. a 17. století „progresivní profesionalizací“,
je to závažné tvrzení, i když je pak neopakuje. Totéž platí i pro jiné výroky
o „profesionalizaci“, „byrokratizaci“ atd.
V neposlední řadě se esencialistický přístup k pojmům projevil také
v Maťově práci s pojmem „dvorská aristokracie“. Odmítá jej, protože je prý
nepřesný a někdy se jej užívá jako klišé (Svět, s. 438; Odpověď, s. 170–171).
Někdy tomu tak skutečně je, ale o použití pojmů rozhoduje historik, nikoli
pojem sám. Pojem „dvorská aristokracie“ za nic nemůže a nemá smysl,
když mu Petr Maťa něco vyčítá.40 Použitím pojmu „dvorská aristokracie“ by
údajně nastal problém „unipolární orientace“, protože „tato skupina byla široce
rozkročena a volba kariérních variant veřejného uplatnění souvisí s biologickými
činiteli“ (Svět, s. 438). Zajímavé je, že v případě jiných kariér Maťa „široké
rozkročení“ nevnímal. Celá pasáž, v níž se Maťa vyjadřuje k „dvorské aristokracii“, znovu ukazuje, že jediný problém práce s pojmy vidí v upřesňování
pojmu. Avšak ono záleží také na tom, jak historik pojmy používá.
Podobná úskalí ukazuje Maťova práce s pojmem „aristokracie“.
V Maťově knize je „aristokracie“ předmětem výzkumu i badatelským
39
„I kdyby nebylo známo, že jde o téma, kterým se Cerman sám zabýval či stále zabývá…,
působil by tento úkrok násilně. Na pováženou je ovšem, pokládá-li za logické projevit na základě této
krkolomné projekce vlastního tématu do mé práce údiv, že ‚téma ‚profesionalizace‘ není při tom nikde
blíže vymezeno‘ a že ‚zkoumaný jev‘ (předpokládá tedy opravdu, že zkoumám jev, který má na
mysli) nepojmenovávám jedním výrazem“ (Odpověď, s. 165). Následuje Maťovo zjištění, že
v jedné z pasáží mnou citovaných se pojem „profesionalizace“ nevyskytuje. Ano, vyskytují se
tam jiné výrazy, které označují obsah pracovní činnosti či postoj k pracovní činnosti. To, že
„zkoumaný jev“ pojmenováváme různými výrazy, není žádná chyba, a žádný údiv jsem nad
touto skutečností nevyjádřil. Zajímavé je, že Maťa s tímto názorem souhlasí, když se mu to hodí
pro kritiku mé kritiky, a nesouhlasí, když jde o argument proti němu.
40
„Je jistě možno si s ním tu a tam pomoci, avšak o mnoho víc s ním asi pořídit nelze. Pro analýzu
české vysoké šlechty v pobělohorské době tento pojem mnoho možností nenabízí a ve výkladu o formování kariérních modelů s ním proto nepracuji“ (Odpověď, s. 171).

182

S

V

Ě

T

Č

E

S

K

É

…

pojmem, který několikrát deinuje (Svět, s. 12–17, 703). Vzhledem k tomu,
že se nerozhodl mezi oběma směry, vyřešil rozpor originálním výrazem
„badatelský rámec“ (Svět, s. 16). Dle deinic je aristokracie tvořena rodinami, avšak tím, že se Maťa ve výkladu zaměřil na „sociální strategie“ (Svět, s.
18) a „veřejné kariéry“, soustředil pozornost na jednotlivce-muže. V jedné
z deinic se proti tomuto názoru dokonce vyhraňuje: „Nechápeme zároveň
aristokracii jako skupinu jednotlivců (povětšinou dospělých mužů), jako
tomu bývá při vymezeních, která se opírají o kritérium přístupu k mocenským
pozicím“ (Svět, s. 16). Bohužel, přesně to Petr Maťa dělá. Dokonce i ve
svých deinicích sdělil čtenářům, že jej budou zajímat jednotlivci, což pak
ve většině výkladu skutečně činí.41 Dodávám, že tentýž rozpor je obsažen
i v deinici „badatelského rámce“ na s. 703. Lze diskutovat o tom, zda Maťův
boj o „sociální postavení“ (Svět, s. 698), či „společenské postavení“ (Svět, s. 693),
je totéž, co boj o mocenské pozice. Autor sám však ve výkladu sociálního
jednání aristokratů vysvětluje, že tomu tak je: „Všechny tyto ‚komodity‘42 mají
v podstatě mocenskou povahu, a tudíž také nespornou sociální dimenzi“ (Svět, s.
17). To uvádím jen pro případ dalších obvinění z překrucování a podsouvání. Mocenský výklad uplatňuje Maťa i v kapitole o rodině: „Zbavíme-li
rodinu sentimentů, jimiž ji opředlo 19. století, ukáže se, že je tato sociální entita
v jakémkoli vymezení prvotřídní mocenskou strukturou“ (Svět, s. 542). To
je případ deinice, která jde daleko za rámec momentálního výkladu. V kapitole o rodině pak Maťa skutečně sleduje roli jednotlivých členů rodiny jako
„mocenskou roli“ (Svět, s. 543) či „mocenskou dimenzi“ (Svět, s. 544). Dokonce
i tento názor dovádí v závěru k dalšímu jednostrannému extrému: „Ptáme-li
se nyní, proč se jedinec tak odevzdaně přizpůsoboval pozici igurky v nekončícím zápase o společenské postavení rodové kolektivity, ke které náležel…“
(Svět, s. 693). Za zmínku stojí rovněž formulace, že „jednotlivec-aristokrat“
vystupoval také jako „emanace vyššího celku“ (Svět, s. 697).
Další zbytečný rozpor vidím v tom, že se Petr Maťa nerozhodl mezi
ekonomickou a „mocenskou“ deinicí aristokracie. V rozporu s vlastním
výkladem odmítl Petráňovo chápání „aristokracie“ jako mocenské elity
a zdůraznil její ekonomickou deinici. Doslova napsal: „Petráňovo vymezení
je poměrně jasné, avšak právě pro svůj jednostranný důraz na veřejnou činnost
šlechty pro záměr knihy nevhodné“ (Svět, s. 704). Mně osobně připadá, že by
bylo pro zaměření knihy vhodné, vždyť na několika místech autor zdůraznil,
že jeho tématem je veřejná činnost aristokracie (srov. Svět, s. 289, 292, 521,
439 aj.). Maťa přeci deinuje aristokracii jako vrstvu, „jejíž mužští členové
mají v dlouhodobějším horizontu přístup k nejvýznamnějším veřejným funkcím
41
Jedna z nich je na téže straně: „Jednotlivce, jejichž sociálním světem se budeme zabývat,
přitom nelze chápat ani jako hráče rulety…“ (Svět, s. 16).
42
Komodita je zde jednou z ekonomických metafor, kterou Maťa označuje sociální jednání.
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stavovského a státního aparátu“ (Svět, s. 703). Takhle ve svém výkladu vytvořil
zcela zbytečně další rozpor.
Vyjadřoval jsem se v textu „ad personam“?
V závěru se znovu vracíme do oblasti „tušení za textem“. Maťa totiž
zakončil svou Odpověď hodnocením mé osoby a morálním odsouzením
drzého recenzenta (Odpověď, s. 177–179). Celé tři strany jsou zakončeny nakupenými obviněními, která znovu vnucují čtenářům představu, že
kritické názory v mé recenzi jsou zaměřeny osobně a psány se zaujatostí.
„Cermanovo čtení mé práce je prosto empatie a její komentování spojeno se zvláštním podrážděním. Je dokladem opravdového zaujetí, které nicméně osciluje mezi
zaujetím pro věc a zaujetím proti pohledu, který je nepochopen a zvolenou optikou
násilně zkreslován“ (Odpověď, s. 177). Nevím, jak může Petr Maťa doložit, že
práce byla psána „se zvláštním podrážděním“ a ještě o této smyšlence tvrdit,
že „je dokladem opravdového zaujetí“.
Petr Maťa mne vzápětí obviňuje z toho, že jsem své argumentaci chtěl
„vypomoci lacinými vsuvkami ad personam“ (Odpověď, s. 177). Následují příklady, které se k osobě P. Mati vůbec nevztahují, v recenzi totiž žádné
výroky ad personam nejsou. Ale pěkné je použití cizího výrazu, které zřejmě
zbavuje autora odpovědnosti za správnost jeho výroku. Podle Petra Mati se
ad personam vztahuje věta, v níž jsem odmítl jeho způsob vytváření deinic.
Mimo jiné jsem totiž v jedné větě v poznámce pod čarou napsal, že deinice
je „úmyslně zavádějící“ (Recenze, s. 285). Deinice totiž vytváříme zpravidla
úmyslně a moje věta se vztahuje k deinicím. Dalšími výroky ad personam
mají být dvě věty, v nichž jsem Maťův styl označil za „úmyslně kostrbatý“
(Recenze, s. 295), „vskutku obdivuhodný“ (Recenze, s. 292) a „nenapodobitelný“
(Recenze, s. 290). Všechny se vztahují ke stylu vyjadřování, nikoli k osobě.
Styl je otázkou vědomé volby. Dále považuje Petr Maťa za výrok ad personam, když jsem svou kritiku jeho jednostranného přístupu k aristokracii
shrnul metaforou: „‚Aristokracie‘ se tak v Maťově výkladu mění ve společenství
izolovaných psychopatů, kteří žijí pro svou politickou kariéru a vnější prestiž“
(Recenze, s. 283). Upozorňoval jsem tím na koncepční problém. Maťův
redukcionismus vedl totiž k tomu, že aristokracie se v jeho pojetí stala společenstvím jednotlivců-mužů, jejichž „svět“ byl drasticky redukován jen na
vnější prestiž a kariéry. Důsledky jsem shrnul ve větě: „Je nasnadě, že se tím
zavírá cesta k zhodnocení úlohy žen, znemožňuje se otázka po proměnách v rodinném životě a svět ‚aristokratů‘ se ahistoricky zužuje jen na kariéry ve veřejných
funkcích“ (Recenze, s. 283). Stejnou námitku jsem vyjadřoval v další pasáži,
kterou Maťa ukazuje jako další výrok ad personam. „Kromě toho se v Maťově
líčení aristokrat opět jeví jako zvláštní druh živočicha, který své peníze využíval
hlavně k udržení prestiže a k reprezentaci“ (Recenze, s. 284). V této pasáži jsem
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komentoval Maťův jednostranný výklad o majetku a ekonomice. Znovu jsem
v ní upozornil na fakt, že autor souhrnného pohledu redukuje i ekonomiku
jen na náklady nutné pro prestiž a výdaje pro kariéru.
Petr Maťa připojuje několik výrazů, jež považuje za „démonizaci názorového protivníka“ (Odpověď, s. 177). Ani v tomto případě se však nejedná
o výrazy, které by se vztahovaly k osobě autora, natož aby ho „démonizovaly“. Pokud v kritice stylu píšu, že se v knize objevují „pseudoteoretické loskule“ (Recenze, s. 289), chci tím říct, že se v textu objevují pseudoteoretické
loskule. S démony ani s démonizací to nemá vskutku nic společného. Petr
Maťa připojuje, že tato snaha je „obecně smutná a v Cermanově případě zvlášť
politováníhodná“ (Odpověď, s. 177). Tím přechází k mravnímu hodnocení
mé osoby a přináší hned několik odstavců, které se opravdu vztahují ad
personam.
Doslova ad personam se vztahuje závěrečný morální políček: „Každá
recenze vypovídá o svém autorovi. Už proto by si měl Ivo Cerman, až bude opět
brát do ruky recenzní výtisk nějaké publikace, zavčas ujasnit, zda je schopen
zaručit vyváženost svých soudů, minimální míru empatie a nezaujatosti, toleranci
k odlišným názorům a alespoň elementární slušnost“ (Odpověď, s. 179). Nechci
být nezdvořilý, ale obviňovat recenzenta z toho, že nemá minimální míru
elementární slušnosti a empatie, je opravdu nepatřičné. Aniž bych chtěl
urazit empatické schopnosti Petra Mati, charakter recenzenta nemůže soudit
z textu recenze. Rád bych znovu zopakoval, že nesouhlas není zločinem.
Vznášet veřejně křivá obvinění z úmyslné manipulace a denunciovat své
oponenty je však závažný prohřešek.
V závěru hodnotí Petr Maťa znovu mé budoucí iktivní dílo. Prý jsem
v recenzi naznačil mnohé ze svých publikací. Údajně jsem stanovil „přísná
měřítka a vysoké nároky na vědeckou práci“ a Maťa doufá, „že je nebudu uplatňovat selektivně“ (Odpověď, s. 179). V souvislosti s jeho předchozími obviněními z „nerealistických nároků“ (Odpověď, s. 172) a „maximalistikých nároků“
(Odpověď, s. 176) bych chtěl připomenout, že v recenzi mi šlo o logiku
výkladu na základě autorových vlastních cílů a formulací. To nebyl žádný
maximalismus. To, že Petr Maťa rozšířil záběr své knihy natolik, že kniha
soudržnost ztrácí, je jeho problém. Recenzentův problém spočívá v tom, zda
má na tyto nedostatky upozornit, či mlčet. Vzhledem k významnosti syntézy
pro český výzkum raně novověké šlechty jsem se rozhodl na ně upozornit.
Maximalismus jsem nedoporučoval ani v závěru recenze. Namísto toho jsem
se přimlouval spíše za dílčí analýzy pobělohorské šlechty a upozornil jsem
na to, že nemáme zatím žádné moderní dějiny šlechtického rodu z pobělohorského období.43 Zde se skutečně projevil můj badatelský zájem.
Obávám se, že Svět české aristokracie přinejmenším zakonzervoval badatelské přístupy české „šlechtologie“ 90. let i se všemi rozpory. Kniha a práce
43

Genealogické práce nepočítám. Mám na mysli historické monograie.
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na recenzi pro mě byly negativním varováním. Nesoudržnost Maťovy knihy
mne upozornila na nesoudržnost názorů, které kolují v české „šlechtologii“ a izolovaně působí vcelku přijatelně. Jsou-li však shromážděny v jedné
knize, ukáže se jejich jednostrannost, mezery a izolovanost dosavadního
bádání o šlechtě od širšího kontextu raně novověké společnosti. Především
jsem od té doby na pochybách, zda jednostranný zájem české „šlechtologie“
o „aristokracii“ nebyl omylem. Maťova práce nechtěně ukázala, že vytrhávání
„aristokracie“ z celku šlechty vede k výkladům, které se pohybují v kruhu,
jsou násilné a dlouhodobý vývoj neukazují. Maťova práce totiž „sociální
pohyb“ aristokracie/šlechty neukazuje. Ukazuje jen měnící se vnější podmínky pro „udržení se nahoře“. Nedozvíme se nic o zásadní proměně šlechtictví
mezi středověkem a raným novověkem. Nedozvíme se v ní nic o vzestupech
rytířských rodů, které se mezi „aristokracii“ dostaly až v pobělohorské době.
Naopak tím, že se předpokládá existence jakési „aristokracie“ před i po Bílé
hoře zkresluje další zásadní proměnu šlechtictví, k níž v Čechách došlo.
Z dlouhodobého hlediska znesnadňuje používání tohoto výrazu v raném
novověku napojení na medievistický výzkum a na historiky 19. století, kteří
užívají výrazu „aristokracie“ ve zcela jiných významech. V neposlední řadě
se dosavadní česká „šlechtologie“ utopila v detailních problémech, vnímaných v rámci izolované logiky tohoto uzavřeného badatelského světa. (Např.
Maťův jednostranný zájem o „šlechtické“ vzdělávací instituce.)
Patrně bychom neměli výzkum šlechty brát nadále jako cíl o sobě,
ale jako bránu k obecnějším problémům raného novověku. Tyto otázky by
však byly námětem na jinou diskuzi. Polemika, jejíž dosavadní úroveň určil
Petr Maťa svými Odpověďmi, asi nezpůsobí žádné zásadní přehodnocení
českého výzkumu raně novověké šlechty. Diskutovat o tom, zda je Maťova
kniha vzorem, nemá smysl. Názory všech stran jsou zachyceny písemně
a každý se k nim může vrátit. Další debata by vedla jen k nekonečnému
rozvádění dílčích argumentů, jejichž užitečnost je opravdu mizivá. Již tento
text musel věnovat objasnění každé detailní otázky několikanásobně více
prostoru než původní recenze, a přesto jsme zde pojednali o menším počtu
problémů. Čtenářům ČMM se omlouvám za vcelku zbytečnou debatu a za
dlouhý příspěvek, který mě samotného nikterak netěšil.
Pozn. red.: Redakce ČMM považuje diskuzi na uvedené téma za uzavřenou.
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Základy
The Cambridge History of Christianity. Volume 9. World Christianities
c. 1914 – c. 2000
Edited by Hugh McLeod. Cambridge, Cambridge University Press 2006, 717 s.
ISBN 13 978-0-521-81500-0
Vzhledem k dějinám křesťanství se dvacáté století ukazuje jako velmi
dramatické. Církve a další náboženské společnosti prožily nejednu ztrátu,
jednak díky obecným sekularizačním trendům, jednak kvůli novým vlnám
pronásledování. Současně se v křesťanských dějinách „zabydlely“ národy
Afriky a Asie, a to v souvislosti s katolicismem, protestantismem i nezávislými svobodnými církvemi. Tuto globální perspektivu sdílí i zásadní
publikace, kterou pod názvem World Christianities (c. 1914 – c. 2000)
vydalo nakladatelství v Cambridge ve své prestižní řadě „The Cambridge
History of Christianity“, která čítá již 9 svazků. Tato edice si klade za úkol
celkové zpracování dějin křesťanství v jejich historické, teologické, politické, sociální a kulturní rovině a představuje jak autorsky, tak tematicky
novátorskou práci, která bude jistě plnit dvě tři desetiletí roli základní
studijní i badatelské příručky.
Náročnou úlohu editora svazku věnovaného 20. století na sebe vzal
birminghamský profesor Hugh McLeod, který se zabývá zejména vztahem moderních dějin k náboženským fenoménům v rámci západní Evropy. Jeho první kniha, Class and Religion in the late Victorian City (1974),
byla studií města Londýna v letech 1880–1914. Rozsah této první práce
určil i obsah ambiciózního projektu s názvem Piety and Poverty: Working
Class Religion in Berlin, London and New York 1870–1914 (1996), komparativních studií na téma církve, židovského obyvatelstva a lidového
náboženství. McLeodova druhá kniha, Religion and the People of Western
Europe 1789–1970 (1981), která byla přepracována a pod pozměněným
názvem vydána v roce 1997, vyšla v minulém roce v českém překladu
(Náboženství a lidé západní Evropy 1789–1989). Další svou prací zamířil
birminghamský odborník do druhé poloviny 19. století a vydal ji pod
názvem Religion and Society in England 1850–1914; mimo jiné v ní využil
materiálů, které sesbírali pionýři orální historie v 60. letech 20. století.
Jeho dosud nejdiskutovanější publikací je monograie Secularisation in
Western Europe 1848–1914 (2000), která srovnává náboženské trendy
v Anglii, Francii a Německu, vztahy státu a církve, národní identity a projevy individuální víry.
Tyto své badatelské aktivity zúročil McLeod zejména v úvodu
cambridgeských Dějin: v něm charakterizoval křesťanství jako světové ná-
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boženství, rozšířené v rozmanitých církvích a denominacích po celém světě
a nabývajících různých, kulturně odlišných forem. Pokusil se též vymezit
pět základních témat, která mohou zajímat všechny, kteří se vědecky orientují na církevní dějiny v minulém století. Prvním velkým a nedoceněným
tématem je podle McLeoda expanze křesťanství, která se týká především
„mladších“ konfesí evangelikálního a pentekostálního střihu; druhým
tématem je v posledních desetiletích velmi diskutovaná sekularizace (krize)
křesťanství v západní Evropě, která je dávána do souvislostí s liberalismem
a socialismem. Je velmi dobré, že zde autor nezůstává u západní Evropy,
ale že se pokouší o srovnání s Evropou východní a že – dokonce – uvažuje o konceptu a úloze Evropy střední. Třetím klíčovým tématem je vztah
mezi různými křesťanskými skupinami a hnutími, případně vztah křesťanů
k nekřesťanům, čtvrtým pak role válek 20. století ve vztahu k prostředí
a sdíleným ideám i ideálům (války 20. století jsou podle McLeoda určující
díky měnícímu se poměru mezi náboženstvím a patriotismem/nacionalismem). Za páté klíčové téma považuje autor emancipaci, která se projevuje
téměř ve všech křesťanských prostředích (ovlivnila například i římskokatolickou církev po druhém vatikánském koncilu) a značně proměnila tzv.
postkoloniální éru a s ní související revoluci v komunikaci, která se týká
nejen možnosti šíření informací, ale též jejího omezování (situace v komunistických státech, evropských i asijských).
Čtenář ze střední Evropy je prostřednictvím tohoto zasvěceného
úvodu rozhodně vyveden ze své úzké perspektivy a je přinucen překonat
všeobecnou postkomunistickou perspektivu hodnotit dějiny křesťanství
prizmatem vztahu mezi demokracií a totalitarismem. Britský pohled (také
díky historické zkušenosti 19. století) nabízí samozřejmě širší, často překvapující rozhled.
Ten je poté rozveden a umocněn ve vlastním korpusu knihy, na níž se
podílelo celkem 37 odborníků – jsou mezi nimi především vědci z Velké
Británie a USA, ale nechybí též přispěvatelé z dalších zemí a kontinentů
(Steve de Gruchy, David Hilliard, Ogbu U. Kalu, Pirjo Markkola a další).
Sympatické je, že ke spolupráci byli přizváni i odborníci, kteří na univerzitách nepůsobí, ale svými publikačními výstupy již dávno prokázali, že do
vědeckého společenství patří (Michael Walsch, Andrew Wilson-Dickson,
Philip Walters aj.). Všichni zúčastnění zřejmě pracovali podle jednoho prosazeného vzoru, který jim ovšem ponechal značnou svobodu ve vyjadřování
i zpracování tématu. Pro našince jsou samozřejmě nejzajímavější ty texty,
které otevírají zcela nové, neznámé perspektivy – články o africké religiozitě, o transformaci latinsko-amerického křesťanství, o vztazích křesťanů
a muslimů (velmi aktuální kapitola od Daniela R. Langtona), nebo o ženské
emancipaci a homosexualitě vzhledem ke křesťanství. Vedle těchto témat
jsou na vysoké úrovni zpracované také partie věnované kultuře – výtvarnému umění, architektuře, ilmu a hudbě.
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Českého čtenáře bude asi nejvíce zajímat, jak si editor poradil s tématem církve v době komunismu. Příslušnou kapitolou byl pověřen Philip
Walters, dlouhodobý redaktor časopisu Religion, state & society. Ten rozdělil
text do dvou částí. V první vystihl tři aspekty úlohy církví ve společnosti:
aspekt individuální (role „odbourávání odcizení“), aspekt společenský (role
„detotalizace“) a aspekt národní (role „desovětizace“). V rovině jednotlivce
pomáhaly náboženské představy vytvářet etickou alternativu komunistického systému, v rovině společnosti představovaly církve jediné veřejné
instituce, za jejichž zrodem a organizací nestála komunistická strana a tudíž
vlastnily veřejné prostory, které neměl zcela v moci stát, v národní rovině
pomáhaly církve v některých východoevropských zemích uchovávat identitu
daného národa tváří v tvář sovětizaci nebo jejímu lokálnímu ekvivalentu.
Tato trojčlenná struktura umožnila Waltersovi konkrétní aplikaci uvedených
sociálních rolí na středo-východoevropské země: klíčovými příklady se
stalo Polsko, NDR, Maďarsko a Československo. Ve druhé části článku se
Walters věnoval postkomunistické situaci církví po roce 1989 po zhroucení
tzv. sovětského bloku. Jako značně problematické a vnitřně podvazující
určil protichůdné předpoklady obsažené v odporu církví proti komunismu
– pro některé byl komunismus ovocem osvícenství a jeho pád znamenal
vítězství křesťanství a církví nad modernitou (krystalizující se neo-konzervativní směr), jiní chápali komunismus jako nezdařený pokus o vytvoření
náhradní náboženské víry v sekulárním věku, tedy jako pokus o sakralizaci
politiky. Ve druhém případě šlo tedy o pohyb dopředu, směrem k novému
odbožštění politiky a společnosti (liberální proudy v křesťanství). K tomu
se připojovala ještě velká očekávání kombinovaná se ztrátou společenské
prestiže, případně nedostatek majetku, prostředků a zkušeností. I znalce
místních poměrů překvapí Walters vystižením velkých rozdílů, jaké existují
ve srovnávacím pohledu mezi německým, českým, slovenským a polským
prostředím. Cenné jsou i dílčí postřehy, například o překonávání starého
pojetí ekumenismu jakožto mezinárodního mírového hnutí nebo problémy spjaté s restaurací tzv. křesťanské politiky. Text je zkrátka výstižným
příspěvkem k problematice středoevropského prostoru v jeho náboženské
– a zčásti i kulturní – dimenzi. Jeho závěry je třeba ovšem doplnit dalšími
partiemi knihy, zejména charakteristikou křesťanství v období studené
války z pera Andrewa Chandlera a studií o změně náboženského vědomí
a mentality v šedesátých letech, kterou se v téže knize věnoval Michael
Walsch, autor dostatečně známý svými rozbory moderního papežství.
Celkově kniha představuje naprosto neopominutelný soubor příspěvků do současné diskuse o religiozitě ve 20. století a o jejích institučních
proměnách. Je samozřejmě otázka, jak dlouho v dnešní „zrychlené“ době
budou platit teze a závěry v nich vyjádřené. I kdyby to ale nebylo příliš
dlouho, kniha zůstane i díky své promyšlené koncepci jako svého druhu
milník, na němž se zrcadlí schopnost výkvětu světové vědy pohlédnout
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do tváře náboženskému fenoménu a přesvědčivě jej analyzovat a ze všech
stran prozkoumat jeho moderní podoby.
Jiří Hanuš
*
Radan K v ě t : Země, krajina a člověk
Brno, Moravské zemské muzeum 2006, 84 s.
ISBN 80-7028-240-1
Nová knížka brněnského autora
z oblasti věd o Zemi Ing. Radana Květa,
CSc. má dlouhý upřesňující podtitul: Sjednocení historie Země, krajiny a člověka, čili
systémové pojetí a přírodní zákonitosti v geologii, geograii a historiograii.
Práce, v níž se autor pokouší hledat
společného „časového jmenovatele“ vybraných událostí přirozených (kosmických
i pozemských) i kulturních, je rozvržena
do čtyř kapitol: 1. Úvod; 2. Členění historie
Země a systémové modely uplatněné v geologii; 3. Členění krajiny a aplikace systémových
modelů v geograii; 4. Členění lidského života
i společenského dění s využitím systémových
modelů v historiograii.
Květova kniha je napsána přístupným jazykem a autor ji z části pojal i jako
vlastní intelektuální autobiograii. I když tu
záměrně netematizuje ani globální ekologický problém, ani vysokou evoluční hodnotu přírody, jeho pozornost k pochodům
v kosmu, v nitru Země i na jejím povrchu
čtenáři nepřímo ukazuje význam a hodnotu
přírody pro kulturu. V závěrečné kapitole
Květ např. píše: „V pradávnu se přiznávala
posvátnost celé přírodě, od křesťanské nadvlády se připouštěla posvátnost objektům vytvořeným rukou člověka – symbolům víry, a nyní
se neuctívá už nic, posvátnost jako pojem plný
smyslu vymizel ze slovníku i duše mnohého
člověka… Doufejme, že … k novému chápání
přírody bude … přispívat i ilosoická evoluční
ontologie“ (s. 75).
V první kapitole, tj. v úvodu, autor připomíná přehlíženou souvislost abiotických,
biotických i kulturních dějů. Uvádí, že to jsou
„…periodicity, cykly, rytmy, které v nevratném
ději plném nahodilostí určují jisté hranice. V těchto
hranicích se odehrávají určité děje a jejich překročení vede k jistým očekávatelným změnám, i když
nezjistitelného konkrétního naplnění a průběhu“
(s. 6). Píše tu, že „cyklické přírodní pochody jsou
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rozhodující pro dění ve vývoji Země i krajiny,
ale i v životě člověka a lidské společnosti. Některé
periody jsou zcela zřejmé každému člověku, jiné
jsou skryty přímému pohledu, přestože se výrazně
uplatňují“ (s. 9).
Ve druhé kapitole se zabývá odvozováním svého modelu poruchových systémů
a výkladem geneze poruch v zemské kůře.
Zajímavá a objevná je Květova interpretace časové periody galaktického roku, který
např. ovlivňuje vymírání a vznik biologických druhů i kumulaci organické hmoty
v zemské kůře. Tato kapitola obsahuje
i podnětnou periodizaci časového vývoje
Země i výklad vývoje organismů v závislosti
na periodicitě geotektonických etap.
Třetí kapitola, která je věnována členění krajiny, podává charakteristiku krajiny
podle blokové stavby včetně exogenních
vlivů (způsobených např. gravitací a oběhem vody) na tvary reliéfu a periodického
i neperiodického členění krajiny.
Čtvrtá kapitola, rozsahem nejobsažnější, je věnována problematickému členění
lidského a kulturního života v závislosti na
faktorech cyklických i nevratných přírodních pochodů. Květ tu vychází z přesvědčení, že „…sepětí přírodních a společenských
pochodů je … nepochybné“ (s. 46). Tato část
zahrnuje vliv periodických i neperiodických
jevů na vývoj společnosti, problém planetárního rozšiřování lidské populace, problém
dvousetletého cyklu proměn výtvarného
umění a architektury, který je pro obecné
dějiny rámcově rozpracován na velký cyklus
s periodou 3200 let. Autor v závěru kapitoly, která může některé specialisty provokovat, připomíná, že „…jako pomocné hledisko,
zvláště pro dobu s psanými dokumenty, se může
sledování přírodního cyklu dvousetletí dobře
uplatnit a nemělo by být už nyní v historiograii opomíjeno“ (s. 73).
Je vysoce pozitivní, že v době odklonu
technické informační společnosti od přírody a všeho přirozeného se Květova kniha
obrací k vesmíru a Zemi, v jejichž vývoji
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a cyklických proměnách hledá málo zřetelné
a skryté okolnosti sociokulturního vývoje. Na
mnoha místech tak autor ukazuje, že vesmír
i planeta Země nás přesahují, že jsme jejich
evoluci, periodicitě a vlivu přírodních nevratných procesů absolutně podřízeni.
K přednosti knihy patří i to, že je opatřena srozumitelnými nákresy, doprovodnými fotograiemi, tabulkami a obrazy, které
ji nejen ilustrují, ale také doplňují o nový
rozměr názorného pochopení interpretovaných problémů.
I když je obtížné některé souvislosti
a časové vztahy naznačené ve čtvrté kapitole exaktně prokázat, text knihy podněcuje
lidské myšlení k úvahám o budoucnosti kultury, probouzí zájem o skryté mechanismy
přírodního dění a podporuje hodnotově
uctivý vztah člověka k Zemi i vesmíru.
Josef Šmajs
František M u s i l : Úvod do kastelologie 1–2
Hradec Králové, Nakladatelství Gaudeamus
2006, 618 s. 1. díl ISBN 80-7041-296-8,
2. díl ISBN 80-7041-308-5
Nebývá obvyklé, aby bylo na stránkách
odborných časopisů referováno o vysokoškolských učebnicích. Přesto se domnívám,
že je třeba upozornit na dvousvazkovou
publikaci, která je sice prioritně určena pro
studenty humanitních oborů na vysokých
školách, ale svůj význam má také pro laické
i poučenější čtenáře.
Profesor Univerzity Hradec Králové
František Musil je znám svým dlouhodobým
zájmem o problematiku šlechtických sídel
v českých zemích. Své poznatky z oblasti
vývoje šlechtických sídel shrnul v dvousvazkovém učebním textu. Dílo ve své původní
podobě připravil v letech 1995–1996 pro
studenty Filozoické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, aby ho později
upravil pro potřeby studentů Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové.
I když je běžně termín kastelologie
používán v souvislosti s vývojem pouze
jednoho typu šlechtických sídel (sídel
středověkých společenských elit), hradů,
F. Musil ho užívá z praktických důvodů
mnohem šířeji. V obou svazcích díla tak
nesleduje pouze vývoj hradů, ale i zámků
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a tvrzí (případně hradišť). Na druhou stranu autor vědomě rezignoval na pojednání
o městských domech nebo palácích, které
byly v majetku společenských elit.
F. Musil popisuje různé typy sídel od
nejstarších pravěkých opevnění přes středověkou a raně novověkou dobu až k osudům
bývalých šlechtických sídel v současnosti.
Zvláštností jeho práce je skutečnost, že
se nevěnuje kastelologii pouze v českém,
moravském a slezském prostoru, ale i na
území dnešního Slovenska. Právě srovnání s často odlišným vývojem šlechtických
sídel v Uhrách považuji za výrazný přínos
recenzované publikace.
Dílo je doplněno rozborem terminologie spjaté s vývojem sídel středověkých společenských elit. Zároveň zde nalezne čtenář
fundované pojednání spojené s rozborem
pramenů a literatury, které se vztahují ke
sledované problematice.
Jednou z nosných částí celé práce je
velké množství obrazové dokumentace, která je integrální součástí textu. V knize je
celkem 487 obrázků půdorysů, hmotových
rekonstrukcí, nákresů a fotograií šlechtických sídel. Je pravda, že reprodukce některých vyobrazení mají nižší kvalitu. Autor
si je této skutečnosti vědom, ale obhajuje
ji tvrzením, že pro dokumentování některých jevů bylo nutno použít i méně kvalitní
obrazové podklady.
Nejen jméno autora, ale i jména lektorů díla prof. J. Ungera a doc. M. Plačka
jsou zárukou kvality recenzované práce.
Přehledný text o vývoji šlechtických sídel
lze doporučit nejen studentům historie, ale
i všem ostatním zájemcům o sídla společenských elit. Na závěr snad lze vyslovit názor,
že by bylo přínosné, kdyby dílo mohlo být
v budoucnu vydáno i ve výraznější graické
úpravě a ve větším nákladu.
David Papajík
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Jana N e c h u t o v á : Die lateinische
Literatur des Mittelalters in Böhmen
Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard
Boková und Václav Bok. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue
Folge. Reihe A: Slavistische Forschungen 59.
Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag 2007,
371 s. ISBN 978-3-412-20070-1
Přestože latinská literatura českého
středověku došla v německých zemích
uznání již v roce 1978, kdy Collegium Carolinum vydalo přehlednou práci Winfrieda
Baumanna, poslední dvě dekády systematického výzkumu na tomto poli přece jen
rozšířily obzor našeho poznání. Proto lze
přivítat, že prestižní nakladatelství Böhlau
přijalo do tisku spis, do něhož s nemalým
zdarem po řadu let nahlížejí čeští medievisté. Pro pořádek připomeňme, že vzdálené počátky tohoto díla leží v polovině
devadesátých let, kdy se v rukou zájemců
(především pak studentů brněnské ilozoické fakulty) objevil vcelku útlý svazeček
s názvem Česko-latinská literatura středověku
do r. 1300. Ten se stal základem publikace,
jež sledovala vývoj latinské literatury až do
konce 14. století a navzdory tragickým rejstříkům (nemluvě o klopotném listování mezi
textem a kritickým aparátem) se Latinská
literatura českého středověku do roku 1400
stala nepostradatelnou výbavou medievistických seminářů. Nyní tato příručka míří
do německých pracoven.
Aniž bych chtěl jakkoliv předjímat
názor zahraničních recenzentů, rád bych
upozornil, že německé vydání nastavuje
uživatelům vlídnější tvář již pro poznámky
pod čarou. Špetkou závisti můžeme ocenit
pečlivý rejstřík, ale vyjma odlišností formální nebo technické povahy se překlad vzdaluje české předloze pasážemi, v nichž se
Jana Nechutová vypořádala s novými objevy a interpretacemi. Nejen že pozměnila
některé své komentáře (příkladem pars pro
toto budiž úvaha nad vztahem kronikáře
Kosmy k vladaření českého krále Vratislava
na s. 81–82), ale původní koncept rozšířila
o dvě kapitoly. První věnovala legendám
o svatém Ivanovi a svatém Gunterovi (s.
72), ve druhé pojednala o latinském zlomku
Dalimilovy kroniky (s. 160–161).
Co dodat závěrem? Kromě upřímného blahopřání Janě Nechutové si snad
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lze přát, aby podobný osud pokud možno
v nejbližších letech potkal také jiné medievistické práce.
Martin Wihoda
Franko Víťazoslav Sasinek. Najvýznamnejší slovenský historik 19. storočia. 1830–
1914
Zostavovatelia Richard Marsina a Peter Mulík. Martin, Matica Slovenská 2007, 230 s.,
ISBN 978-80-7090-841-9
Jméno zmíněné v titulu knihy české
veřejnosti patrně již nic neřekne. O moc
lépe na tom není ani veřejnost ve vlasti dotyčného, na Slovensku – i tam, jak
poznamenal v úvodní studii sledovaného
sborníku Matúš Kučera, se povědomí o Sasinkově životě a díle silně vytrácí, přestože
byl mnohovrstevnatá a ve své době i ctěná
osobnost, ve slovenské historiograii dodnes
považovaná za zrcadlový obraz Františka
Palackého. Povoláním kněz, znám byl ale
jako spisovatel, básník, překladatel, redaktor a pedagog, silně spojený s působením
v Matici slovenské. (Od roku 1865 až do
zániku Matice v roce 1875 byl správcem
jejích sbírek a vydavatelem Letopisů Matice
slovenské jakož i Archívu starých československých listín, písemností a dejepisných pôvodín
pre dejepis a literatúru Slovákov.) Především
ale byl znám jako historik, proslulý knihami
Dejiny drievných národov na území terajšieho Uhorska (1867), Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska (1868) a Dejiny kráľovstva
Uhorského (sv. 1–2, 1869–1871), v nichž
odmítal tvrzení dobové maďarské historiograie o původu, povaze a zejména prioritě
maďarského osídlení v Podunají. Naopak
se snažil propojit počátky uherského státu
s dějinami Velké Moravy a zejména ukázat,
že v rámci Uher jsou Slováci starý kulturní
národ, odpradávna obývající svou domovinu – vlast, a jako takoví na ni mající jasné
historické právo. V době, kdy se formovala
slovenská národní identita, resp. kdy o ni
probíhal zuřivý boj, tak Sasinek svou koncepcí historie plně podpořil politický zápas
Slováků o národní přežití.
Sasinkovi již byla v minulosti věnována nemalá pozornost, jak nakonec dokládá
přehled literatury o něm na s. 148–151 sledovaného sborníku. Také ten vznikl jako
výsledek vědecké konference k 175. výročí
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jeho narození, konané v jeho rodišti – Skalici. Sborník sestává ze dvou částí, přičemž
druhá část od s. 154 přináší ukázky z dvou
jeho stěžejních děl, vydaných v letech 1867
a 1868 (viz výše). První část je pak soubor 11
příspěvků ze zmíněné konference, konané
30. listopadu 2005. Matúš Kučera sledoval
v Sasinkově díle jeho koncepci slovenských
dějin (s. 9–20), Michal Otčenáš se zabýval
jeho vědecko-organizační a badatelskou
činností (s. 21–29), Ján Lukačka hovořil
o pojetí feudální společnosti v Sasinkově
díle (s. 30–35), Richard Marsina se zabýval jeho editorskou prací (s. 36–43), Peter
Mulík jeho působením v Matici slovenské
(s. 44–67), zatímco Štefan Hanakovič sledoval Sasinkovu spolupráci s Andrejem Radlinským při zakládání a činnosti spolku sv.
Vojtěcha (s. 68–86). Politické aktivity F. V.
Sasinka přiblížil Richard Drška (s. 87–95),
jeho přínos slovenské literatuře ozřejmila
Eva Fordinálová (s. 96–108) a jeho kazatelskou tvorbu zase Zoltán Baláž (s. 109–115).
Konečně o Sasinkově vztahu k jeho rodnému městu Skalici podrobně referovala
Mária Zajíčková (s. 116–140). Výběrovou
bibliograii literárního díla F. V. Sasinka pak
sestavil Štefan Hanakovič (s. 141–148).
Téměř nic ale nezaznělo o Sasinkově
vztahu k českým zemím, kdy nejen udržoval korespondenční styky s řadou osobností,
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včetně F. Palackého, ale kdy po vystěhování
ze Slovenska v letech 1882–1892 dokonce
působil v Praze, zprvu v redakci katolických novin Čech a následně jako duchovní
správce v nemocnici Milosrdných sester
řádu Karla Boromejského pod Petřínem.
Z korespondence, kterou z nemalé části
zveřejnil již před lety Vojtech Šarluška ve
sborníku Literárny archív (16/79, 17/80,
18/81, 20/83 a 23/86, celkem 156 listů), je
možno ve vztahu k Moravě upozornit např.
na jeho dopis Aloisi Kusákovi z 1. prosince
1892, tehdy vydavateli časopisu Velehrad
v Kroměříži, který chtěl začít vydávat ještě
periodikum s názvem Rozhledy slovanské,
jež mělo být speciálně věnována otázkám
historie Slovanů, dále na listy olomouckého
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (ovšem
tehdy ještě kooperátora v Příboře), nebo na
několik listů nekritického historika Františka
Pluskala Moravičanského, lékaře v Brumově (z let 1888–1892). Korespondoval si ale
také s Františkem Slámou, tehdy adjunktem
krajského soudu v Těšíně, nebo s Musejním
spolkem v Olomouci, jehož se 23. září 1883
stal dokonce zakládajícím členem. Také tato
část jeho života by si zasloužila podrobnějšího objasnění – alespoň v uvedené bibliograii jsem žádný titul na dané téma nezaznamenal.
Zdeněk Fišer
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Středověk a raný novověk
Kaiser Friedrich II. (1194–1250). Welt und Kultur des Mittelmeerraums
Begleitband zur Sonderausstellung „Kaiser Friedrich II. (1194–1250). Welt
und Kultur des Mittelmeerraums“. Im Landesmuseum für Natur und Mensch,
Oldenburg 10. 2.–15. 6. 2008. Herausgegeben von Mamoun Fansa und Karen
Ermete. Mainz, Verlag Philipp von Zabern 2008, 544 s. textu a obrazových
příloh. ISBN 978-3-8053-3869-1
Tragický a dramaty neskrblící příběh štaufské dynastie se dávno
stal místem věčného návratu kritické medievistiky. Bezezbytku to platí
o vládě sicilského krále a římského císaře Fridricha II. (1194–1250), nad
jehož odkazem historikové dosud svedli (a jak se zdá nejinak tomu bude
i v budoucnosti) řadu nesmlouvavých půtek. Pro jedny osvícený panovník
nebo rovnou apoštol evropské reformace, pro jiné zase politik bez zásad
a skrupulí. A protože poslední dvě dekády přinesly hned dvojnásobnou
porci kulatin, těžko se divit, že názorové souvrství doplnila a oživila nová
vlna úvah a komentářů. Mnohé z nich vznikly na okraji příležitostných
výstav a konferencí, k nimž se hlásí projekt zemského muzea v Oldenburgu.
To si připomenulo Fridrichův odkaz v kontextu středomořských poměrů
12. a první poloviny 13. století.
A jak bývá dobrým zvykem, dočasně shromážděným předmětům
vtiskl punc dlouhého trvání katalog, jenž prozrazuje, že se hlavní kurátoři,
Mamoun Fansa a Karen Ermete, pokusili oživit vzpomínky na zlatem zářící
sicilské království, v němž bylo dostatek místa jak pro umění a řemesla,
tak pro vědu nebo vznešenou, pozdně antickou imperiální symbolikou
prodchnutou architekturu. Z dílčích položek se zvláštní pozornosti dostalo
Sicílii kolem roku 1200, dětství (dospívání) budoucího krále a jeho vládě
s důrazem na prezentaci panovnického majestátu od kanceláře a ražby
mince, přes sokolničení a dvorskou kulturu až po hrady a pevnostní stavby,
a závěrečnému zamyšlení nad Fridrichem II. jako „místem paměti“ (zejména
Němců a německého) dějepisectví 19. a první poloviny 20. století.
Samotný katalog ale (včetně glosáře a soupisu citovaných pramenů
a literatury) zaplnil pouze menší (druhou) část publikace. Bezmála tři stovky
stran redakce vyhradila příspěvkům, v nichž měly být naznačeny dobové
souřadnice kulturního a mocenského dění. Také ony však respektovaly zadání, které si všímalo především výkonu panovnické moci, dále pak sicilského
a jihoitalského řemesla a umění a v neposlední řadě také světa vzdělanců.
Přehledný úvod i symbolickou pozvánku do dějin Středomoří konce
12. a počátku 13. století obstaral Stefan Weinfurter, jenž si kladl otázku,
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zda vývoj po roce 1200 přinesl změnu nebo hodnotový posun. V rozmáchlé
fresce opustil Sicílii, aby se vydal do Svaté země a odtud zase zpět do říše
a dále do Anglie a Francie, upozornil na proměnu papežské politiky a vznik
františkánského řádu a své rozjímaní korunoval výstižnou glosou o době,
která svými rozpory přesahovala i takovou osobnost, jakou byl císař Fridrich
(s. 17–29). Jiným směrem postupoval Wolfgang Stürner, když s pomocí
zákoníků popsal Fridrichovo pojetí panovnického majestátu i jeho složitý
vztah ke stolci svatého Petra (s. 31–39).1 Právě sem obrátil svůj zájem také
Peter Herde, jenž si všímal způsobu, jakým pracovala kuriální a císařská
propaganda (s. 53–65).2 Na italské půdě se pohyboval rovněž Klaus van
Eickels, který vedl dialog s ustáleným konceptem sicilského království
coby průsečíku několika kultur (s. 67–81). Postupně dospěl k závěru, že
Fridrich II. Sicilský nebyl prvním moderním vládcem nebo snad dokonce
králem mezi (a nad) kulturami, nýbrž křesťanským panovníkem přelomu
vrcholného a pozdního středověku, jenž stejným dílem vycházel ze štaufských kořenů i normanské tradice. Poněkud odlišný výklad však nabídl
Stefan Leder, když ocenil na svou dobu neobyčejně slušné postavení
muslimů ve Fridrichových državách (s. 83–91).3
Za hranice sicilského království zamířil Bernd Ulrich Hucker, aby se
pokusil přiblížit velkolepé, ovšem v podstatě dosti pošetilé „sbírání“ korun
a zemí po různých koutech Evropy a Středomoří (s. 93–103). Fridrichovu
korunovaci v Jeruzalémě (a jeho poměr ke Svaté zemi) zručně popsal Olaf
B. Rader (s. 105–111).4 Christian Friedl na příkladu Fridrichova privilegia
pro českého krále z 26. září roku 1212 nastínil problémy, jež znesnadňují
přípravu kritického diplomatáře, a mimo jiné se zastavil u původu Jindřicha
„de Parisius“, přičemž konstatoval, že tohoto notáře nelze bezvýhradně spojit
se sicilskou kanceláří (s. 113–121). Konečně Bodo Hechelhammer sestavil
přehled Fridrichových manželských svazků (s. 123–131).
Panovnický majestát byl přirozeně naplňován také ražbou mince,
o níž pojednal Frank Berger. Ten připomenul zavedení augustálů, tedy
zlaté měny, jejíž ražbu Fridrich II. nařídil po císařské korunovaci v roce
1220 (s. 209–217). Současně však autor zdůraznil, že zatímco jižní Itálie
a Sicílie byly pod přísným dohledem královských úřadů, za Alpami panovaly
1
Dále viz S t ü r n e r , Wolfgang: Friedrich II. Teil I: Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194–1220. Darmstadt 20032; t ý ž : Friedrich II. Teil II. Der Kaiser
1220–1250. Darmstadt 20032.
2
Obdobně H e r d e , Peter: Ein Pamphlet der päpstlichen Kurie gegen Kaiser Friedrich II.
von 1245/46. In: Herde, Peter: Studien zur Papst- und Reichsgeschichte, zur Geschichte des
Mittelmeerraumes und zum kanonischen Recht im Mittelalter. Gesammelte Abhandlungen
und Aufsätze 2.1. Stuttgart 2002, s. 217–276.
3
Dále viz také sborník Feinde-Fremde-Freunde. Die Kreuzfahrer aus orientalischer Sicht.
Hg. Stefan Leder. (Orientwissenschaftliche Hefte 19). Halle 2005.
4
Obdobně H e c h e l h a m m e r , Bodo: Kreuzzug und Herrschaft unter Friedrich II.
Handlungsspielräume von Kreuzzugspolitik (1215–1230). Sigmaringen 2004.
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mnohem volnější poměry, takže po roce 1231 se Fridrich z titulu císaře
svého regálu v podstatě vzdal.
Za nedílnou součást veřejné prezentace svého majestátu Fridrich II.
pokládal výstavbu hradů, k níž se postupně vyslovily tři studie: Michael
Braune popsal vývoj hradní architektury na Sicílii a v jižní Itálii 13. století
(s. 133–141),5 Dankwart Leistikow shrnul dlouhou historii kritického
zájmu o Castel del Monte, asi nejslavnější Fridrichovu stavbu (s. 143–157),6
a Julia Bargholz se zaměřila na typologické shody (s. 159–167), přičemž
postřehla jistou vazbu mezi Fridrichovými hrady a byzantskými nebo
arabskými (muslimskými) kastely.
Za tematicky uzavřenou lze prohlásit rovněž jinou trojici příspěvků,
v nichž se autoři zamýšleli nad postavením vědy. Recepci islámských poznatků křesťanskými učenci sledoval Marco Böhlandt (s. 219–233), který však
dosti podstatně přesáhl historický obzor Fridricha II. Sicilského. Naopak
Paolo Bussoti se soustředil výlučně na život a dílo proslulého matematika Leonarda Fibonacciho, byť jeho vztah k dění kolem sicilského krále
byl nepřímý (s. 235–249). Pozornost Gunduly Grebner patřila Michaelu
Scotovi jako znalci Aristotela s podotázkou, kdy (a jak) jeho dílo pronikalo do pracoven středověkých vzdělanců (s. 251–257). Dobová učenost
k nám promlouvá z map a cestopisů, na nichž Dietrich Hagen ukázal, že
na Fridrichově dvoře měli (zásluhou muslimů) vcelku jasnou představu
o zeměpisných poměrech ve Středomoří (s. 41–51).
O zjemnělé kultuře Fridrichova sicilského dvora vypovídají rovněž
výpravné rukopisy o sokolničení, což na proslulém díle De arte venandi
cum avibus doložil Michael Menzel (s. 259–267) a v jeho stopách Ragnar Kinzelbach (s. 269–299). Náročné dvorské prostředí na sebe vázalo
umělecká řemesla, jejichž úroveň (zručnost hedvábníků nebo mistrovské
zpracování horského křišťálu) docenil Thomas Dittelbach (s. 169–187),
a samozřejmě potulné pěvce, bez nichž si snad ani nebylo možno představit
jediný královský dvůr první poloviny 13. století, a právě takto vyzněl přehledný komentář Annetty Otterstedt (s. 189–199). Joachim Schulze pak
na stejném místě uvedl, že se za (dokonce skládajícího) pěvce pokládal
i samotný Fridrich II. (s. 201–207).
Závěrečné stránky zaplnil Marcus Thomsen, který sledoval proměnlivou
roli Fridricha II. Sicilského v (německé) národní paměti a posléze kritickém
dějepisectví 19. a 20. století (s. 301–313). Připomenul, jak byl opakovaně
zavržen a pak zase objevován, jak se císař Vilém II. přihlásil k odkazu
5
Dále viz L e i s t i k o w , Dankwart: Hohenstaufenburgen in Apulien. Forschungsgeschichte, Diskussionsstand und Ausblick. Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt 3, 1994,
s. 5–32.
6
Zevrubněji L e i s t i k o w , Dankwart: Versuch einer Bibliographie zur Architektur
von Castel del Monte und seinem Umkreis. In: Akten der 3. Landauer Staufertagung 2001. Speyer
2005, s. 127–162.
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prvního německého vládce ve Svaté zemi a jak výmarská republika nalezla
ve Fridrichovi nadněmeckého císaře, jak Adolf Hitler pomýšlel na převoz
ostatků do Berlína nebo jak admirál Vilém Canaris požádal před popravou,
zda by si nemohl ještě jednou přečíst Kantorowiczovu monograii.7
Na dva tucty příspěvků, katalog s vysokým obrazovým rozlišením,
soupis pramenů a literatury, to vše si zaslouží náš upřímný obdiv, nicméně
stovky potištěných stran samy o sobě nemohou být měřítkem kvality. Jaký
tedy je císař Fridrich II. Sicilský v půdoryse oldenburské výstavy? Nutno
ocenit, že pořadatelé dokázali oslovit nezvykle široké spektrum odborníků
a že tradičně pojatým dějinám moci propůjčili výrazný umělecko-historický
rozměr. Možná, že prostor věnovaný pevnostní architektuře nebo vybraným kapitolám z dějin kultury (příkladem budiž spis De arte venandi cum
avibus) byl příliš štědrý a že se na jiné problémy (především z hospodářských a sociálních dějin) nedostalo, ovšem ani pak nelze přehlédnout, jak
redakce umně propojila uznávané autority s výpovědí mladší generace.
V jednom svazku se objevily myšlenky Stefana Weinfurtera, Wolfganga
Stürnera, Petera Herde, Klause van Eickelse nebo Bernda Ulricha Huckera
a vedle nich úvahy Marcuse Thomsena, Michaela Braune, Thomase Dittelbacha, Annette Otterstedt, Olafa Radera nebo Christiana Friedla. Shrnuto
a podtrženo, oldenburský projekt nejen že důstojně připomenul památku
sicilského krále a římského císaře Fridricha II., ale navíc se stal užitečným
doplňkem legendární štaufské expozice z roku 19778 nebo velkolepě
rozvržené welfské výstavy z roku 1995.9
Martin Wihoda
Karel M a r á z : Václav III. (1289–1306). Poslední Přemyslovec na
českém trůně
České Budějovice, Veduta 2007, 160 s. ISBN 978-80-86829-25-8
Necelé dva roky uplynuly od sedmisetletého výročí, které nás dělí od
tragické smrti posledního přemyslovského krále. Připomínka význačného
jubilea se odbývala ve znamení celé řady konferencí a velkolepých výstav
sledujících dějiny a společnost první dekády 14. století.1 Z řady přednesených příspěvků či dílčích publikací, vyvolaných živým zájmem o problematiku přemyslovské dynastie, vychází i monograie Karla Maráze. Na
7
Jeho příspěvek ve stručnosti shrnul obsah stejnojmenné disertace. Dále viz T h o m s e n , Marcus: „Ein feuriger Herr des Anfangs…“ Kaiser Friedrich II. in der Auffasung der
Nachwelt. Stuttgart 2005.
8
Die Zeit der Staufer. Katalog der Ausstellung I–III. Hg. Reiner Haussherr. Stuttgart
1977.
9
Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125–1235.
Katalog der Ausstellung 1–3. Hgg. Jochen Luckhardt, Franz Niehoff. München 1995.
1
Připomeňme např. výstavu Sága moravských Přemyslovců pořádanou Vlastivědným
muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna, z níž vzešel sborník s názvem Sága moravských
Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. Olomouc – Brno 2006.
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vlně čtenářské přízně k dění počátku 14. století rozhodl se autor vypořádat
s odkazem posledního Přemyslovce na českém královském trůně.
Psát životopis středověkého panovníka tak, aby byl kompaktní, inspirativní a alespoň v dílčích úvahách otvíral nové možnosti pro následné bádání,
je samo o sobě věc složitá. Přispívá-li navíc k vypracování takové biograie
zoufale malá pramenná základna jako v případě krále Václava III., může se
stát připravované dílo pastí, které se místo v metodicky jasně ohraničeném
prostoru potácí ve slepých uličkách historického výzkumu. Protože však obecná poptávka naší doby volá po dalších a dalších knihách výlučně zaměřených
na jednotlivé významné postavy našich dějin, pokusil se Karel Maráz vyhovět
zájmu veřejnosti a ponořil se do zrádných vod historické biograie.
Úsilí, s nímž hodlal vystavět své nové hypotézy tam, kde dosud
převládaly starší a tradiční představy o posledním přemyslovském králi,
zaměřil především na vzájemné porovnávání vyprávěcích a diplomatických
pramenů. Ačkoliv citacím prvních věnoval až nezvykle mnoho prostoru,
jejich užití je v dané práci spíše formalitou. Dobové kroniky totiž Marázovi
poskytují jen takové informace, které jsou slučitelné s řečí listin, v opačném
případě je vyprávění kronikářů upozaděno či zcela dementováno. Kniha
se tak opírá jen o nevelký soubor diplomatického materiálu, který zůstal
osamoceně stát v ústředí analýzy jako jednostranná a nepříliš dostatečná
podpora autorových úvah.
Atraktivní téma K. Maráz sklenul sedmi kapitolami, které jsou páteří
rozsahem nevelké monograie. Úvodní předmluva nás přivádí k problémům, jež stanuly v zorném poli autorova bádání. Mezi nimi vyniká zejména
Marázovo upozornění na jeho snahu vylíčit skutky a povahu posledního
Přemyslovce, neboť oba tyto „fenomény si stojí – zdá se – poněkud jinak, než
jak se v poslední době majoritně mínilo“ (s. 10). Čtenářsky vděčná olomoucká
vražda má tak v celém vyprávění spíše druhořadou pozici. V úvodní stati je
rovněž poukázáno na využití informací z dalších vědních oborů, čekáme-li
však na základě těchto slov poutavou dobovou fresku vykreslenou tahem
širšího mezivědního přístupu, budeme patrně zklamáni. Ani přes několikeré deklarování nedokázal autor překonat meze běžného faktograického
popisu politických dějin a jeho snaha o interdisciplinární přesah vyzněla
naprázdno. V kontextu celé knihy se navíc jeví být autorovo konstatování
spíše úsměvnou vsuvkou snažící se učinit (do jisté míry) moderní vlně
české historiograie zadost.
V následující kapitole s názvem „Slovo úvodem aneb síla tradice“ se K.
Maráz věnuje všeobecně známému obrazu Václava III., jak jej na základě
Zbraslavské kroniky ztvárnil především znalec doby a mistrný vypravěč
Josef Šusta (s. 13–16).21S dosavadním a téměř neměnným spektrem
2
Š u s t a , J.: České dějiny II. I. Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví. Praha 1935;
týž: Dvě knihy českých dějin. Praha 1917–1919.
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jednotlivých názorů se autor hodlal vypořádat pomocí nových důkazů
vyplývajících ze studia listin. Starší mínění o spíše negativním rozměru
Václavovy osobnosti (s. 13) má ustoupit do pozadí před novými úvahami
autora, jimiž chce ospravedlnit a poopravit stávající výklad. Bohužel, chce-li
čtenář proniknout do světa tematicky laděných odborných diskusí či příspěvků, musí se poohlédnout jinde. Na rozdíl od sáhodlouhé citace jedné
z pasáží Zbraslavské kroniky je totiž výčet předešlé historické produkce
spíše symbolický a v celé kapitole mu jsou věnovány jen dva odstavce. Na
jeho základě máme jen nepatrnou možnost sami posoudit, kdo, jak a za
jakých podmínek posledního Přemyslovce hodnotil, a ve kterých hypotézách
se s autorem monograie rozchází.
Vtírajícím se pocitům marnosti se není možné ubránit ani při čtení další
kapitoly nesoucí všeobjímající název „Český stát na přelomu 13. a 14. století“.
V této chvíli musíme zauvažovat nad tím, komu je vlastně kniha primárně
určena. Pokud má Marázova monograie spočinout v knihovně laického
čtenáře mezi řadami podobně koncipovaných, poutavě graicky vyvedených,
leč tematicky ustrnulých a jakoukoliv invenci postrádajících knih, jimiž
se současná historická produkce veskrze hemží, budiž. Nechť sám čtenář
posoudí, zda si takto pojatá kniha a její jazykové ztvárnění zaslouží místo
v policích zájemců o české dějiny. Má-li však monograie ambice vzlétnout
do přísně vymezeného světa odborné historie, musíme se ptát, zda má být
tato do značné míry nepůvodní kapitola vůbec součástí knihy, jíž se dostalo
pozornosti vydavatelů. Obecné informace o šlechtě a jejím vzrůstajícím sebevědomí ke konci 13. století (s. 18), otázka sílící církve a zakládání nových
klášterů (s. 20), popis kolonizace (s. 20–21), měst a patriciátu (s. 21) jsou
jistě závažná témata. Forma jejich zapracování do plánu knihy se však autorovi
příliš nevyvedla. Ani pasáže věnované dolování stříbra, nacionalismu a jeho
projevům se totiž svým ztvárněním nevymykají z rámce lepších diplomových
prací. Namísto plastického ztvárnění dobových reálií, kdy by bylo možné
věnovat pozornost například jevům souvisejícím s každodenními činnostmi
a povinnostmi českého krále či s nástrahami a svízelemi sňatkové politiky
a jinými fenomény doby, přichází autor jen s nekonečnou řadou notoricky známých skutečností. Ani náhlé a tematicky nekompaktní navázání na
korunovaci Václava II., jeho život a zahraniční politiku nevnáší do kapitoly
respektive do monograie čerstvý vítr (s. 24–30).
Nejpřínosnější kapitolou celé knihy je dle mého soudu následující stať
nazvaná „Uherský král“, kvůli níž se autor neváhal ponořit do maďarských
archivů. Na základě popisu vlády Václava III. v Uhrách představuje Maráz
několik dobových uherských pramenů, které ještě nebyly v českém prostředí
prezentovány. Ty mu také mimo jiné slouží k vystavění úvahy o roli a podílu
Václava III. ve spletitosti uherského politického dění. Tradičně přijímaný
obraz morálně upadnuvšího mladíka následovaného smečkou mocichtivých
českých pánů se autor snaží na základě porovnávání listin s kronikami při-
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nejmenším zpochybnit. Poukazuje zejména na vliv českého krále Václava II.,
jehož dohled nad správou Uher považuje Maráz za důkladnější, než jakým
se jeví v úvahách staršího dějepisectví (s. 31–44).
Následující kapitola s názvem „Český a polský král“ je věnována domácí
i zahraniční politice obou posledních Přemyslovců. Základním východiskem
celého oddílu je přímá kontinuita otce a syna, vyjádřená dle autora především v téměř nezměněném personálním složení královského dvora. Rovněž
snaha o založení nového cisterciáckého kláštera Thronus regis je prý jistým
odkazem Václava III. k tradičním mechanismům politické koncepce jeho
otce. V souvislosti s Marázovým tvrzením se nám však nabízí hned několik
otázek. Za prvé, do jaké míry skutečně hodlal mladičký král postupovat ve
šlépějích svého předchůdce tím, že plánoval výstavbu dalšího klášterního
komplexu přejímajícího dosavadní roli Zbraslavského kláštera. Velkolepě
vyhlížející projekt se symbolickým názvem přímo odkazujícím k cisterciákům
v Povltaví mohl tak být naopak vyjádřením ničím nezakrývané diskontinuity.
Tomu by odpovídalo i hodnocení Petra Žitavského, který v tichu klášterního
skriptoria vtiskl do stránek Zbraslavské kroniky nelichotivý obraz posledního
Přemyslovce. Ani strategické důvody pro vystavění nového komplexu, o nichž
autor hovoří, nejsou dle mého soudu příliš opodstatnitelné. Pokud Václav
skutečně očekával útok ze strany moravských Šternberků či Matouše Čáka
Trenčanského a snažil se proto „v těchto místech urychleně vybudovat opěrný
bod své vlády“ (s. 62), je otázkou, nakolik mohl zrovna klášter splnit v tomto
směru jeho očekávání. I kdyby snad mělo místní mnišské kolegium snahu
rozšiřovat svůj i královský vliv do širokého okolí tak, jak nás upozorňuje
autor, nejednalo by se v žádném případě o rychlý proces, jenž by mohl
v dané situaci výrazněji přispět k Václavovým obranným pozicím. Plán na
založení Králova trůnu, který se kvůli Václavově smrti již nikdy nepodařilo
uskutečnit, mohl být spíše jasně deklarovanou vzpourou proti otcově odkazu
plynoucí byť třeba jen z mladické revolty. Marázem prosazovaná kontinuita
by tak byla naplněna jen z institucionálního hlediska. Do jaké míry by z ní
bylo možné vyvozovat závěry o jasné a analogické koncepci obou panovníků,
zůstává (alespoň pro mě) nedořešenou otázkou.
Následující kapitola s názvem „Olomoucká vražda a osudy ostatků
Václava III.“ je již v úvodu knihy ohlášena jako stať novátorská, v níž má
být čtenářskému publiku představen historiky tak dlouho hledaný vrah
mladého krále (s. 10). V souvislosti s tímto bezmála detektivním pátráním
pracuje autor zejména se třemi dobovými zprávami, jmenovitě se zápisem
z nekrologia olomoucké kapituly, s poznámkou Petra Žitavského a záznamem v kronice tzv. Dalimila. Jejich srovnáním přichází Maráz ke stejnému
závěru jako Miroslav Ivanov32a ještě dříve Rudolf Dvořák,43když všechny
3
4

I v a n o v , M.: Český pitaval aneb Královraždy. Praha 1976.
D v o ř á k , R.: Dějiny Markrabství moravského I. Brno 1906.
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osoby jmenované v pramenech spojuje do jediné, a jako vraha určuje
Konráda z Botenštejna řečeného z Mulhowu. Na základě tvrzení autora
knihy Český pitaval aneb Královraždy M. Ivanova je život této postavy zasazen do mezníků roků 1240–1320, což danou osobu automaticky vyřazuje
z kandidatury na královraha, který měl být podle dobových svědectví zabit
záhy po svém činu. Časové rozmezí shledává navíc K. Maráz příliš dlouhým,
najatý Durynk by totiž v době Václavovy smrti dosáhl kmetského věku
šedesáti šesti let a mohl by tak patrně jen těžko dostát svým povinnostem
nájemného žoldáka.
V této chvíli přichází autor monograie jako arbiter sporu s hypotézou, v níž dlouhou životní etapu Konráda z Botenštejna rozděluje na dvě
epochy. Před napjatým čtenářem se tak rodí hned dvě osoby – Durynk otec
a Durynk syn. Východiskem takového tvrzení je Marázovi fakt, že německý
historik a původce celé ideje, který Ivanovovi pomáhal se zpracováním
jeho knihy, pátral po svědectví v mladších durynských kronikách.54Právě
v nich je totiž jméno Konráda zaměňováno s jinými osobami téhož rodu,
díky čemuž se prý durynský vrah může na scéně objevit ještě dlouho po
své faktické smrti. Hypotéza jistě lákavá. Leč pokud bychom si chtěli alespoň dílčí údaje ověřit, museli bychom se vydat poměrně složitou cestou
od samého začátku. Odkazy na prameny v této části textu totiž naprosto
chybí (s. 72).
V závěru celé kapitoly dochází autor ke konstatování, že objednavateli
vraždy mohlo být hned několik osob majících silný motiv. Za nejpravděpodobnější variantu volí podíl českých pánů. Přes Marázovo nadužívání
vykřičníků, které patrně mají ve čtenáři vzbudit dojem prodírání se houfem
neotřelých závěrů, neshledávám bohužel na této kapitole nic originálního.
Další z řady historických pátrání je jistě poutavé a pozoruhodné, z takto formulovaného vysvětlení hypotézy však (alespoň prozatím) špatně
doložitelné.
Další kapitola „Osobnost Václava III.“ je koncipována jako závěr celé
monograie. Byť se autor již v úvodu knihy ohání tvrzením, že témata spjatá
s osobní charakteristikou posledního přemyslovského krále jsou „mnohem
nosnější“ (s. 9) než všechny tragické scény jeho smrti, v poslední toliko
třístránkové kapitole nové dveře historického bádání neotvírá. Namísto
výstižné charakteristiky jsme zahlceni výčtem politických aktů, a i když je
Marázova práce s listinami jistě úctyhodná, o skutečném obraze posledního
Přemyslovce podává jen neúplnou představu.
Je na rozhodnutí každého historika, jak se vypořádá se svým tématem
a jaké metody si ke své práci zvolí. Ne každého oslovily moderní přístupy
k historickému bádání, což nemusí být nutně na škodu. Karel Maráz se cho5
Miroslav Ivanov uvádí v této souvislosti historika H. Rooba. I v a n o v ,
pitaval, s. 255.

M.: Český
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pil klasického pozitivismu, aniž by předjímal či se přímo vyvaroval běžných
úskalí, jež v sobě toto metodické pojetí ukrývá. V chronologickém sledu
faktů se autor jen pramálo pozastavil nad obecnějšími záležitostmi, které
jednání a chování posledního Přemyslovce do určité míry determinovaly.
Popis osobnosti je tak vytržen z kontextu doby, v níž politické události byly
jen špičkou ledovce. Hlubší sondy do společenských struktur a důkladnější
zaměření na všechny působící vlivy mohly v této kapitole utvořit pozadí
jasněji deinovaných kontur. Bez nich totiž, alespoň dle mého soudu, není
možné pochopit podstatu osoby, tím méně pak jejího jednání.
Závěrem si dovolím několik poznámek. Jedna z nich se týká autorova
zacházení se Zbraslavskou kronikou, jejíž výpovědi K. Maráz na jedné
straně striktně odmítá, aniž by se pídil po důvodech kritického hodnocení
z pera Petra Žitavského. Založení konkurenčního kláštera mohlo být jedním
nikoli jediným důvodem ke vzbuzení kronikářova negativního postoje. Na
druhé straně pasáže, které jsou v souladu s argumentačními potřebami
autora, Maráz bez výhrady přijímá. Správné je jeho tvrzení o důležitosti
této kroniky pro dobu počátku 14. století. Není mi však naprosto jasné, co
nového do řečené problematiky vnesla zrovna kniha Boženy Kopičkové,
na niž v této souvislosti autor odkazuje.65Pracuje-li navíc K. Maráz s takto
zásadním pramenem, neměla by se objevit informace, že Petr Žitavský
přebral sepisování díla po svém předchůdci Konrádovi. Doufejme proto,
že se jedná jen o autorovo lapsus linguae (s. 69).
Na tomto místě není možné opomenout rovněž stylistickou a formální
stránku celé knihy. Zatímco umístění dlouhých překladů vyprávěcích pramenů je třeba spíše připisovat nakladateli, časté opakování slov v jediném
odstavci a na mnoha místech poněkud neobratné vyjadřování padá na
autorův vrub.
K. Maráz se pokusil o zpracování životopisu Václava III. I přes záslužnou práci se širokou škálou (především diplomatických) pramenů se autor
nevymanil z jednostranného a často až nekriticky účelového pohledu na
dějiny. Nápadná je plochost, s níž bylo celé téma ztvárněno. Autorovo
pojetí místy připomíná zdatného bruslaře, který se dovedně pohybuje po
ploše tématu, pod jeho povrch do samého jádra problémů však neproniká.
Nemohu se proto ubránit příměru k slavnému výroku neméně věhlasných
divadelních autorů. Zatímco čtenář listující prvními stránkami podléhá
příjemnému pocitu očekávání, v závěru knihy zápasí tentýž s vkrádajícím
se pocitem zklamání.
Lenka Peremská

5
Kopičková,
2003.
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Król w Polsce XIV i XV wieku
Red. Andrzej Marzec a Maciej Wilamowski. Kraków 2006 (= Maiestas.Potestas.
Communitas I), 280 s. ISBN 83-88385-31-3
Příspěvky publikované v tomto sborníku zazněly na konferenci
s názvem Rex Poloniae, která se konala na konci roku 2003 v malopolské
metropoli. Zachycují mnohostranné pohledy na osobu a hodnost krále,
jeho postavení a roli v pozdně středověké společnosti. Poznání a relexe
této problematiky má zásadní význam pro pochopení struktury a chodu
středověké monarchie; snaha znovu probádat toto pole a formulovat
aktuální poznatky stojí v protikladu s naší domácí tu více tu méně patrnou
tendencí opisovat zaběhnutá klišé starší literatury a spoléhat se na mnohdy
soukolím času zdrcené názory zvěčnělých veličin.
Postavení krále ve společnosti, jak je chápali učenci 15. století na
základě starších spisů, např. díla sv. Augustina či Policraticu Jana ze Salisbury, se stalo tématem příspěvku Krzystofa Ożoga. Původní teoretické
spisy pak vznikaly na polské půdě v prostředí krakovské univerzity první
půle 15. století (Stanislav z Dąbrówki, Paweł Władkowic, Jakub z Szadku
aj.). Podoby zbožnosti a zbožného konání polských panovníků studovala
sestra Urszula Borkowska. Zastavuje se u fungování královské kaple, kterou vidí především jako institut pověřený organizováním a celebrováním
bohoslužeb na panovnickém dvoře. Sleduje význam každodenního rytmu
bohoslužeb i jejich konání v době lovů a válečných výprav. Uvádí toto dění
do obecných souvislostí liturgie a církevních předpisů, neopomíjí osobní
zbožné projevy a výrazy pokory a pokání u jednotlivých pozdně středověkých vládců z jagellonského rodu, ani činnost fundátorskou a sběratelskou
související se shromažďováním svatých ostatků.
Na vnímání postavení panovníka a jeho vlády v listinách vydaných
panovnickou kanceláří se zaměřila Anna Adamska. Sleduje podobu a proměny jednotlivých částí listin (intitulaci, arengu a dal.) i inspirační zdroje
těchto pasáží a vyjádření. Přemýšlí též o míře vlivu samotného panovníka
na tyto formulace a obraty, jako příklad uvádí českého Václava II., který
podle Zbraslavské kroniky neuměl číst ani psát, pamětně však zvládal
latinu i různé obory soudobé vědy. Král fundátor a mecenáš, umění jako
projev panovnické reprezentace, to jsou témata příspěvku Przemysława
Mrozowského. Sleduje výstavbu kostelů a klášterů, obdarovávání těchto
institucí, budování náhrobků členů panovnického rodu. Konkrétní díla
známých autorů se připomínají v souvislosti s prvními Jagellonci a sakrální
architekturou Wawelu.
Mimořádnou závažnost lze přisoudit textu Jana Wroniszewského.
Ve středu jeho zájmu stojí pozemková držba panovníka, přičemž hned na
počátku připomíná, že král jako soukromý vlastník zároveň vykonával prostřednictvím svých úředníků veřejnou moc nad obyvateli svých „privátních“
statků. Autor pro středověk odmítá abstraktní rozměr pojmu vlastnictví
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tak, jak je znám z římského práva, ale naopak zdůrazňuje běžné vnímání
„dědictví“ či „dědičného práva“, což jsou kategorie v zásadě shodné s českými poměry. Spornými otázkami týkajícími se společensko-hospodářského
systému raného Polska jsou dle něj (1) vytváření panovnické držby země,
(2) vznik zemských regálů, (3) charakter nejstarších donací se svobodnými lidmi a (4) vznik, rozsah a rozvoj velkých „prediálních hospodářství“,
tj. vlastně velkostatku, panovníka, ale i jeho velmožů. Zdůrazňuje velký
kontrast mezi názory polských historiků, především na vznik panovnické
držby, ale i v dalších naznačených bodech. Tak kupř. H. Lowmiański se
domníval, že u kořenů knížecí vlády krom jejího patrimoniálního charakteru
(dědičnost dynastie), z nějž vyplývala veřejná vláda, spočívalo také „právo na půdu jako prostředek výroby“. Často se též uvažovalo o privátním
vlastnictví celé země, rozuměj vší půdy, Piastovci, přičemž jak upozornil
S. Russocki, pak by sedláci dědici museli mít ke své půdě jen užitkové
právo (podobnou tezi u nás rozvíjel D. Třeštík, který ale celkově přiznával
takový charakter i držbě svobodných urozených Čechů). Na rozdíl od toho
K. Modzelewski dovozoval, že původně piastovská knížata neměla žádná
soukromá práva k půdě a vztahy panovníka a vrstvy svobodných měly
zásadně veřejnoprávní vztah (to bylo vyjádřeno daní a dalšími veřejnými
úkony, kdyby šlo o poddané, pak by namísto daní a povinností nastupovala
v zásadě renta). Pokud panovník předával církvi vesnice se svobodnými
sedláky, nedával půdu, nýbrž se zříkal veřejnoprávních požitků (může
sloužit i jako analogie pro naše poměry, protože podle pozdějších pramenů
vesnice se sedláky-dědici drží vždy jen církev, nikdy šlechta). Autor se zde
shoduje s Modzelewským, podle nějž panovník zatěžoval svobodné rolnické
obyvatelstvo z titulu pána země, nikoli pozemkové vrchnosti (s. 112).
Následné srovnání názorů již zmiňovaného K. Modzelewského a K.
Buczka ilustrativně zaplňuje obraz polského bádání v dané problematice,
aby autor ve shodě s dalšími odborníky konstatoval, že ve 13. století,
kdy již existuje relativní dostatek pramenů, fungoval knížecí hospodářský aparát reprezentovaný viliky (wlodarii, villici, procuratores), kteří se
zabývali vymáháním veřejných dávek a služeb a kteří zároveň spravovali
bezprostřední knížecí majetky. Byli nejspíše podřízeni vladařovi knížecího
dvora a neměli nic co do činění s teritoriálním kastelánským aparátem (s.
118). Následně autor sleduje vývoj v oblasti panovnického majetku od
časů Vladislava Lokýtka až do doby jagellonské dynastie, připomíná roli
starostů, jejichž zavedení se zpravidla spojuje s vládou Václava II., dotýká
se také zmenšování královské domény a zástav, což představuje nepochybně
cenný srovnávací materiál pro českou situaci.
Cenné pohledy přináší nedlouhá úvaha Jacka Matuszewského zabývající
se otázkou, zda spojení „patrimoniální monarchie“ představuje zachycení
středověké skutečnosti či jde jen o výtvor historiograie 19. století. V Polsku se hovoří o 14. století jako době radikální přeměny koncepce státu
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z patrimoniální na pozdně středověkou stavovskou. Na základě toho se
často objevuje tvrzení o silných, téměř absolutních vládcích patrimoniálních
a slabých, tj. volených z období stavovského. Upozorňuje na starý římský
význam termínu patrimonium, který obsahuje samu v sobě zásadu dědičnosti, i na využití jiného latinského slova, totiž hereditas. Dědění trůnu mezi
Piastovci pak podle něj neprobíhalo na základě představ o dědictví, které lze
nalézt v nové době. Kritická slova jsou namířena proti těžko pochopitelným
výrokům Stanislawa Szczura v jeho syntéze polských středověkých dějin
(Historia Polski. Średniowiecze. Kraków 2002, s. 153), kde se hovoří o tom,
že panovník měl veřejnoprávní moc, ale zároveň mu patřila celá země, ale
vrchnostenská práva vykonával jen tam, kde je skutečně měl. Jak blízké
podobným tvrzením v české literatuře posledních několika desetiletí …
O poměru krále a stavů k modernizaci státu v pozdně středověké
středovýchodní Evropě pojednává Sławomir Gawlas. Připomíná nedostatek
komplexního pohledu polské historiograie na problematiku fungování
politických a organizačních struktur. Prochází malou inventurou řešení
problematiky v Polsku i na Západě a dále se věnuje některým momentům
spojujícím či naopak rozdělujícím tři významné země vytčeného prostoru
– Čechy, Polsko a Uhry. Připomíná bádání Stanislawa Russockého, který
v procesech probíhajících z hlediska vnitřního zřízení v uvedených zemích
nenacházel homogenitu. Na pořad přichází i typologie Otto Hintzeho týkající se počátků a vzniku stavovského systému. Gawlas ovšem předpokládá
shodně s Žemličkou, že ve druhé polovině 12. století vznikla v Čechách
nová velmožská elita a tento předpoklad se mu zcela nutně musí stát úskalím vytčené lodní dráhy. Podobně v případě budování panovnické domény
uvažuje především o činnosti Karla IV. kráčejícího ve stopách praděda
Přemysla Otakara II. (především na základě prací Františka Kavky), hodnotí
však jeho možnosti jako omezené a spočívající především ve výkupu. Vývoj
panovnické domény svázaný s celým budováním přemyslovského panství
mu zůstává neznámý a metoda komparace, kdy se používají dílčí výsledky
či konstrukty zahraničních odborníků, se zde jeví jako ošidná a zavádějící.
Pro 14. století jsou ovšem úvahy o revindikacích platné a odpovídající.
Připomenout lze, že o dani zvané berna specialis dnes již existuje novější
literatura, než jen práce Kroftova a Kavkova, zde ale funguje několikaletý
„fázový posun“, než se daná literatura rozšíří. Všímá si také podrobně
obsahu terminologického spojení corona regni a jeho užívání v uvedených
zemích, stejně jako vztahu panovníka a šlechty v pokročilém 15. století.
Tomasz Jurek se pokusil o nový, komplexnější pohled na vládu dvou
posledních českých králů z Přemyslova rodu v Polsku. Z obou stran, tj.
polské i české, šlo vždy o oříšek obtížně rozlousknutelný – krajní hodnocení se střídala a zněla adjektiva jako „kořistnický“, „cizácký“ či naopak
„skvělý“, „integrující“ a zase „málo realistický“ atd. Jurek přistoupil k problematice vyzbrojen znalostí pramenů i nejnovější – a nejen polské – ale
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také české literatury. I ty zcela nejčerstvější práce z posledních měsíců,
které již nemohl plně využít, cituje alespoň v obsáhlé poznámce. „Politický
systém vybudovaný Václavem II. byl z hlediska územního nejúplnějším
sjednocením polských krajů.“ Sleduje nejen konkrétní politiku Václava II.
vůči Slezsku a Malopolsku, ale také obsazování úřadů a vztahy ke šlechtě.
Nesouhlasit lze snad jen s jeho názorem, že Fridrich z Čakovic fungoval
v Polsku podobně, jako v Čechách nejvyšší komorník; šlo nepochybně
o funkci podobnou českému a moravskému podkomořímu. Jurkova stať
je vyvážená a náleží k řadě polských a českých prací, které smazávají letité
(a často hloupé) stereotypy.
Role a funkce panovníka ve fungování státních institucí v Polsku 14.
století se stala, jak oznamuje název, tématem Andrzeje Marzce. Autor ovšem
spíše sleduje konkrétní kroky Vladislava Lokýtka a Kazimíra Velikého při
správě královského majetku. Pro změnu neužívá termín královská doména,
zato se objevuje zajímavé slovo „królewszczyzna“. Objasňuje vznik úřadu
„podskarbího“ či proměny úřadu zemského (soudního) písaře. Opět zajímavý materiál pro srovnání s našimi poměry.
Obsáhlý příspěvek Stanisława Szczura je zaměřen na činnost polského
krále v diplomatickém konání mezi léty 1320–1370. Kritizuje Lokýtka za
to, že nedokázal využít konlikt papeže s Ludvíkem Bavorem a obnovit
polskou svrchovanost nad slezskými Piastovci, kteří si vybrali podřízení cizímu panovníkovi. Autorovy úvahy jsou ovšem poněkud ahistorické, protože
pro tato knížata byli na počátku 14. století čeští králové asi ztěžka „cizí“.
Dále S. Szczur pojednává o poselstvích, zprostředkováních a arbitrážních
jednáních, účasti na sjezdech panovníků, vlivech na cizích dvorech a dalších
momentech diplomatického dění. Jeho text se v mnoha momentech (ba
dokonce v značné části) dotýká diplomatických počinů, jichž se zúčastnili
čeští Lucemburkové, a proto je dobré jej číst.
Stručnou úvahou o udělování královské milosti ukončuje obsah
sborníku Zygfryd Rymaszewski. Předkládaný svazek, jehož autory jsou
především badatelé mladšího či středního věku, nastoluje zřetelné otázkové
okruhy také pro českou a moravskou historiograii. Navíc ukazuje, jak je
možné o stejných či podobných věcech uvažovat z různého úhlu pohledu,
aniž by vstupovala na scénu řevnivost a ješitnost. Jde nepochybně o jeden
z nejzávažnějších vydavatelských počinů v polském medievistickém hájemství posledních let.
Libor Jan
Martin N e j e d l ý : Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst
Lucemburků
Praha, Scriptorium 2007, 504 s. ISBN 978-80-86197-81-4
Do centra pozornosti historiků se dostává stále více témat, jež ještě
před několika málo desetiletími platila za kuriozity, „zvláštnosti světových

206

S

T

Ř

E

D

O

V

Ě

K

A

N

O

V

O

V

Ě

K

dějin“ (řečeno s kaplanem z Modrých květů R. Queneaua), anekdotické
ilustrace skutečných, tj. politických dějin. Jako by se v posledních letech
poměr mezi nimi obracel: politické dějiny se stávají faktograickým přívažkem někdejších kuriozit, v nichž bádání rozpoznává hluboký spodní
základ, sdílený někdejšími aktéry událostí a ovlivňující jejich jednání. Tuto
cestu otevřel již před více než osmdesáti lety Marc Bloch s knihou o králích divotvůrcích. Od přelomu 60. a 70. let minulého století se spektrum
zkoumaných problémů začalo rychle rozšiřovat a rozšiřování přineslo také
tolik potřebnou diskusi o metodě výzkumu. Jedním z problémů, který
se tehdy dostal do obzoru historiků, byla i pověst o Meluzíně, kterou se
Martin Nejedlý zabýval již ve své předchozí publikaci Fortuny kolo vrtkavé
a nyní jí věnoval svou poslední objemnou knihu.
Meluzínu ani autora není nutné obsáhle představovat. První je již
řadu století součástí evropské kultury, druhý svými pracemi již dlouho
ukazuje, že kultivovaná a přemýšlivá historie nikterak není vyhrazena úzkému okruhu specialistů a že ji lze podávat v čtenářsky atraktivních textech.
Recenzovaná kniha přináší pokus o rozbor geneze meluzínského mýtu,
jeho společenské funkce a spojitostí s lucemburským rodem, a to včetně
českých a moravských Lucemburků. Dvanáct kapitol v nápaditém rozvržení
skládá dohromady kytici, jakou ve známých písemných ani obrazových
pramenech středověku asi nenajdeme, kdybychom však na ni narazili, nijak
by nás nepřekvapila. Snadno by se mohla sejít levandule s lilií, leknínem
a kosatcem, kvítky sněženky a zimolezu, vavřínem, šalvějí, rozmarýnem,
mandragorou, moruší a větvičkou pomerančovníku. Budiž to osvědčením autorova hlubokého porozumění době, o které píše. Každá z rostlin
symbolizuje téma a intenci dané kapitoly. Ty krouží kolem hlavní otázky,
dotýkají se jí z různých stran, a je tak trochu obtížné alespoň stručně pro
potřeby recenze sumarizovat jejich obsah v přehledném shrnutí. Pokusme
se proto raději zkratkovitě shrnout východiska a závěry knihy.
Východiskem zkoumání meluzínského mýtu je pro Nejedlého jeho
„oživení“ v konkrétní historické situaci. Spis Jana z Arrasu, sepsaný pro
vévodu Jana z Berry (ale i jeho sestru Marii a moravského markraběte Jošta)
a dokončený v létě roku 1393, uvedl tajemnou vílu do širšího povědomí.
Meluzínská vlna, jež přišla v následujících čtyřech staletích, vytvořila hlubinný základ, díky němuž patří ústřední postava knihy k obecně sdíleným
představám, spojujícím vzdálené prostory a doby. Proč se Jan z Arrasu pustil
do rozsáhlého vyprávění o lusignanské víle, je na pohled zřejmé a autor
základní motivaci k rozpracování pověsti, jež měla podepřít mocenské ambice
vnuků Jana Lucemburského, přesvědčivě dokládá brilantním rozborem
politické situace ve Francii (ale nejen tam) na sklonku 14. století. Proč se
ale Jan z Arrasu uchýlil právě k zvláštní víle s hadím ocasem? V magickém
světě středověkých víl ovšem Arrasova Meluzína žila již dříve, byť ne pod
tímto jménem, a byla symbolem hojnosti a plodnosti. M. Nejedlý se na tomto
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postřehu, jejž vyslovil J. Le Goff, nezastavuje a podrobuje zkoumání rozsáhlý
soubor féerických vyprávění 12.–14. století, v nichž hrají víly jednu z hlavních
rolí. Jejich příběhy byly podle něj pro středověké autory „příležitostí zavést
čtenáře do utopického světa, jenž mohl být nositelem smyslu, který nepodléhal ani
Bohu, ani ďáblu, k proklamaci svobody lidské imaginace a všemocnosti tvůrčí
invence.“ Přesto se nejednalo o svět čiré fantazie, bez vztahu k reálnému
– fantaskno se v příběhu prolínalo se skutečně proběhlými ději a žijícími
postavami, a tak se text stával jak stvrzením pravdivosti mocenských aspirací
mecenášů, tak velkou měrou přispíval k jejich dalšímu utváření. Oprostíme-li
se od zažitého dělení středověkých textů na „pravé“ a „falešné“, nezbude
nám než přiznat meluzínskému příběhu performativní sílu, neboť přes
převažující iktivní prvky vytvářel dějiny (a jako součást živé minulosti je
srozumitelný i dnes, a tak působí také na nás). Nahlíženo z tohoto hlediska
však historiograie velmi dlouho nešťastný osud víly, připravené o lidský úděl
a vlastní děti, prodlužovala nepochopením významu meluzínských textů, které
nesplňovaly požadavky kladené na řádné, tj. diplomatické nebo kronikářské,
prameny politických dějin. Meluzína ostatně nebyla ve středověkém světě
osamělá a také další významné rody si hledaly v rodových mýtech spojnice
s podobnými bytostmi, ať již z fantaskního nebo zkušeností ověřitelného
světa. Meluzína však překročila hranice lucemburského rodu a brzy se stala
součástí sdíleného kulturního základu, jak autor přesvědčivě ukazuje mj. na
bohaté ikonograii. Arrasův epos a motivace jeho vzniku pak vede historika
ještě dál, až k oživené myšlence křížové výpravy do Svaté země, jež na konci
14. století zaměstnávala mysl řady francouzských a burgundských pánů.
Český medievista ovšem nemůže opomenout bohemikální pasáže, a tak
M. Nejedlý hned dvě kapitoly věnuje pohledu Jana z Arrasu (ale i dalších
francouzských textů 14. století) na české země a jejich panovníky a dobrodružstvím, jež hrdinové eposu v Čechách zažívají. Osudy hlavních aktérů
knihy, ať již živých lidských postav, fantaskních bytostí nebo sídel, na nichž
se obojí setkávali a byli s nimi spojeni, se uzavírají v epilogu, meluzínská
pověst ale žije dál.
Vzhledem k tématu, jež stojí na rozhraní několika vědeckých disciplín,
by autor snadno mohl s hlubokomyslným výrazem zaplnit desítky stran
parafrázemi teorií a konceptů zahraničních autorů (jak dělá nejeden psavec
místo luxusu vlastního myšlení). Nejedlý se k teoriím chová s respektem,
avšak právě díky hlubokému obeznámení s nimi je podřizuje svému tématu
a neulpívá na samoúčelném teoretizování. Interdisciplinární přístup je tu
praktikován bez halasných proklamací, zato vskutku důkladně. M. Nejedlý
se s lehkostí pohybuje mezi tradiční událostní historií, zkoumáním mentalit,
antropologií, mytologií, literární vědou, dějinami umění a dalšími disciplínami
a jejich poznatky funkčně začleňuje do nového výkladového systému.
Přese všechnu chválu kniha zanechává možná až příliš mnoho otevřeného prostoru. Není to ale spíše plus pro jejího autora? Co bychom
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dělali s knihami, které jen odpovídají a nekladou si otázky? Martin Nejedlý
shromáždil úctyhodné množství materiálu spojeného s meluzínskou pověstí,
podrobil jej důkladnému a invenčnímu rozboru, přinesl řadu překvapivých
postřehů, shrnul je v textu vytříbeném a čtivém. Propojení světa mýtu
– v našem případě zejména v literárním a ikonograickém kontextu – a světa
jednání ovšem zůstalo nezavršené. Možná trochu paradoxně se i po tak
obsáhlém a hlubokém výzkumu ocitáme znovu před základní otázkou,
nakolik těsně byla meluzínská pověst spojena s životem žijících lidí, nakolik
ovlivňovala jejich činy, nakolik intenzivně si ji jednající uvědomovali. Marc
Bloch kdysi lapidárně shrnul: zázraky se ve středověké společnosti dějí,
protože jsou očekávány. Svět představ, imaginace, je zcela rovnocenný „reálnému“ světu fyzických událostí, z jejichž popisu a rozboru historici čerpají
víru v objektivitu svého oboru. Je to svět tajemný a možná i nebezpečný,
neboť při doteku s ním snadno ztrácíme přesvědčení o možnostech převést
minulost a přítomnost do roviny racionálních vysvětlení. Díky recenzované
knize nyní o tomto světě a o cestách k jeho poznání víme mnohem víc.
Tomáš Borovský
Peníze nervem společnosti. K inančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století
K vydání připravili Tomáš Borovský a Bronislav Chocholáč ve spolupráci
s Pavlem Pumprem. Brno, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny
střední Evropy: Prameny, země, kultura 2007 (= Země a kultura ve střední
Evropě , sv. 5), 420 s. ISBN 978-80-86488-42-4
Jako 5. svazek edice Země a kultura ve střední Evropě (hlavní editor Jiří Malíř) se nedávno na knižních pultech objevila publikace Peníze
nervem společnosti, připravená Výzkumným střediskem pro dějiny střední
Evropy: prameny, země, kultura při Masarykově univerzitě v Brně (editoři
T. Borovský a B. Chocholáč za spolupráce P. Pumpra). Její podtitul přesně
vymezuje teritoriální a časové zaměření výzkumného zájmu kolektivu autorů, jež se na ní podílel, totiž charakteristiku inančních toků v jednotlivých
společenských vrstvách na Moravě jako vedlejší korunní zemi v období od
14. století do vypuknutí třicetileté války, která přivodila rozvrat stávajícího
inančního a peněžního systému i ve vedlejší korunní zemi. Zatímco se tedy
dosud dějiny inancí studovaly přednostně jako dějiny institucí, respektive
dějiny daní a dávek, jednotliví autoři této publikace otevírají nové badatelské
pole tím, že se soustřeďují na postižení funkce peněz jak v širším kontextu
jednotlivých správních (světských i církevních struktur), tak v menších
společenstvích (dům, usedlost, farnost), respektive i na roli jednotlivců jako
obratných inančníků v různých společenských vrstvách, včetně poddanských.
Připomeňme, že mnohé inovativní podněty v tomto směru přinesly pro
Moravu studie Josefa Války (zejména jeho práce o hospodářské politice tzv.
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feudálního neboli režijního velkostatku a o tzv. druhém nevolnictví, jakož
i mnohé studie orientované k obecným kulturním dějinám Moravy v širších
evropských souvislostech). A potěšitelné je, že jak představitelé střední, tak
mladší badatelské generace, kteří se sešli u nastíněného výzkumného záměru,
nikterak v šíři a koncepčnosti badatelského zájmu oproti tomuto přednímu
moravskému historikovi nezaostávají. O tom ostatně nejlépe vypovídá připojený seznam literatury, v níž jsou zastoupeni mnoha průpravnými a zásadními
pracemi, vycházejícími z hloubkového studia dostupných pramenů. Tato
skutečnost také umožnila vydat předmětnou publikaci v přímo rekordním
čase dvou let od formulování jejích základních tezí.
Sestavovatelé publikace dbali na to, aby byly poměry v markrabství
zasazeny do širšího kontextu inančních dějin střední Evropy, a tak prezentaci jejich vlastních výzkumů jsou předeslány tři souhrnné kapitoly
o základních rysech inančních dějin rakouských zemí (Peter Rauscher)
a uherského království (Daniela Dvořáková) ve sledovaném období, jakož
i kapitola zhodnocující moravské poměry počátku novověku v rámci procesu
měnové integrace středoevropských zemí (Petr Vorel). Tak je zřejmé, že
České království neobhájilo v 15. století své předchozí politicko-hospodářské pozice ve středoevropských souvislostech právě v důsledku toho,
že nebylo schopné, tak jako soudobé Uhry, poskytovat pro zintenzivňující
se tržní (a tedy i peněžní) operace hodnotnou zlatou minci. A důsledky
tohoto procesu, jakož i procesu měnové integrace v hranicích říše dopadaly
rovněž na Moravu, v níž navíc nebyly tak bohaté zdroje mincovních kovů
jako ve vlastních Čechách. Přesto se zde vývoj v některých směrech ubíral
autonomně, což se kromě jiného projevilo v 16. století svébytnou početní
(nikoli mincovní) jednotkou v podobě moravského zlatého.
Po těchto úvodních kapitolách následuje oddíl, nazvaný případně
Finance a moravská společnost. V něm se první kapitoly, soustředěné k příjmům a vydáním panovnické (markraběcí) komory, ujali Tomáš Borovský,
Bronislav Chocholáč a Tomáš Sterneck. I když 15. století poskytovalo jen
malou pramennou základnu, prameny 14. a zejména pak začátku 16. století
naproti tomu dovolovaly nastínit objektivněji strukturu panovníkových příjmů a výdajů. Výzkumy zúčastněných přesvědčivě dokládají, že v příjmech
markraběcí komory sehrávala dominantní roli berně, a to jak mimořádná, tak
zejména zvláštní, pravidelně vybíraná berně z měst a klášterů (z těch ovšem
v daleko menší intenzitě nežli z královských a posléze také tří komorních
měst), respektive také daň od židovských obyvatel, jejichž závazky byly
po vyhnání z královských měst přeneseny na městské komunity. Naproti
tomu příjmy z různých regálů, včetně solního, nepředstavovaly zřejmě
v celkovém objemu nikterak rozhodující částky. A vůbec nejmenší byl
podíl z výnosu zeměpanských statků, který podle všech indicií sotva stačil
pokrýt platy na jejich správě zúčastněného úřednictva. I úřad rentmistra,
zřízený roku 1567 pro rovinu ústřední správy komorního majetku na
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Moravě, přecházel postupně spíše v dozorčího nad výběrem spotřebních
daní. Co se týče výdajů, je možné výdaje na vlastní panovnický dvůr sledovat samozřejmě jen v době lucemburské sekundogenitury, podstatné
ovšem je, že v jiných údobích neznamenala podle zjištění autorů právě
nepřítomnost panovnického dvora na Moravě odliv peněz z markrabství,
ale naopak – většina částek totiž, určených teoreticky v prospěch panovníka, odtud nikdy ke dvoru nedorazila (důvodem bylo hlavně zastavování
berní a úhrada výdajů až budoucími příjmy, tedy v podstatě „zadlužování
rozpočtu“). S jistými výdaji, ale i příjmy (v podobě berní i darů) pak byly
spojeny slavnosti spojené s vjezdem nově instalovaných panovníků do
moravských královských měst, nahrazující na Moravě velké korunovační
slavnosti (velkou část výdajů na organizaci ale v těchto případech hradila
ze svých „rozpočtů“ města).
Šlechtě a struktuře jejích příjmů a výdajů věnovali pozornost Tomáš
Knoz a Vladimír Březina, přičemž je nutné zdůraznit, že na počátku novověku
byla šlechta v markrabství rozhodující společenskou složkou. Kromě panského
stavu zde byla početná a vnitřně strukturovaná kategorie nižší šlechty a na
druhé straně několik, tehdy zvlášť se vyhraňujících, knížecích rodů. Příjmy
šlechty z pozemkového vlastnictví obecně je velmi obtížené stanovit, neboť
nejenže rozsah pozemkové držby nemusel být rozhodující pro objem platů od
poddaných (v úrodných oblastech měla samozřejmě půda jinou výtěžnost),
ale mnohé platy se také realizovaly v naturáliích. Podle „šacuňků“ statků,
které se staly koniskáty v pobělohorské době, je možné si učinit určitější
představu o poměru stálých a běžných platů, realizovaných prostřednictvím
vlastního dvorového hospodářství a dalších podnikatelských aktivit šlechty
– je evidentní, že výnosy velkostatkového způsobu hospodaření několikanásobně převyšují „klasické“ příjmy a stávají se tedy pro mnohé šlechtice zcela
zásadními příjmovými položkami. K dalším příjmům (kromě nárazových,
jakými mohly být příjmy z pokut či z prodeje statku) patřily příjmy z úřední
činnosti šlechticů (autoři na konkrétních příkladech dokazují, že ani vysoké
„posty“ v zemské správě nemusely vždy být pro jejich držitele lukrativní),
z vojenské služby a v neposlední řadě z úvěrových operací, což se týkalo jak
příslušníků panského, tak rytířského stavu. Autoři naznačují nejen úzkou
propojenost privátní a veřejné sféry – titíž šlechtici, kteří osobně mohli být
v roli dlužníka, ručili například ze své pozice v zemské správě za panovníkovy dluhy a i v rovině osobních inančních operací bývala začasté jedna
a táž osoba zároveň věřitelem a vůči jinému dlužníkem. Nejméně ohledů
pak měli šlechtici při splátkách dlužních částek vypůjčených od movitějších
poddaných (krčmářů, mlynářů), případně od celých poddaných obcí (ze
sirotčích pokladen). Na tomto místě postrádám zmínku o četných šlechtických výpůjčkách rovněž od měšťanů a z městských pokladen (zohledněny
jsou ale odpovídajícím způsobem v kapitole o příjmech a vydáních měst – s.
251). Peníze z půjček pak mnohdy posloužily i pro realizaci nákupů větších
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statků, které se v případě promyšlených, spekulativních operací následně
přesouvaly do polohy inančního beneitu. Další investice pak samozřejmě představovaly osobní a rodinné výdaje, které se u nejvýznamnějších
moravských šlechtických rodů neomezovaly jen na zajištění základních
životních potřeb, ale byly investovány v prospěch náležitého vzdělání a tedy
na studijní, respektive postupně i kavalírské cesty za poznáním do ciziny
a na zajištění patřičné osobní i rodinné reprezentace, ať už šlo o náročnou
garderóbu a kočáry, o stavební úpravy a vnitřní vybavení rodových sídel
či o různé dvorské slavnosti. Zde autoři vhodně zúročují své dosavadní
výzkumy a naznačené obecné úsilí šlechticů dokládají vhodně volenými
příklady, přičemž neopomíjejí ani roli šlechtického mecenátu (včetně umožnění vzdělání schopným synům poddaných). Zamýšlejí se rovněž nad výdaji
„pro spásu duše“ a nad investicemi do inančních a ekonomických operací,
především vojenského rázu, tyto podkapitoly však zatím přinášejí jen málo
konkrétních dokladů z „moravské reality“ – nabízí se zde tedy vhodné pole
pro další badatele. A jistě by se také další bádání mělo orientovat na ekonomiku a inanční hospodaření vrchnostenských měst na Moravě (příkladně
viz v kapitole poddaných).
Lakonicky znějící kapitola Církev přináší dvě samostatné rozpravy,
a to Petra Elbela o struktuře příjmů a výdajů olomouckého biskupství
a Pavla Pumpra o režii farní organizace od vrcholného středověku do
počátku novověku, tedy v obou případech úkol pro jednotlivce šíří svého
záběru hodný uznání, zvlášť jde-li o mladé badatele. P. Elbel na základě
všech dostupných pramenů, pro jednotlivá údobí samozřejmě různé
výpovědní hodnoty (včetně pramenů reprezentujících pro raný novověk
správu vlastního rodového panství v případě biskupa Františka z Ditrichštejna), rekonstruuje skladbu biskupových příjmů ze sféry temporální
i spirituální. Rozhodující složku představovaly příjmy z vlastního dominia,
které jsou ovšem zodpovědněji vyčíslitelné až od počátku 17. století, kdy
už ovšem byla na biskupských statcích rozvinuta všechna odvětví režijního hospodářství. Menší objem, ovšem stěží vyčíslitelný, představovaly
příjmy z manských statků a z biskupského úřadu (z jurisdikční a světící
kompetence) a biskupský desátek, který ale v olomoucké diecézi přejímala
kapitula. V pravidelných výdajích představovaly rozhodující složku berně
(především berně z majetku) a platy papežské komoře (kromě servicií též
papežský desátek, zrušený v důsledku koncilních reforem první poloviny
15. století) a samozřejmě také inancování chodu biskupského dvora. Méně
pravidelné složky výdajů představovaly výdaje na cesty, na inancování
vlastního vojska (tyto problémy musel po dlouhém období klidu řešit až
Ditrichštejn), respektive také výdaje spojené s protireformační politikou.
V zachovaných účtech biskupské komory z počátku 17. století překvapí
malý objem výdajů na zbožné a dobročinné účely, které se zřejmě tehdy
realizovaly z výnosů rodového Ditrichštejnova panství.
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I biskupové vstupovali do inančních operací, většinou ovšem jako
dlužníci – četné pramenně doložitelné výpůjčky, výjimečně i od Židů,
byly totiž spojeny s chronickou zadlužeností biskupství (přinejmenším
od sklonku 14. století), jehož nepříznivou příjmovou a výdajovou bilanci
se zřejmě podařilo poněkud napravit až v další fázi episkopátu Františka
z Ditrichštejna od 20. let 17. století. Navzdory své obrovské rozloze (přes
7 % Moravy) nebylo biskupské dominium totiž zdaleka tak výnosné jako
srovnatelně velké velkostatky světské šlechty, což podle autorova názoru
souviselo s tím, že biskupové nemuseli brát zřetel na zajištění bohatství
a slávy pro své potomky. V každém případě ovšem právě úvěrová politika olomouckých biskupů, dosud známá jen v náznacích, představuje
do budoucnosti vděčné badatelské téma. Naznačená tvrzení v textu pak
plasticky doplňuje v závěru publikace 11 tabelárních vyhodnocení, totiž
výnosů biskupského dominia, příjmové a výdajové bilance biskupské
komory a dluhů biskupství v předbělohorském období.
Strukturu příjmů a vydání, souvisejících s farní organizací, tak jak se
v našich podmínkách utvořila ve vrcholném středověku, navozuje objevným způsobem – jde totiž o problematiku naší novodobou historiograií
zcela opomíjenou – Pavel Pumpr. Sleduje zajištění majetkového zázemí
far, totiž jak beneicia (hmotné vybavení a majetková práva umožňující
zajištění obživy kněze), tak záduší, sestávajícího z majetku samotného
kostela a inancujícího potřeby duchovní péče a liturgického provozu. Ve
svém účelu se ovšem obě ekonomické jednotky doplňovaly, přičemž autor
výstižně upozorňuje, že i zádušní pokladny (kromě sirotčích) představovaly
v místních poměrech důležitý zdroj úvěru, jež mohl být poskytován jak
obyvatelům příslušné lokality či samotným duchovním, tak také šlechtě.
Zvláště v menších obcích připomínaly fary se svým hospodářským zázemím
spíše běžnou selskou usedlost a farář se tak sám stával aktivním hospodářem ve všech ohledech, k různým zemědělským pracím však také mohl
využívat čeleď (byla součástí farské domácnosti neboli rodiny) a námezdní
síly. Kromě výnosů takovéhoto hospodářství pobíral farář od farníků věcný
desátek (osobní se v našem prostředí neosvědčil), případně další stabilní
dávky. Nejdůležitější pohyblivý zdroj příjmů pak představovaly poplatky za
různé církevní úkony – tedy tzv. štóla (její složení v některých moravských
lokalitách pro první polovinu 17. století je názorně ilustrováno připojenou
tabulkou č. 12), přičemž autor zdůrazňuje, že vybírání těchto poplatků
zdaleka nebylo obvyklé jen v katolické církvi. Faráři ovšem mohly připadnout i poplatky z duchovní správy vykonávané ve prospěch například
náboženských bratrstev působících v jeho farnosti či dokonce poplatky
z úkonů mimo farnost (v případě procesí apod.). Nebylo ovšem výjimkou,
že farář měl k dispozici i vlastní majetek anebo že se sám aktivně zapojoval do různých výrobních či intelektuálských činností (jako řemeslník,
písař apod.). Celkově se hlavní výdaje realizovaly jak v prospěch farního
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hospodářství a zajištění osobních potřeb samotného faráře a členů jeho
domácnosti (případně na vydržování starých rodičů či neprovdaných sester), tak samozřejmě také ve smyslu zajištění efektivního chodu duchovní
správy, mnohdy rovněž inancováním pomocného kněze (kaplana) a kantora. Neobvyklé však nebyly ani výdaje související se „služebními cestami“
za vyššími orgány církevní správy či patronem, respektive výdaje na posly,
a hlavně, jak vyplývá z cestovních účtů jistého vsetínského faráře pořizovaných po dobu více než dvou desetiletí, na almužny a dary potřebným,
které v objemu představovaly více než 10 % celkových výdajů (strukturu
farářových příjmů postihuje názorně „koláčový“ graf v příloze). A v neposlední řadě, pomineme-li výdaje související s případnými mravními poklesky
některých farářů (konkubíny, provozování různých her či případně šenku),
vynakládali kněží, jak dokládají pozůstalostní inventáře nebo samotné
testamenty z mladší doby, jisté obnosy na poutní cesty, nákup teologické
literatury či dokonce na umělecké předměty a šperky. Pak není divu, že
i u těchto církevních osob jsou doložitelné úvěrové operace.
Do prostředí královských (a poději i tří komorních měst) na Moravě
přenáší zájemce další samostatná kapitola (už výše bylo podotknuto, že
moravské výzkumy dosud bohužel neumožňují stejným způsobem souhrnně zhodnotit hospodaření a inance vrchnostenských měst), zpracovaná
Tomášem Borovským a Tomášem Sterneckem. V ní autoři „zúročují“ své
předchozí výzkumy a v celé plastičnosti tak naznačují, jakým směrem se
ubíralo hospodaření královských měst i jejich obyvatel ve sledovaném
časovém rozpětí. Relativně stabilní zdroj městských příjmů představovala
dlouhodobě městská sbírka (navzdory „zkostnatělému“ způsobu zdanění,
nerelektujícímu zvyšování ceny nemovitostí v průběhu času a ne úplně
stálému okruhu poplatných osob) a pravidelné stabilní i proměnlivé platy (od poddaných nebo z pronajatých provozů, mýtné, branné, soudní
poplatky ad.), případně i jiné sbírky související od 2. poloviny 16. století
s rozhojňováním druhové škály daní. Na tomto místě jen upozorňuji, že
ke strategii stanovení berního základu z městských nemovitostí (včetně
vinic), respektive také k jeho vztahu k trhovým cenám, mohla být pro Brno
předbělohorského období využita také studie Hany Jordánkové a Ludmily
Sulitkové.1 I v případě měst jako vrchností, majících zemskodeskové statky
na venkově platí, že postupně nabývaly v městském „rozpočtu“ na prvořadé
důležitosti příjmy z režijního podnikání. Autoři zdůrazňují, že moravská
města mohla lépe čelit konkurenci šlechtického velkostatku, protože jejich
hospodářská základna nebyla postižena represemi, jež postihly česká města
po roce 1547.
1
J o r d á n k o v á , Hana – S u l i t k o v á , Ludmila: Realita každodennosti
a kritika faktů hromadné povahy. In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech
raného novověku (16.–18. století). Prostějov 1997, s. 58–72.
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Daně ovšem na druhé straně odčerpávaly z měst veliké sumy peněz
ve prospěch především markraběcí komory, přičemž šlo jak o pravidelně
vybíranou tzv. zvláštní berni, tak od druhé poloviny 16. století o různé
mimořádné pomoci. Ačkoli prameny alespoň některých měst dovolují pro
období nastupujícího novověku sledovat i snahu města jako celku proitovat
z úvěrových operací (roli úvěru v hospodaření měst v českém státě obecně ve sledovaném období bohužel naše historiograií dosud nevěnovala
zaslouženou pozornost), je z výzkumů především T. Sternecka pro období
raného novověku zároveň patrné, že úvěr se stával bohužel vzhledem k vynucené povinnosti měst jako kolektivních ručitelů za panovníkovy dluhy na
válečné výdaje jednostranným – města tak od počátku 17. století v podstatě
jen řetězila výpůjčky, zatímco v předchozích obdobích se mnohdy stávala
i věřitelem, a to dokonce i vůči předním zemským hodnostářům.
V dalším výkladu pak autoři podávají v podstatě komplexní pohled na
hospodaření města jako celku (zákup venkovských statků, podnikatelské
aktivity například i důlního charakteru, investice do stavební činnosti, zajištění chodu městského správního aparátu a komunikace s jinými právními
subjekty, výdaje na „sociální péči“) a stejně důkladně pojednávají o možnostech podnikání jednotlivců jako členů širšího městského společenství
(v této souvislosti neponechávají stranou úvahy o právních kategoriích
městského obyvatelstva a podmínkách pro získání měšťanského práva
– zde by bylo ještě možné zmínit pramenně doloženou kategorii tzv. „přikázaných měšťanů“). Jistě, většina měšťanů byla přednostně orientována
na řemeslo, případně i na provozování obchodních aktivit, nechyběli však
ani tací, kteří svůj privátní beneit rozšiřovali i jinými aktivitami – v důlním
podnikání, v zahraničních obchodních kontaktech, nákupem zemskodeskovních majetků apod. Jejich převážná část se s nástupem novověku rychle
přizpůsobovala novému renesančnímu životnímu stylu, a tak výdaje na
reprezentaci (počínaje přestavbami měšťanských domů a konče oblečením)
představovaly podstatnou složku výdajů měšťanských domácností, které na
rozdíl od venkova nebyly o mnoho početnější nežli vlastní rodina, i když
členy domácnosti, a to především u zámožnějších městských obyvatel, byli
i různí služebníci a případně též čeleď. Autoři se také zamýšlejí nad náklady
spojenými se zajištěním nákupu nemovitosti „pod purkrechtem“ a dokládají,
že vejruňkový systém se zde uplatňoval už přinejmenším od konce 15. století. K cenným postřehům patří kromě jiného poukaz na skutečnost, že pro
privátní měšťanskou ekonomiku byl ve své většině příznačný velmi složitý
propletenec pasiv a aktiv. Pro absenci relevantních domácích pramenů však
bohužel zůstanou i do budoucna úvahy nad rolí úvěru v privátní měšťanské
sféře jen v kategorii hypotéz. Nechybějí ani úvahy o roli, kterou sehrávalo
v měšťanských vrstvách vzdělání a tedy také investice do kulturních statků,
respektive zamyšlení nad tím, do jaké míry mohla být intelektuální elita
moravských královských měst v předbělohorském období obeznámena
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s díly předních dobových evropských myslitelů-ekonomů, případně jak
aktivně se sama mohla na tomto poli uplatňovat.
Zdálo-li by se snad, že i postižení příjmové a výdajové stránky poddanských domácností může být jen obtížně řešitelným úkolem, o opaku přesvědčí
zájemce poslední kapitola, sestavená Bronislavem Chocholáčem a nazvaná
Poddaní na venkově (je ovšem zřejmé, že solidní základnu pro sledované
ukazatele poskytovaly až prameny od 16. století). Autor zde mohl vhodně
navázat na své dosavadní práce, v nichž se na základě systematického rozboru
gruntovních knih pro různá panství zabýval „selskými penězi“. V přehledně
strukturované kapitole nejprve B. Chocholáč nastínil obecně aktiva a pasiva
inančního hospodaření držitelů gruntu, v nichž zaujímaly důležitou roli
tzv. gruntovní peníze, související s uplatňování splátkových (vejrunkových)
„trhů“ poddanských usedlostí (na Moravě uplatňovaného od 16. století). Mezi
aktivy sehrávaly kromě hodnoty vlastní usedlosti významnou roli její další
vybavení (včetně živého i mrtvého inventáře), zatímco na straně pasiv stály
nejen závazky ohledně plnění výměnku či výbavy, ale hlavně různé dluhy,
které mohl hospodář převzít rovněž po svých předchůdcích.
Co se týče výdajů, byly spojeny nejen s pořízením gruntu a hospodařením na něm, ale v první řadě bylo nutno uspokojit požadavky ze strany
panovníka, vrchnosti a církve, což znamená, že podaní přispívali na obecnou
berni (od doby Ferdinanda I. pravidelně), byli povinováni různými úkony
a dávkami vůči vlastní vrchnosti (dávky i úkony mohly být převedeny na
peněžní ekvivalent) a desátkem vůči faráři (k tomu mohly přistupovat
i platy za dobytek propůjčený poddanému církevním úřadem). Mezi výdaji,
z nichž značná část se realizovala na udržování usedlosti a na stravu a oblečení pro osoby zde žijící (včetně čeledi a výměnkářů), ovšem igurovaly
i položky na nákup naturálií, jež nebylo možné zajistit z vlastních zdrojů,
výdaje na křest, svatbu, pohřeb, jakož i případné mimořádné výdaje (na
zábavu, náročnější oblečení, správní poplatky, pokuty, almužny ad.). Autor
ovšem věnuje pozornost i osobám, jež nedržely usedlost, tedy především
podruhům a čeledi, a upozorňuje, že i mezi podruhy se nacházely osoby
držící polnosti (na jižní Moravě především vinice). Toto konstatování
koresponduje s podobnými, a dosud rovněž v naší historiograii málo
relektovanými, zjištěními ve vztahu k městským podruhům, konkrétně
pro královské město Brno.
Rozsáhlá a plná inspirujících zjištění je pak další část této kapitoly,
v se níž autor zabývá těmi vesnickými „institucemi“ a jednotlivci, kteří
aktivně vstupovali do inančních operací. Objevně odhaluje roli a strukturu zádušních peněz, spravovaných kostelníky, a dosud zcela opomíjenou
funkci vesnického rychtáře jako pečovatele o majetek obce a sousedů
(mnohdy včetně správy sirotčích peněz, přičemž tyto hotovostní prostředky příznačně nazývá předchůdci pozdějších „kampeliček“). B. Chocholáč
přináší také na základě rozboru zachovaných obecních účtů několika raně
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novověkých městeček západní Moravy zcela neotřelé postřehy k trojímu
modelu fungování obecního hospodářství (od pasivního až po městečka
jako „podnikatele“ ve vlastní režii). Dále sleduje roli krčmářů a případně
též dalších venkovských inančníků a svou pozornost opět soustřeďuje
na jejich hlavní „podnikatelské“ strategie, což dokládá vhodně vybranými
konkrétními příklady z různých moravských panství.
I když autoři předkládané publikace v úvodu skromně konstatují, že
nedostatečnost pramenné základny a také absence dalších specializovaných
výzkumů (například židovského obyvatelstva) způsobuje, že jsou stránky
knihy „pouhou relexí počátečního stavu výzkumu a především inspirací
pro další zájemce“, z vlastního textu jednotlivých kapitol i ze souhrnu
z pera J. Války je patrné, že pro rekonstrukci inančního obrazu moravské
společnosti sledovaného období udělali maximum a dospěli tak k vytvoření
plastického obrazu o rozsahu a formách peněžního hospodářství v jednotlivých společenských vrstvách. A i když tento obraz samozřejmě bude
moci být v budoucnu dalšími komplementárními výzkumy doplňován,
v této podobě představuje mimořádné kompendium poznatků sui generis,
jakého se například vlastním Čechám zatím nedostalo.
Kromě zmíněných tabulek zvyšují názornost výpovědí četná vyobrazení, zařazovaná jak do vlastního textu, tak také samostatná barevná příloha.
U publikace této úrovně snad ani není zapotřebí zvlášť zdůrazňovat, že je
připojen rozsáhlý seznam literatury a edic pramenů, seznam zkratek, seznam
autorů a anglické resumé, za zmínku však stojí, že publikace je opatřena také
jmenným osobním a místním rejstříkem, umožňujícím snadnější orientaci
v textu.
Ludmila Sulitková
Pavel B a l c á r e k : Kardinál František Ditrichštejn 1570–1636.
Gubernátor Moravy
České Budějovice, Nakladatelství Veduta 2007 (= Osobnosti českých a moravských dějin, sv. V), 255 s., ISBN 978-80-86829-30-2
V předvánočním čase loňského roku se na pultech knihkupectví
objevila monograie o jedné z výrazných osobností moravských dějin první
poloviny 17. století – kardinálu Františkovi z Ditrichštejna, monograie
v našem novodobém dějepisectví tak dlouho a tak citelně postrádaná.
Její autor, známý brněnský archivář a historik Pavel Balcárek, byl ke
splnění tohoto po všech stránkách náročného úkolu doslova předurčen
svým nevšedním rozhledem po rozsáhlé pramenné základně, znalostí
dosavadní literatury i úctyhodnou řadou předchozích vlastních příspěvků
s „ditrichštejnskou“ tematikou, včetně dvou rozsáhlejších studií o postavě
„politika v kněžské sutaně“.
Látka je v knize kromě autorových úvodních slov uspořádána do
23 poměrně krátkých a vpodstatě chronologicky řazených kapitol, vždy
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opatřených obšírnějším nadpisem vystihujícím jejich obsah. Tento způsob
členění umožnil Pavlu Balcárkovi bez rušivých komplikací (např. předstihu či návratu výkladu v čase) kombinovat chronologický princip výkladu
s principem věcným všude tam, kde to bylo žádoucí. Jedinou výjimku
představuje nadmíru zajímavý a obsažný exkurz Kardinál a úprava krajiny v Mikulově i okolí. Inspirační zdroje z Itálie (s. 186–193), jehož obsah
samozřejmě nebylo dost dobře možné přizpůsobit zvolenému schématu
knihy. Kromě nezbytného poznámkového aparátu (s. 194–211) je kniha
vybavena rodokmenem kardinálovy rodiny, soupisem pramenů a literatury, seznamem vyobrazení, rejstříky, jakož i italským a německým résumé.
Bohatý graický doprovod textu v podobě 11 barevných a 64 černobílých
vyobrazení názorně přibližuje čtenářům kardinálovu osobnost a do jisté
míry rovněž atmosféru doby.
Autor chápe Ditrichštejna jako „jednu z nejrozporuplnějších postav
dějin Moravy 17. století“ a v nové kardinálově biograii se pokouší jeho
„dosavadní černobílý portrét horlivého rekatolizátora“ doplnit nově zjištěnými
skutečnostmi, připomenout některé jeho sympatičtější rysy a korigovat tak
jednostrannosti v dosavadních představách historiků o Františkovi z Ditrichštejna (s. 7). Aniž by se blíže zabýval rozborem dosavadní literatury (např.
B. Dudík, A. Rille, F. Snopek, R. Zuber), zmiňuje v této souvislosti především
dílo M. A. Voigta (1792) nebo J. Tenory. Určitě bychom sem mohli počítat
také příslušné heslo v Ottově slovníku naučném, kde je zmiňován dokonce
evropský rozměr kardinálovy osobnosti („I jméno evropské lze mu přiložiti.“
OSN VII, s. 505) nebo z novějších časů kratičkou kapitolku (s. 187–191)
František kardinál Dietrichštejn v knize Václava Medka Cesta české a moravské církve staletími (Praha 1982). Kromě vznětlivé povahy „kroměřížského
krále“ se v ní připomínají už jenom jeho zásluhy o upevnění katolického
náboženství na Moravě, učenost a mecenášství.
V psaní kardinálova rodového jména nepanuje, podobně jako v hodnocení jeho politických skutků, zatím shoda (Dietrichstein x Dietrichštejn
x Ditrichštejn). Autor se přiklonil na rozdíl od J. Války či J. Janáčka
k verzi nejbližší českému jazyku, a proto ji budeme respektovat. Pokud jde
o moravské dějepisectví uplynulého století, byla kardinálově osobnosti sice
věnována celá řada dílčích prací, ale ve větších monograiích a syntézách
vystupoval nejčastěji v roli vykonavatele cizích záměrů, případně oponenta
či nepřítele jiných výrazných činitelů své doby, a to jak z protestantského,
tak z katolického tábora. Stačí vzpomenout Karla staršího ze Žerotína nebo
Albrechta z Valdštejna. Docela významný posun v nazírání na osobnost
i historickou roli kardinála Františka z Ditrichštejna lze proto spatřovat ve
druhém svazku dějin Moravy z pera Josefa Války, který třetí část druhé
kapitoly (s. 98–107) nazval Vláda kardinála Dietrichštejna, časově zahrnující dobu od porážky povstání do roku kardinálovy smrti, a přiznal mu
tak odpovídající místo v historii země. Obdobný smysl mělo i sympozium

218

S

T

Ř

E

D

O

V

Ě

K

A

N

O

V

O

V

Ě

K

v Mikulově (2006) na téma Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba.
V každém případě Balcárkova monograie na jedné straně završuje dosavadní historické bádání na toto téma a současně dosažený stav poznání
v rovině heuristické daleko překračuje.
První dvě kapitoly jsou věnovány původu a mládí kardinála Ditrichštejna, jeho studiím v Římě, kde se stýkal s družinou sv. Filipa z Neri a rovněž cestě ke kardinálské hodnosti a biskupskému úřadu. Autor považuje
Ditrichštejnův kontakt s prostředím kolem sv. Filipa z Neri za významný
životní impulz a často jej připomíná jako trvalou inspiraci kardinálova
konání v dobách pozdějších. Přijetí do kardinálského sboru, převzetí
olomouckého biskupství i mikulovského dědictví proběhlo v rychlém
sledu, a tak se v roce 1600 mohl mladý kardinál představit moravským,
tehdy ještě převážně evangelickým stavům. P. Balcárek podrobně probírá
v dalších dvou kapitolách Ditrichštejnův příjezd na Moravu, krušné chvíle
mezi moravskými předáky, jakož i spory s nunciem Spinellim. Připomeňme,
že vůči olomouckým biskupským manům vystupoval tehdy kardinál dosti
ostře, vnášel do notně přežilé, svou podstatou středověké instituce manské
soustavy požadavek podpory katolicismu, ale na druhé straně se ujímal
poddaných právě proti svým manským služebníkům. V kapitole zaměřené
na Ditrichštejnovu diplomatickou misi do Říma (kap. 5) ukazuje Balcárek
na nevhodnost kardinálovy osoby pro takovéto úkoly a také podrobně
rozebírá docela malicherné příčiny hluboké nevraživosti vůči Spinellimu.
Autor odmítá tezi (s. 75) o ukázněnosti a soudržnosti katolické menšiny
u nás v porovnání s roztříštěností nekatolického tábora a dodává: „Jednotná
byla idea svou vnitřní uceleností.“
Kapitoly o předbělohorské rekatolizaci, Ditrichštejnově německy
psaném Zpovědním zrcadle a jeho účasti na konkláve v roce 1605 (kap.
6, 7, 8) ukazují kardinála jako hlavního činitele katolické reformace na
Moravě ještě před Bílou horou, hledajícího oporu především v jezuitském
řádu. Autor přikládá kardinálově osobní kněžské iniciativě, zejména jeho
působivým kázáním, značný význam pro stále častěji se vyskytující konverze ke katolicismu. Připouští ovšem také nezanedbatelný podíl prostředků
mocenských. Zpovědní zrcadlo (kolem roku 1606) známé dnes už jenom
díky rekonstrukcím R. Zubera (s. 79) zřejmě nepřineslo nejlepší ovoce,
když k němu měli i jezuité výhrady.
V kapitole týkající se událostí v roce 1608 a období bezprostředně
následujícím (kap. 9) ukazuje P. Balcárek kardinála Ditrichštejna jako
politika lavírujícího mezi Rudolfem II. a Matyášem. V čele moravských
nekatolických stavů ovšem tehdy nestál Karel starší ze Žerotína (s. 97),
nýbrž Karel z Lichtenštejna. Také Ditrichštejnovo sbližování s Žerotínem
se týkalo pouze některých úzce vymezených aspektů moravské stavovské
politiky vůči českým předákům. Teze o Žerotínovi „důvěřivém“ vůči
Matyášovi snad vyžaduje drobné zpřesnění v tom smyslu, že jeho postoj
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vyplýval z dávného vnitřního přesvědčení i z tradic předchozího stavovského života na Moravě.
Po kratičké kapitolce (10) o kardinálových snahách stát se „protektorem Germanie“, získání kontroly nad stavovskými inancemi na Moravě
a dokonce náznaku kariéry vojenské se autor věnuje výkladu o Ditrichštejnových osudech za moravského převratu v roce 1619 (kap. 11), jeho
ponížení a ztrátě majetku. Brzy následovalo velké zadostiučinění spojené
s vyvrcholením politické kariéry, když byl v roce 1621 jmenován gubernátorem Moravy (kap. 13). Koniskace majetku rebelů navíc zachránily
kardinálovy inance. Autor přibližuje na základě stížnosti nuncia Caraffy
čtenářům lidskou stránku přísného rekatolizátora, když odhaluje Ditrichštejnovu největší slabinu – soužití s mladou vdovou. Na rozdíl od P.
Mati (Svět české aristokracie (1500–1700). Praha 2004, s. 483, pozn. 657)
nepřipomíná existenci kardinálovy nemanželské dcery.
Mnoho nových poznatků o Ditrichštejnově osobním podílu na rekatolizaci Moravy přináší 15. kapitola na základě dosud neznámého vatikánského pramene sepsaného jeho zpovědníkem J. Dingenauerem. Prozrazuje,
že hlavní nápor byl veden proti společensky a politicky nejslabšímu článku
– novokřtěncům. Stranou pozornosti nezůstalo kardinálovo úsilí o zmírnění
trestů moravským rebelům, samozřejmě s výjimkou koniskací majetku (kap.
16), jeho osobní účast na přípravě Obnoveného zřízení zemského (kap. 17)
či otevřeně nepřátelský vztah k Valdštejnovi (kap. 18). Opravdový strach
z Valdštejna se projevoval na počátku 30. let, kdy nároky císařské armády
doslova vysávaly Moravu (kap. 20).
Přívětivější tvář Františka z Ditrichštejna, mecenáše umění a vzdělání,
ukazuje 19. kapitola, pojednávající o tom, jak se z Mikulova kardinálovou
zásluhou zvolna stávalo důležité kulturní středisko. Piaristické gymnázium
narušilo jezuitský monopol ve sféře školství a v mikulovské tiskárně se dokonce
připravovalo vydání papežem zakázaných děl Galilea Galileiho (s. 163).
Uspokojení z viditelných úspěchů rekatolizační politiky i z dosažení
vytoužené hodnosti „protektora Germanie“ v roce 1634 (kap. 21) bylo záhy
vystřídáno hlubokým zklamáním, když se Ditrichštejn na nátlak Ferdinanda
III. musel vytouženého titulu zase brzy (1636) vzdát. Nechvalně proslulý
„vděk domu habsburského“ nakonec postihl i jednoho z nejoddanějších
služebníků. S obrovskou kardinálovou ctižádostí a v některých případech
až nezkrotnou touhou po společenském respektu a poctách příkře kontrastují takřka neuvěřitelně skromné, ne-li přímo nedůstojné, okolnosti jeho
pohřbu v Olomouci roku 1636, stejně jako pozdější nešetrné nakládání
s jeho ostatky, jak je zachycuje 22. kapitola, příznačně nazvaná Kardinálovo
velké zklamání a smrt.
Historický význam kardinála Františka z Ditrichštejna nespočívá
podle Pavla Balcárka pouze v jeho zásluhách o rekatolizaci Moravy, jak
byl doposud hodnocen (s. 180). Považuje ho za jednoho „z nejznameni-
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tějších politiků 17. století, které v té době české země měly“. V tomto ohledu
se s ním může měřit pouze Karel starší ze Žerotína. Kardinál byl rovněž
mužem románského světa, jak dokládá jeho stavební činnost a četné další
kulturní aktivity. Jeho „tragická osobnost“ spoluvytvářela dějiny. „Svým
přisluhovačstvím Habsburkům a papeži připravoval fakticky příchod doby
charakterizované úpadkem národa, spojenou s emigrací duchovní elity z evangelických kruhů“ (s. 185).
Balcárkova kniha nepochybně vzbudí značnou pozornost. Historikové se k ní budou často vracet pro její zásadní faktograickou hodnotu.
Milovníci moravské historie v ní zase mohou hledat a nacházet odpovědi
na nejrůznější otázky spojené s dobou stavovského povstání a prvních
fází třicetileté války. Autorova suverénní znalost pramenů, často dosud
neznámých a nevyužitých, jeho schopnost na vysoké odborné úrovni a přitom srozumitelně vykládat i mnohé složité problémy stavovské, císařské
i papežské politiky zkoumaného období činí z jeho publikace nepřehlédnutelné dílo soudobého dějepisectví, jehož četba poskytuje i příjemný
čtenářský zážitek.
Rudolf Fišer
*
Lenka K a r f í k o v á : Milost a vůle
podle Augustina
Praha, Oikoymenh 2006, 382 s. ISBN 807298-172-2
Rozsáhlá studie prof. Lenky Karfíkové
o teologickém pojetí jednoho z klíčových
pojmů křesťanského myšlení je významným
badatelským počinem a obohacením. Celá
kniha svědčí nejen o vysoké úrovni autorčina vyjadřování, ale i o smělosti a příkladné
důkladnosti, která umí zájemcům o Augustinovo myšlení poskytnout jedinečnou studnici nápadů a podnětů.
Jak se má Boží milost (gratia) k lidské
svobodě? Na tento důležitý problém odpovídá západní křesťanství následovně: člověk
je odpovědný i vinen, ale zároveň omezen
a podmíněn. Augustinus přispěl k této debatě rozporuplným vkladem, protože všichni
zastánci jeho nauky o milosti (od mnicha
Gottschalka po jansenisty, včetně Luthera)
byli vytěsněni mimo katolické pravověří.
Autorka pro svůj výzkum zvolila diachronní přístup, tj. zkoumá vývoj nauky o milosti u Augustina tak, že sleduje jeho spisy
v chronologickém pořádku jejich vzniku.
V prvním ze tří oddílů s názvem Zásluha víry se autorka zabývá ranými spisy De

beata vita, Soliloquia, De vera religione ad.
Po výměru blaženosti, která spočívá v „mít
Boha“ (deum habere, cum deo esse, deum intelligere), postupuje Augustinus k tvrzení, že
jediná opravdová svoboda člověka spočívá
v nalezení zalíbení ve službě Bohu (s. 29).
Bůh je totiž garantem pořádku a žádost
nemůže zotročit lidskou mysl, která je silnější než ona. Dobrem těla je duše, dobrem
duše je ctnost. Ke slovu se dostává i radostná duchovní vzájemnost (vztah Adama
a Evy v ráji). Působení milosti vysvětluje
Augustinus na zformování věřícího člověka
k obrazu „člověka nebeského“. Pádem totiž
podle něj člověk ztratil podobu vtištěnou
mu Bohem a upadl znovu do země, z níž byl
zformován, a stal se „masou bláta“ (massa
luti, viz i Ř 9,21), tj. „masou hříchu“ (s. 65).
Augustinovu teologii z let jeho presbyteriátu pokládá autorka za šťastnou podobu jeho
nauky o milosti.
Ve druhé části nazvané Milost zvítězila jde mj. o díla Odpověď Simplicianovi,
Vyznání a protidonatistické spisy. V Augustinově výkladu se v tomto období objevují nejasnosti, přeceňování významu Boží
milosti pro člověka (ukazuje např., že si
Ezau zasloužil své zavržení), chybí i chris-
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tologie a nabízí se důvody pro označení
jeho úvah jako teologicky nedostatečných.
Augustina zabavovala zejména protimanichejská polemika a donatistický spor, který
hrozil rozštěpit africkou církev. Vděčný spis
Vyznání představuje autorka s ohledem na
své téma obšírně a potěší zejména rozsahem
poskytnutých interpretačních stanovisek
k proslulým místům, známý výrok „miluj
a dělej co chceš“ (dilige et quod vis fac,
nachází se ve spise In Epistolam Ioannis ad
Parthos tractatus decem 7, 9) zasazuje do protidonatistického kontextu Augustinových
kázání a tamtéž uvádí Augustinovo tázání:
„Pokud člověk nasadí svou vůli, Bůh jej nepochybně podpoří, jak by však mohl podporovat
toho, kdo sám nic nedělá?“ (s. 121–122). Ke
zvláštnostem Augustinova usuzování patří
i to, že Židům vytýká neochotu přijmout
spravedlnost zadarmo. Schizmatiky donatisty nejprve zásadně odmítal nutit k jednotě
násilím, posléze však neváhal pro násilné
donucování nalézt patřičné teologické odůvodnění, na svou obranu jen uvádí, že dříve
nevěděl, jak to může pomoci (s. 148).
Protipelagiánský spor tvoří třetí nejobsáhlejší část studie. Jaká je povaha
prvotního hříchu? Lze se vyhnout hříchu? Odpovědi na takové otázky utvářely
kontext pozdní fáze Augustinových úvah
o milosti. Z množství spisů zde představených uveďme jen De gestis Pelagii, De Trinitate a Contra Iulianum, poslední a jediné
nedokončené Augustinovo dílo. Velká role
milosti, jak vyplývá z líčení lidských slabostí
ve Vyznáních, vylekala vůdce italské aristokracie Pelagia, který podnítil Augustina
k odvetě svým svérázným důrazem na lidskou svobodu. Střet s donatisty a pelagiány znamenal v Augustinově myšlení změnu
kurzu. Otázky po původu individuální duše,
afektivní a kognitivní milosti, čtyři různé
příčiny (osudová, nahodilá, přirozená, volní) a „zarážející i matoucí tvrzení o predestinaci“ (s. 279) poznamenávají poslední
fázi úvah o problémech milosti a vůle
tohoto hipponského biskupa. Stanovených
problémů se dotýká i představená polemika
Augustina s Juliánem z Aeclana o manželství. Autorka představuje vliv Cicerona
a Seneky na problematiku svobodného rozhodování (liberum arbitrium). Od antického
pojetí se Augustinův výměr vůle liší svou
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dvojitostí. Vůle míří k dobru (vrozeně i ke
zlu) a je zcela vnitřně podmíněna (zděděným hříchem či milostí).
Za pozornost stojí také závěr celé knihy, který stručně a jasně shrnuje dosažené
poznatky a odkazuje k přesným částem jednotlivých kapitol, takže sám o sobě tvoří
krátkou hutnou studii, která usnadní orientaci a vychází vstříc čtenářům.
Josef Ševčík
Lenka K a r f í k o v á : Čas a řeč. Studie
o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris
Praha, Oikoymenh 2007, 214 s. ISBN 97880-7298-260-8
Předkládaný soubor úvah prof. Lenky Karfíkové navazuje na dva díly Studií
z patristiky a scholastiky a zahrnuje příspěvky z let 1994 až 2006. Pozornému oku neunikne nesmírná erudice a obsáhlé, přitom
hluboké znalosti této jedné z nejpřednějších badatelek na poli raného křesťanského
myšlení.
Knihu tvoří tři celky. V prvním se
autorka zabývá Augustinem. Studie Čas
a řeč seznamuje čtenáře s Augustinovým
pojetím času, se souvislostmi času s tím,
čeho je časem, se vztahem k mysli a paměti, kterou Augustin nazývá žaludek ducha
(venter animi). V druhé studii Plótínos
a Augustin o čase nabízí autorka čtenářům
nikoli rozsah vlivu Plótína na Augustina,
ale zabývá se jejich srovnáváním výkladů
o čase. Vhodným doplněním této studie je
i stručné shrnutí pojetí času u Aristotela,
stoiků a epikurejců. Studie Pravda jako
vztah si bere na mušku Augustinovo dílo
De vera religione a srovnává různá Augustinova pojetí pravdy. V závěrečné studii
Platonismus bez démonů se autorka zabývá
Augustinovou polemikou proti Apuleiovi
a dozvídáme se, že si Augustin cenil protikřesťansky naladěného platonika Porfyria
jako nejučenějšího z ilosofů. Důležitým
problémem pro raně křesťanské i antické
myslitele, byla otázka po statutu Sókratova
démona (daimonion), tj. hlasu svědomí.
Druhý celek tvoří studie Jména a věci
o Řehořovi z Nyssy. Příloha k ní obsahuje
výňatky z Řehořova spisu Contra Eunomium,
II. Existovalo pojmenování Boha už před
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tím, než je vyslovil člověk? Podle novoariána Eunomia z Kyziku ano. Studie nabízí
objasnění jednoho aspektu z patrně nejzajímavější teologické polemiky čtvrtého století
na Východě. Řehoř jde ve své polemice proti
svému souputníkovi tak daleko, že soudí, že
lidé pojmenovávají Boha; tvrdil, že jména
se vymýšlejí a různí, a zdá se mu nemístné
přičítat lidskou řeč Bohu (s. 104). Dalších
27 stran překladu úryvků dokumentují jak
úroveň Řehořova vyjadřování, v němž nechybí ironie a parodie, tak usvědčují Eunomia
z „odporného žvanění, šermování soismaty
a zalévání svých výkladů nadávkami“.
Celý svazek uzavírají dvě podrobné
studie k dílu Cosmograia Bernarda Silvestris. Tato skladba připsaná Bernardem svému učiteli Thierrymu ze Chartres a čerpající
z platónské tradice, známé ze zlomku Platónova dialogu Timaios, je jedním z vrcholů
ilosoicko-alegorické produkce dvanáctého
století. Protkána kosmologickými motivy,
personiikovanými postavami a dějstvím
čerpajícím od antických vzorů Cosmograia
(rozdělená na dva oddíly makrokosmos
a mikrokosmos) představuje možný výklad
vzniku světa a zároveň pokus o užší sepětí
a skloubení antické platónské a křesťanské
tradice, cele v návaznosti na úsilí učenců
katedrální školy v Chartres. Ve studii Kosmograie Bernarda Silvestris autorka čtenáře obeznámí s dějem této rozsáhlé skladby
a představí hlavní aktéry, mezi nimiž vyniká
Silva (Yle, prapodoba přírody), Noys (matka
přírody, božská mysl), Endelichia (světová
duše, završení, tajuplná emanace vzešlá
z Noys) ad. V následné závěrečné studii
Homo opus temporis pak autorka vyjímá z celku básně téma času a věčnosti a provádí
čtenáře Bernardovým Chalcidiem ovlivněným výkladem.
Soubor statí je opatřen bibliograií a je
věnován in memoriam německému klasickému ilologovi Matthiasi Baltesovi, který se
svým dílem zasloužil o přiblížení vlivu platónské tradice na raně středověké prostředí. Celý soubor je důležitým, a v případě
některých zpřístupněných pasáží z Řehoře
z Nyssy, i vítaným zpestřením a příspěvkem
k bližšímu vhledu do raně křesťanského
myšlení.
Josef Ševčík
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Rosamond M c K i t t e r i c k : History
and Memory in the Carolingian World
Cambridge, Cambridge University Press 2004,
337 s. ISBN 0-521-82717-5
Rosamond McKitterick patří k těm
autorům, jež se dlouhodobě zaměřují na
zkoumání funkce psaného slova (literacy)
v raně středověké společnosti. Z tohoto
rámce nevybočuje ani její poslední kniha,
jejímuž zastřešujícím tématem je otázka
po způsobech, jakými karolinská společnost konstruovala a chápala svou minulost.
Autorka vychází z předpokladu, že právě
vnímáním vlastní minulosti se společnosti mohou deinovat ve své přítomnosti
a budovat svou identitu. Sledování funkce
historie v širokém slova smyslu v karolinské době, což v sobě zahrnuje nejen vytváření historických děl, ale i jejich četbu, je
založeno na podrobném kodikologickém
rozboru. Autorka sleduje pohyb rukopisů
obsahujících jak historiograická díla pocházející z doby karolinské (jde především
o Annales regni Francorum, Liber pontiicalis,
Annales Fuldenses, tzv. Fredegarovu kroniku s pokračováním, Historii Langobardorum
Pavla Diacona, atd.) jakožto vlastní výsledek
deinování identity karolinské společnosti,
tak další písemné památky daného období
(rukopisy chronologického obsahu, velikonoční tabulky, libri vitae, libri memoriales
nebo karolinské kartuláře). Proces chápání
své minulosti a tím i proces vytváření vlastní
identity autorka zkoumá v neposlední řadě
na přejímání, opisování či užívání starších
textů reprezentujících předchozí společnosti ixované rovněž na psané slovo – společnosti antické, židovsko-křesťanské a pozdně
anticko-křesťanské. V tomto ohledu je pro
karolinskou dobu stěžejních několik textů: kromě biblických dějin to jsou díla De
viris illustribus, dílo sv. Jeronýma přepracované karolinským učencem Notkerem
Balbulem, dále Historia ecclesiastica Eusebia
z Caesareje, západnímu světu zprostředkovaná překladem Ruinovým, a Epiphaniova
Historia tripartita. Karolinská historiograie
se snaží vlastní „barbarskou“ minulost zařadit do proudu dějin biblických, antických
a především církevních nebo lépe řečeno
křesťanských. Tímto vědomím se pak formují i identity malých komunit (což autorka ukazuje například na rozboru knihoven
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v raně středověkém Bavorsku a podrobněji
pak v Lorchu a St. Amand), které včleňují
svou lokální minulost do širší perspektivy křesťanské historie. Zkoumání historie
a paměti v karolinské době tak v podání
Rosamond McKitterick spočívá jednak na
výzkumu textů, jejichž prostřednictvím
tehdejší elita deinovala sama sebe, jednak
na sledování rozšíření a pohybu rukopisů,
které indikují francké vnímání minulosti.
Anna Smékalová
Marek O t i s k : Metafyzika jako věda.
Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi
Překlady latinských textů Richard Psík. Praha,
Filosoia 2006, 188 s. ISBN 80-7007-242-3
Zájemcům o bližší seznámení s arabskou ilosoií, která ovlivnila vývoj myšlení
v Evropě zejména ve 12. a 13. století, vyšli
vstříc dva badatelé z Ostravské univerzity,
Marek Otisk a Richard Psík. Za přispění
Akademie věd ČR tak spatřila světlo světa
publikace, která se kromě krátkého úvodu skládá ze dvou oddílů, studií a ukázek
z překladů Avicenny (Ibn Síná, 980–1037)
a Averroa (Ibn Rušd, 1126–1198), nejvlivnějších islámských učenců.
Nejasnost, s níž na otázku po povaze
metafyziky odpovídá Aristotelés, zavdala
příčinu ke vzniku celé řady komentářů
snažících se tento nedostatek napravit.
Úlohu Aristotelových spisů, vytvoření souboru Aristotelova díla (corpus aristotelicum)
a uvedení do dějin latinských překladů
obou vzdělanců blíže objasňuje studie M.
Otiska s názvem Cesty peripatetického odkazu
na latinský Západ. V kratší studii Vědecká
metodologie podle Druhých analytik se autor
zabývá výkladem Aristotelových názorů na
povahu vědy z pohledu logiky. Jde o můstek k poslední z trojice úvah nazvané Vymezení metafyziky jako vědy. Podle jedné z proslulých Aristotelových deinic metafyziky
se má jednat o vědu, která „zkoumá jsoucno
jako jsoucno“ (v latině „ens inquantum ens“)
„a to, co mu o sobě náleží“ (Aristotelés, Metafyzika, IV, 1). Přestože se zdá, že Aristotelés
si na různých místech svých spisů téměř
protiřečí, a stranou ponechme nyní otázku
autorství a povahy jeho ohromného díla,
dozvídáme se, že Aristotelés mohl v nazna-
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čených nesouladech vidět jednotící linii (s.
66). Z nesrovnalostí plyne i problém, zda
má být předmětem metafyziky Bůh. Avicenna, který čerpá dílem z Aristotela a dílem
z novoplatónských zdrojů a proslul ve středověku zejména jako věhlasný lékař, i Averroes, ve spisech scholastiků často uváděn
jen jako Commentator, odpovídají na tuto
otázku kladně. Výklad tohoto subtilního
problému tak v konečném důsledku vede
k tázání po rozdílu mezi božskou vědou,
tj. první ilosoií (dle Avicenny), a teologií
v křesťanském smyslu. Přesto je rozdíl mezi
pojetím metafyziky u Avicenny a u Averroa
tak značný, že oba myslitelé působili jako
protivníci. Z nejzdatnějších učenců Západu se odkazu arabských komentátorů ujali
Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus a Vilém
Ockham.
Dvě ukázky, důkladně okomentované M. Otiskem a přeložené R. Psíkem
z latinských středověkých překladů do
češtiny, tvoří druhou část publikace. Avicennu zastupuje ukázka z Knihy o první
ilosoii I, části 1–2, zatímco Averroův styl
představuje ukázka z Epitomé (tj. krátký
výtah) k Aristotelově Metafyzice I, přeložené
do latiny od židovského vzdělance Jakuba Mantina. Oba kratší překlady do češtiny jsou uvedeny v bilingvě. Vzhledem
k tomu, že cílem studie je představit nikoli
samotné arabské učence, ale vliv jejich
myšlení na scholastiku v klíčové otázce
po povaze metafyziky, není absence překladu z arabského originálu nedostatkem,
ale překlad z latinského překladu je zde
na místě. Jde o četbu zdánlivě nenáročnou, ilosoické tázání tu tone v tápání.
Úvodem do Avicennova přemítání může
být tato věta: Pátrejme tedy po tom, co je
předmětem této vědy (tj. metafyziky), a přemýšlejme, není-li jejím předmětem samotný
vznešený Bůh (s. 113).
Zatímco Avicennovo dílo je přece jen
v češtině dostupné (např. Kniha deinic),
Averroovy spisy zůstávají až na tuto malou
výjimku neznámé. Uvedení do světa tohoto učence tak může zjednat krátká povídka
Averroovo hledání z knihy El Aleph od argentinského spisovatele J. L. Borgese, dostupná
v českém výboru Zrcadlo a maska. Zatímco
v předkládané studii se Averroes zabývá
výměrem metafyziky, Borgesův Averroes
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touží porozumět pojmům tragedie a komedie z Aristotelova spisu Poetika.
Po publikaci Na cestě ke scholastice, v níž
M. Otisk představil myšlenky ilosofů Anselma z Canterbury a Lanfranka z Pavie, se lze
těšit ze seznámení s dalšími dvěma mysliteli,
tentokrát ovšem ze zcela odlišné kulturní
tradice.
Josef Ševčík
Antoni B a r c i a k (ed.): Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach
Katowice, Societas Scientiis Favendis Silesiae
Superioris – Instytut Górnośląski 2007, 446
s. ISBN 978-83-86053-65-0
Mezinárodní konference pořádané
Hornoslezským institutem v zabrzanském
Hornickém muzeu již po desetiletí každoročně přinášejí prezentaci výzkumů k historii středoevropského prostoru napříč
dějinami za účasti odborníků z Polska,
Německa, České republiky, Slovenska a dalších zemí. Poslední setkání se konalo ve
dnech 16. a 17. listopadu 2006. Bylo věnováno slezským Piastovcům, zejména pak
jejich aktivitám ve sféře kulturně-politické
a podílu na utváření středoevropských dějin
ve středověku a raném novověku.1 Rok po
konferenci vychází i sborník příspěvků, který redakčně připravil Antoni Barciak.
Brožovanou publikaci uvádí předmluva gliwického biskupa Jana Wieczorka, Kazimierza Doly, Antoniho Barciaka
a českých zástupců Ivana Hlaváčka s Marií
Bláhovou, kteří ve svých krátkých sděleních
hodnotí deset uplynulých setkání. Podobně
jako vědecké zasedání je i jeho písemná
podoba rozdělena do čtyř částí. První je
věnována působení Piastovců na jejich
doménách ve Slezsku. Sławomir Gawlas
představil roli zdejších dynastů na kolonizaci, rozvoj měst a hospodářském vzestupu Slezska v 11. až 13. století. Fundacemi
a mecenátem opolských knížat se zabývala
Anna Pobóg-Lenartowicz, jež podala přehled o nadáních v oblastech církevních
institucí, sídelních center a podporu rozvoje vzdělanosti. Podobnou problematiku
rozvinul i Marcin R. Pauk, který hodnotil
vlastní funkci zbožných fundací ve 13. století na příkladě rodu Babenberků, Wettinů, Přemyslovců a Piastovců. V obšírném
pojednání dospěl k několika tezím: pod-
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pora klášterů byla úzce svázána s ideovými
potřebami vládců a legitimací jejich moci;
kláštery plnily funkci nekropolí a zakladatelská činnost se stala vzorem pro vyjádření
prestiže, kulturní úrovně a společenského
postavení jednotlivého rodu. Postupnému
rozvoji farní sítě do konce 14. století na
území hornoslezských knížat se věnoval
Bogdan Kloch. Právě aktivity zdejších
Piastovců se velkou měrou podílely na správě a fungování katolické církve. Kazimierz
Bobowski se soustředil na hospodářskou
politiku prováděnou vratislavským knížetem Jindřichem Bradatým († 1238). Na
základě nejstaršího olešnického kopiáře
z let 1327–1374 sledoval Rościsław Żerelik
politické aktivity knížete Konráda II. a jeho
kontakty ve středoevropském prostoru. Jan
Kopiec v krátkém sdělení upozornil na zajímavé prameny – zprávy o stavu biskupství
odesílané papežské kurii, dle kterých je
možno posoudit roli Piastovců v církevních
strukturách. Posledním příspěvkem tohoto
bloku je článek Bogusława Czechowicze,
jenž se věnuje roli, významu a podpoře kartograických děl, kterou jim věnovala lehnicko-břežská knížata v polovině 17. století.
Text je doplněn ukázkami několika map.
V další části sborníku je pozornost
upřena na působení a kontakty Piastovců
mimo slezská území. Tato problematika
zajímala největší část referentů a chronologicky je vymezena dobou vrcholného
a pozdního středověku, kdy také představitelé slezských knížat, i díky bohatému
rozrodu všech větví, měli velký podíl na
politickém a společenském rozvoji Evropy.
Vztahy s posledními Přemyslovci se zabývala Marie Bláhová a na ni navázala Lenka
Bobková, jež představila Piastovce (Přemysla Těšínského, Bolka III. Opolského, Václava Lehnického, Jindřicha VII. Břežského
ad.) jako členy dvora krále a císaře Karla
IV. Obsazováním evropských biskupských
stolců slezskými knížaty z 13. a 14. století se zabýval Kazimierz Dola. Fuldskému
rukopisu (tzv. Totenannalen) a záznamům
o knížeti Měškovi I. v něm obsaženým
se věnoval Przemysław Wiszewski. Jak
vypadaly arengy listin a jakou měly funkci v dokumentech opolských knížat z 13.
století, vypovídá stručný příspěvek Iwony
Pietrzyk. Martin Čapský poukázal na roli
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spolku slezských knížat v protihusitské
politice Zikmunda Lucemburského, jehož
snahy vedly k trvalému upoutání předních
zeměpánů ve Slezsku ke svým mocenským
představám, což se dělo zejména pomocí
dosazování do úřadů v samosprávních institucích a zemských landfrýdů. Maciej Salamon a následně i Dariusz Karczewski upřeli
svou pozornost k osobě Vladislava Opolského († 1401) a jeho působení na Rusi.
Podstatnou součást dobové politiky – sňatkové aliance – přiblížil Jan Tęgowski, jenž
si všímal počínání polského krále Vladislava
Jagellonského (1386–1412) v této oblasti
a angažovanosti slezských knížat. Lavírování Piastovců mezi politikou představovanou
českým králem Vladislavem Jagellonským
a jeho mocným konkurentem, Matyášem
Korvínem, nastínil Jerzy Horwat. Autor
sleduje zejména aktivity opolských knížat
(Mikuláše I. a jeho dvou synů) a Kazimíra
II., nejvyššího slezského hejtmana.
Pod titulem Portrety Piastów – słuszne i niesłuszne se ukrývá šest příspěvků,
které tvoří třetí část sborníku. V úvodní
studii Edward Potkowski podrobil analýze
náhrobek manželky würtemberského hraběte Ulricha I. Anežky Lehnické († 1265)
umístěný v chrámu Svatého kříže ve Stuttgartu a vyobrazení vratislavského knížete
Jindřicha IV. († 1290) v Kodexu Manesse,
který vznikl na počátku 14. století. Pohled
na slezské Piastovce optikou osvícenských
intelektuálů (Adama Naruszewicze, Samuela Benjamina Kloseho a Karla Ludvíka von
Klöber) představila Lucyna Harc. Rozborem jejich kritických děl poukázala na
práci a myšlení historiků v druhé polovině
18. století. Důležitý zdroj informací o středověkých dějinách, které přinášejí kroniky (v tomto případě „Kronika polských
knížat“), rozebral Marek Cetwiński, jenž
sledoval kontakty slezských knížat v Evropě na základě zápisů v těchto narativních
pramenech. Ivan Hlaváček upřel pozornost
na nekrology z přemyslovských časů, kde se
vyskytují zmínky o Piastovcích (Necrologium
bohemicum, Horologium olomoucké, Laudes
beatae Mariae, Kodex gigas ad.). Podobně si
slezských knížat v českých kronikářských
záznamech z 12. a 13. století všímal také
Antoni Barciak. Pohled historiků na osobu
již zmíněného Jindřicha IV. Vratislavského
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podal Piotr Boroń a na něj navázal Wojciech
Iwańczak, jenž podrobil zkoumání syntézu
Františka Palackého a jeho názory na slezské Piastovce.
Poslední část probírané publikace
(Varia) je uvedena studií Jacka Matuszewskiego věnovanou problematice testamentu
Boleslava Křivoústého. Zbožností Jindřicha Bradatého, jak vstoupila do obecného
podvědomí díky středověkým kronikám,
se zabýval Stanisław Rosik. Důležitým
pramenem k předbělohorským dějinám
zemí Koruny české, registry korespondence („kopiáři“) olomouckých biskupů,
se zabývá Wacław Gojniczek, který vytěžil
množství dosud neznámých informací
k doplnění geneologie těšínských Piastovců
z listů adresovaných Václavu III. Adamovi († 1579), jeho manželce a potomkům.
Bogdan Rok popsal význam kultu sv. Hedviky († 1243) v raně novověkých dějinách
Polska, zejména v písemné produkci z 18.
století. Závěrečný příspěvek Romana Stelmacha vychází ze studia písemností opolských knížat uložených ve státním a arcibiskupském archivu ve Vratislavi. Autor zde
přehledně uvádí soubor listin, které byly
vydány v letech 1407–1532.
Kvalitní sborník, jenž přináší velké
množství informací zejména o středověkých a raně novověkých dějinách slezské
piastovské dynastie, uzavírá krátké shrnutí
Wojciecha Iwańczaka, program konference
a soupis všech desíti již vydaných publikací z cyklu Kultura střední Evropy. Nutno
podotknout, že některé z příspěvků by si
zasloužily důslednější korektury při citaci
zvláště česky psané literatury (např. na s.
246, pozn. 4 ad.) a také zajištění distribuce
všech svazků alespoň do největších knihovních fondů v ČR.
Radim Jež
1
Zprávy o konferenci viz Bláhová, Marie: Slezští
Piastovci v kultuře a evropských dějinách. Český časopis historický 105, 2007, s. 273 – 275 a B r y ł k a , Agata:
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Cyklu Kultura
Europy Środkowej pt. „Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach“. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
16–17 XI 2006 r. Śląski kwartalnik historyczny Sobótka
62, 2007, s. 271 – 273.
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Maria D e i t e r s : Kunst um 1400 im
Erzstift Magdeburg. Studien zur Rekonstruktion eines verlorenen Zentrums
Neue Forschungen zur deutschen Kunst VII.
Berlin, Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft
2006, 189 s., obrazové přílohy v textu, ISBN
90-87157-208-X
Anotovaná publikace je knižní verzí
disertační práce německé historičky umění
Marie Deiters, žačky Roberta Suckaleho.
Autorka se zároveň věnovala svému oboru
i v praxi památkové péče. Uvedené skutečnosti přispěly k volbě konkrétního tématu
její práce (stejně jako Suckale koncentruje
Deiters svoji pozornost na malířská a sochařská díla vzniklá v době kolem roku 1400, tj.
díla tzv. krásného slohu) a ovlivnily i zvolený
metodologický přístup. Ten se vyznačuje
důrazem na propojení klasické uměleckohistorické metody slohové analýzy s přístupem
historickým (pokouší se osvětlit okolnosti
vzniku jednotlivých děl – identiikovat jejich
donátory, vysvětlit sociální kontext a historické souvislosti konkrétních donací).
V centru zájmu badatelky se ocitlo
několik jednotlivých uměleckých děl i rozsáhlejších celků, jejichž vznik spadá do
období poslední třetiny 14. století až první
třetiny století patnáctého a jež provenienčně
pocházejí z oblasti vymezené vlivem města
Magdeburgu. Tímto vlivem je míněno nejen
duchovní a správní působení arcibiskupského stolce, ale zároveň podněty z oblasti
ekonomické (Magdeburg jakožto významné obchodní centrum) a obecně kulturně
sociální. (Autorka nicméně upozorňuje, že
přesné geograické vymezení oblasti „magdeburského vlivu“ v uvedeném smyslu je velmi
problematické a politickomocenská situace
v magdeburské arcidiecézi byla v pojednávaném období natolik komplikovaná, že je
nutné ji posuzovat pro každé uvažované
menší centrum zcela diferencovaně).
Publikace je, kromě předmluvy a úvodní kapitoly (v níž Deiters stručně uvádí do
historických souvislostí problematiky, když
zdůrazňuje významné postavení Magdeburgu v rámci východního teritoria říše a zejména úzké politické vazby arcibiskupského
stolce na císařský dvůr Karla IV. – v letech
1361–1383 stály v čele arcidiecéze osobnosti
těsně spjaté s lucemburskou politikou, dva
z arcibiskupů pocházeli z českých zemí),
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členěna do tří rozsáhlých oddílů, jež jsou
věnovány monograickému rozboru jednotlivých děl a skupin děl, a to v členění podle
sociálních skupin objednavatelů. Pojednány
jsou tak šlechtické donace, donace duchovních osob a nakonec rozsáhlé dílo, tzv. Jüteborský oltář, jehož objednavatelem byl podle
autorčiných závěrů bohatý městský patriciát.
Knihu uzavírá závěrečné shrnutí, poznámky
a rejstříky – ikonograický a věcný i jmenný a místní. Seznam pramenů a literatury
se nachází, poněkud nezvykle, na začátku
publikace (s. 8–17).
Struktura všech tří základních kapitol je táž: po obeznámení se současným
umístěním a stavem dochování díla, resp.
děl, následuje podrobný předikonograický
popis, dále ikonograický rozbor a seznámení čtenáře s historickými fakty, vážícími
se ke vzniku daného díla. Těžiště každé
kapitoly pak spočívá v hledání stylových
a kulturně-historických vazeb díla k jiným
dílům, vzniklým v odpovídající době a kontextu. Na základě tohoto postupu se Marie
Deiters pokouší o postižení celku magdeburského umění vymezeného období (stylových i myšlenkových východisek a intencí
objednavatelů) a též způsobů jeho „šíření
z centra“ – Magdeburgu.
V kapitole věnované šlechtickým
donacím se autorka zabývá souborem děl
dochovaným ve františkánském kostele sv.
Jana v městečku Barby u Magdeburgu,
jenž charakterizuje jako jednotný funerálně
memoriální program drobného rodu z Barby, leníků saských kuriřtů, vzniklý patrně
na objednávku Günthera z Barby († 1404)
v době mezi lety 1380–1400. (Součástí
výzdoby zde byly skulptury donátorského
páru – patrně zakladatelů kláštera ze 13.
století Burcharda II. a jeho ženy Metty von
Gleichen, dále epitaf prarodičů objednavatele Alberta a Juty z Barby a náhrobek samotného Günthera z Barby a jeho choti. Jako
původní součást této memoriální výzdoby
pak autorka identiikovala též deskové malby, označované dnes jako retábl z Flötz /90.
léta 14. století/ – fragmenty původně dvou
oltářů). V závěru kapitoly se Deiters zabývá tumbou Gebharda XIV. z Querfurtu (†
1382), nalézající se v kapli hradu Querfurt.
Z hlediska české medievistiky je podstatné
autorkou (i starším výzkumem) konstato-
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vané úzké spojení uvedených děl s plastikou pražské parléřovské huti (významným
vzorem tu byla socha sv. Václava ze stejnojmenné kaple katedrály sv. Víta v Praze,
ale i triforiové busty svatovítské katedrály).
Deiters konstatuje, že autor jí pojednávaných skulptur musel znát pražské originály
z autopsie, pokud dokonce v pražské huti
po nějakou dobu přímo nepracoval. I v případě deskových maleb z Flötz je zjevná
těsná stylová souvislost těchto desek s českým uměním druhé poloviny 14. století,
přičemž důležitým bodem argumentace je
zjištění, že některé části desky s výjevem
Klanění tří králů lze interpretovat přímo
jako citát nástěnné malby stejného námětu
z tzv. saské kaple katedrály sv. Víta v Praze.
Vzhledem k lennímu vztahu pánů z Barby
k saským kuriřtům, jež byli objednavateli
výzdoby v uvedené svatovítské chórové
kapli, Deiters uzavírá, že wittemberským
dvorem s jeho reprezentativním myšlením
a zdůrazňováním obzvláště úzkých vazeb
na pražský dvůr je nepochybně ovlivněn
i memoriální program pánů z Barby, který
je zároveň nejnáročnějším dochovaným
souborem tohoto typu v pojednávaném
regionu (s. 49).
Donacemi duchovních osob, na něž
Deiters zaměřila svoji pozornost v další
kapitole, jsou: místo posledního odpočinku
arcibiskupa Albrechta z Querfurtu (1384–
1403) v magdeburském dómu, jehož součástí byl igurální náhrobek pořízený kolem
roku 1400 a oltář Božího Těla; druhým
dílem je pak výmalba pohřební kaple děkana dómské kapituly Johanna von Redekin
tamtéž, datovaná rokem 1405. Obzvláště
úzké vztahy magdeburského arcibiskupství
k pražskému lucemburskému dvoru trvaly i za arcibiskupa Albrechta z Querfurtu
a nalezly svůj výraz v myšlenkovém pojetí
i uměleckém ztvárnění místa jeho posledního odpočinku – jeho igurální náhrobek
opět velmi zřetelně stylově odkazuje na
pražské svatovítské skulptury, což je nutno
chápat jako vědomou volbu jeho zadavatele.
Jako součást pohřebního místa tohoto arcibiskupa pak Deiters identiikuje tzv. krásnou pietu magdeburského dómu (kolem
1390, resp. 1395), jež podle pramenů ze
17. století stála na arcibiskupem založeném
oltáři Božího Těla a která byla podle názoru
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autorky objednána Albrechtem z Querfurtu
přímo v Praze. Tato původem svého vzniku
pražská skulptura se pak stala významným
zprostředkovatelem podnětů parléřovského sochařství v pojednávané oblasti
a působení Magdeburgu jakožto duchovního i uměleckého centra přispělo k jejich
recipování mladšími lokálními umělci, jak
autorka dokazuje na dalším shromážděném materiálu. Malby v pohřební kapli
Johanna von Redekin (jedná se o jediný
in situ dochovaný příklad magdeburského
nástěnného malířství počátku 15. století)
tvoří podle Deiters významný „stylový přechod“, v němž se odráží přetvoření českých
formálních východisek pod sílícím vlivem
francouzským. Vznikají tak díla speciického stylové vyznění, šířeného dle autorky
s největší pravděpodobností ze samotného
Magdeburgu (ten identiikuje jako sídlo
jí zjištěné umělecké dílny) a vyzařujícího
do okolních menších center Halberstadtu,
Stendalu a Havelbergu, jak dokazují její
rozbory zde se nacházejících dalších uměleckých děl z počátku 15. století.
Dílem jiné současné v Magdeburgu
působící dílny, resp. dílen (malířská a sochařská dílna tu podle Deiters pracovaly každá
zvlášť), je někdejší hlavní oltář farního kostela sv. Mikuláše v Jüteborgu, vzniklý kolem
roku 1435, jemuž je věnována třetí hlavní
kapitola publikace. Oltář, z nějž se kromě
deskových maleb dochovaly také skulptury
a reliéfy, vyznačující se vysokou uměleckou
kvalitou, byl dle Deiters objednán jüteborskou městskou radou a na jeho složitém
ikonograickém programu, jehož rozboru
autorka věnovala celých 27 stran textu
(s. 104–130), se s největší pravděpodobností
podílel vzdělaný teolog, jejž Deiters hledá
v okruhu kanovníků magdeburské kapituly.
(Jüteborg byl arcibiskupským městem). Na
příkladu tohoto díla pak Deiters dokazuje, že v regionální tvorbě bylo tradování
starších, původně českých, stylových forem
i konkrétních motivů velice dlouhé (v malbě
i sochařství). Dílně, která vytvořila tento oltář,
lze připsat i další díla, dochovaná dodnes na
území někdejší Braniborské marky a Dolní
Lužice. Jüteborský oltář a díla s ním spojená pak autorka považuje za signiikantní
doklady centrálního působení Magdeburgu
jakožto uměleckého centra v raném 15. sto-
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vlastního arcibiskupství, do Braniborské
marky a oblasti Dolní Lužice.
Publikace Kunst um 1400 in Magdeburg je velmi dobrým dokladem toho, že
pokud se uměleckohistorické bádání kromě
slohové analýzy opře i o studium písemných pramenů a pokusí se při posuzování
uměleckého díla vycházet z konkrétního
historického kontextu jeho vzniku, lze
se, i při studiu fragmentárně dochovaného památkového fondu středoevropského
pozdně středověkého umění, stále dočkat
zajímavých závěrů, podněcujících další diskusi. Zároveň by však kniha Marie Deiters
mohla být pobídkou i pro „čistě“ historickou medievistickou obec ke komplexnějšímu přístupu k historickým pramenům,
mezi něž je, nejen pro období konce 14.
a počátku 15. století, umělecká díla nutno
zcela rovnoprávně počítat. Eva Richtrová
Herbert H a u p t : Fürst Karl Eusebius
von Liechtenstein 1611–1684. Erbe und
Bewahrer in schwerer Zeit
München – Berlin – London – New York,
Prestel Verlag 2007, 335 s. ISBN 978-37913-3341-0
Význam liechtensteinského rodinného archivu pro dějiny raného novověku
ve střední Evropě jistě není třeba zvlášť
dokládat. Je-li pro badatele a badatelky z českých zemí ještě poměrně snadné
vypravit se na průzkum liechtensteinských
fondů uložených ve Vídni, vaduzské zdroje
zůstávají pro inanční a časovou náročnost
případné studijní cesty stále dosti obtížně
dosažitelné. Před několika lety vznikla při
otevírání vídeňského Liechtensteinského
muzea a s tím spojeným přesunem části
uměleckých sbírek do zámku v Rossau
i myšlenka na centralizaci knížecího rodinného archivu v rakouské metropoli. Ambiciózní plán však patrně již vzal za své pod
vlivem ekonomických potíží, do nichž se
v nedávné době dostal samotný projekt
Liechtensteinského muzea. Publikace o členech liechtensteinského rodu, někdejších
vlastnících zhruba jedné pětiny Moravy,
proto nejspíš i nadále zůstanou limitované díky omezenému přístupu k primárním
pramenům.
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I proto je třeba uvítat každou práci,
která tyto „logistické“ obtíže překonává a je
založena na průzkumu obou částí knížecího
archivu. Ta poslední vyšla z pera předního liechtensteinského badatele, archiváře
Uměleckohistorického muzea ve Vídni,
Herberta Haupta, a představuje biograii
knížete Karla Eusebia z Liechtensteina.
Jedná se veskrze o popularizační dílo, které
je ovšem podepřené dobrou znalostí pramenné materie a rovněž metodologických
postupů odborných prací zaměřených na
rodinný život a hmotnou kulturu raněnovověkých aristokratů. Práce je rozdělena do
devíti kapitol provázejících Karla Eusebia
od vídeňské kolébky po vranovskou rodinnou hrobku. První čtyři kapitoly sledují
chronologicky životní osudy knížete zhruba
do poloviny 60. let 17. století, kdy došlo
k alespoň částečné poválečné konsolidaci
liechtensteinských panství. Symbolicky se
tato fáze završuje tzv. Generalabsolutoriem z roku 1665, které přisoudilo ve vleklém právním sporu panství Kostelec nad
Černými lesy jeho dosavadním liechtensteinským držitelům. Následující kapitoly
kladou mnohem více důrazu na aristokratický životní styl, stavební a sbírkovou činnost (speciální kapitola je věnována Karlově
životní zálibě v chovu koní), či rodinné vazby (v popředí stojí výchova a vývoj vztahu
Karla Eusebia k synovi Johannu Adamu
Andreasovi). Práci doplňuje alfabeticky
řazená edice vlastních textů Karla Eusebia
na dobová společenská témata, převzatých
z korespondence, Karlova spisku o architektuře či otcovské „Instruction vor unseren
geliebten Sohn“.
Karel Eusebius z Liechtensteina je
mezi aristokraty své doby bezesporu zvláštní postavou. Biograie jeho souputníků
mívají tendenci líčit přední postavy šlechtického světa jako jakési stroje na kariéru,
za všech okolností ochotné uplatnit nejrůznější sociální strategie k dosažení větší prestiže, moci či majetku. Málokterá osobnost se
tomuto modelu vzpírá do té míry jako právě
Karel Eusebius. Na jeho případě se velmi
zřetelně ukazuje, jak podstatným faktorem
pro úspěšnost či neúspěšnost životní dráhy šlechtice je jeho vlastní motivace. Karel
Eusebius až na výjimku slezského působení
ve třicátých letech nikdy nenastoupil žádný
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stálý úřad a v pozdějších letech se stavěl
rezervovaně i k prosté fyzické přítomnosti
u vídeňského dvora. Veškerou životní energii věnoval zadluženým liechtensteinským
statkům, sbírkám umění či oblíbených „curiositas“. Proilace Herberta Haupta, který se
v několika pramenných edicích orientoval
právě na dvůr a sběratelství raněnovověkých členů liechtensteinského rodu, tomu-
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to typu osobnosti velmi vyhovuje. Hauptova monograie je ukázkou velmi dobré
(v popisu obecných historických souvislostí
však přece jen poněkud povrchní) popularizační práce a představuje příjemné čtení
i pro odborného historika, který je zde pro
jednou zbaven povinnosti prokousávat se
složitými metodologickými úvahami.
Jiří David

L I T E R A T U R A

Dějiny 19. a 20. století
Pavel M a r e k : Emil Dlouhý-Pokorný. Život a působení katolického
modernisty, politika a žurnalisty
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2007, 370 s. + obrazové
fotopřílohy, ISBN 978-80-7325-129-1
Nejnovější monograie prof. Pavla Marka nevystupuje z řady jeho
publikací věnovaných dějinám české Katolické moderny, evropského
modernismu, Církve československé (husitské) i českého pravoslaví. Emil
Dlouhý-Pokorný je po Karlu Dostálu Lutinovovi a arcibiskupu Františku
Kordačovi další osobností, jíž se z pera autora dostalo zasloužené a mnohostranné pozornosti.
Emil Dlouhý-Pokorný je Markem zachycen na základě bohatých pramenů z Archivu KDU-ČSL, LA PNP, NA a ÚAM CČSH, tištěných textů,
periodik i literatury k tématu. Autor vyšel z textu své starší monograie
o Pokorném Od Katolické moderny k českému církevnímu rozkolu. Nástin
života a díla Emila Dlouhého-Pokorného (Rosice, Gloria 2000, 315 s.,
ISBN 80-86200-30-2), již připravil ve spolupráci s Vladimírem Červeným
a Jiřím Lachem. Marek na tématu dále pracoval i ve dvou cenných studiích,
v nichž si postupně rozšiřoval svou pramennou základnu: Emil DlouhýPokorný v křesťansko-sociální straně. In: Osobnost v církvi a politice. Čeští
a slovenští křesťané ve 20. století. Edd. Pavel Marek a Jiří Hanuš. Brno,
CDK 2006, s. 50–55. ISBN 80-7325-097-7; A Religious Idealist, Heretic or
Perpetual Seeker? An Outline of the Biography of Emil Dlouhý-Pokorný,
A Priest and Man of Four Churches. Kosmas. Czechoslovak and Central
European Journal (USA), volume 19, spring 2006, number 2, p. 53–66.
ISSN 1056-005X.
Srovnání užitých pramenů u prvotního nástinu a výsledné monograie
dokládá, že jejich autor svoji pramennou základnu značně zvětšil. V předmluvě k dílu vyjádřil i lítost nad tím, že dosud postrádáme kritický pohled
na dějiny Církve československé (husitské), který by umožnil některé
události z života E. D. Pokorného zachytit plastičtěji. Měl zde na mysli, že
i přes existenci obou jím užitých prací německého historika Rudolfa Urbana
chybí rozměrnější syntéza dějin této církve z prvotních pramenů. Ta pro
léta 1925–1961 vznikala mým úsilím několik let souběžně se zde posuzovanou prací. Její vydání Markovu monograii posléze předešlo o necelé
dva měsíce. I když oba texty vznikaly souběžně, autoři vedli občas dialog
nad společnými tématy, především na rovině rozboru výpovědní hodnoty
některých pramenů.
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Koncepčně je Markova monograie vedena záměrem poskytnout
celkový a vyvážený pohled na hlavní etapy života i díla E. D. Pokorného.
Na úvodní životopisný přehled zde navazují oddíly věnované působení
tohoto katolického kněze v křesťansko-demokratické politice, periodikách
spjatých s Katolickou modernou i v Církvi československé (husitské).
Markův úkol hodnotit Pokorného osobnost i osud byl složitý. Přes
poměrně rozsáhlou nám uchovanou pramennou základnu zahrnující
i memoárové texty nelze řadu aktivit tohoto kněze vysvětlit zcela jednoznačně. Nadchl se zprvu pro myšlenky křesťanské demokracie i katolického
modernismu, založil si rodinu, vstoupil do civilního zaměstnání, působil
pak ve starokatolické církvi a Jednotě bratrské. Krátce před 1. světovou
válkou se úředně deklaroval jako bezvěrec usilující i pod vlivem myšlenek
české reformace, F. Palackého a T. G. Masaryka o vytvoření nedogmatické
světové svobodně křesťanské společnosti. V nově vzniklém Československu
se angažoval při vzniku národní Církve československé (husitské), posléze
v ní působil v kruzích opozičních vedení církve spjatému s jejím druhým
patriarchou Gustavem Adolfem Procházkou. Církev opustil a znovu se do
ní o několik let později, na sklonku života, vrátil.
Ne nadarmo autor monograie ve své výše uvedené anglické studii
E. D. Pokorného charakterizuje jako člena čtyř církví. Zachytit v jeho na
převraty a změny bohatém osudu jednotnou linii je poměrně těžké. Zcela
právem se proto P. Marek táže, zda byl Pokorný odpadlíkem bez víry, knězem bloudícím z církve do církve, knězem zklamaným dobovými poměry
v katolické církvi, bouřlivákem vždy a všude zápasícím se zápory v životě
každé konkrétní církve, jíž prošel, či důsledným bojovníkem za ideu nové,
lepší církve v Církvi československé (husitské).
Vědom si všech těchto skutečností konstatuje, že odpověď na tyto
otázky je obtížná a nemůže být vyslovena jednoznačně. Pokorného osobnost byla složitá, mísil se v ní talent, schopnosti, intelekt i řada lidských
chyb. Historik si klade otázku, do jaké míry můžeme osudu tohoto kněze
přitakat, nesouhlasit s ním, či zaujmout hodnotící postoj z odstupu. Můžeme
se vůbec odvážit jej soudit?
Monograie je pak rozměrnou odpovědí o odpověď na toto tázání.
Autor mnohé zodpověděl postižením rodinných, psychologických i sociálních základů Pokorného osobnosti. Jeho složitý ideový vývoj v katolické
církvi postihl v kontextu popisu podstatných rysů procesu adaptace této
církve na nové politické, ekonomické, sociální i kulturní prostředí industriální společnosti s jejím racionalismem a liberalismem. Vznik Církve
československé (husitské) pak historik vnímá především jako výsledek
stupňující se krize austrokatolicismu v době před a za první světové války.
Zde lze konstatovat, že vznik této církve znamenal u několika osobností
v elitách této církve i vědomé nesení nejhlubších reformních snah českého
katolického duchovenstva 19. století. Za všechny bych zmínil prof. Františka
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Kováře. Pramenný materiál k tomu jsem shromáždil v monograii František
Kovář. Příběh patriarchy a učence (Brno 2007) a několika studiích. Proces
navazování neprobíhal rozhodně tak široce a u takového počtu osobností,
jak se domníval z historiků Církve československé (husitské) především
M. Kaňák. Uvedené důrazy tohoto historika v řadě studií i zkoumáním
nových souvislostí během osmdesátých let minulého století překonal již
J. B. Lášek.
V závěru práce P. Marek věcně upozorňuje, že Pokorného ideový
svět nábožensky orientovaného člověka ovlivnily nejen teologické autority
doby, marxovské, nacionální a křesťanské socialistické teorie, ale i nacionalistické výklady českých dějin. I když do závěru své monograie klade
otazník, lze říci že dokázal na základě mu dostupného pramenného materiálu postihnout své téma se značnou plastičností i výpovědní naléhavostí.
Markův Pokorný je více politikem, osvětovým církevním pracovníkem,
neteoreticky založeným hodnotitelem smyslu českých dějin, bojovníkem
za lidská práva v církevním prostředí, než knězem a teologem. To však
neznamená, že autorovi monograie tato dvojí dimenze Pokorného bytí
uniká či v díle zcela chybí. Spíše není upřednostněna v argumentaci. P.
Marek učinil svým dílem rozhodný počin pro pochopení Pokorného osobního vývoje, genese i exodu jeho složité osobnosti i pro diskusi historiků
o dějinách Církve československé (husitské) ve zkoumaném období. Jako
velký přínos posuzované práce vidím i autorovo podrobné přiblížení vývoje
raných organizačních struktur této církve, jež leckde posouvá naše znalosti
mnohem dále než dříve. Cenné je i Markovo upozornění, že E. D. Pokorný
závěr života prožil v Brně. S Moravou byl spojen působením v časopisech
Katolické moderny a sem jej přivedlo i poslední životní partnerství.
I když plně přijímám stavbu Markovy cenné monograie, její důrazy
a priority, autor mne zcela nepřesvědčil, že by E. D. Pokorný v starokatolické církvi a Jednotě bratrské působil především z důvodu pragmatického
řešení svých rodinných problémů. P. Marek uznává, že zde hrály roli i ideové skutečnosti. Pragmatismus rozhodnutí kněze však přesto pokládá za
dominantní. Dle mého soudu E. D. Pokorný skutečného pragmatismu nebyl
plně schopen. Na základě pramenného materiálu, který jsem shromáždil
pro svou monograii o Františku Kovářovi, jsem nakloněn vnímat jeho
rozhodnutí i jako speciicky ideové a teologické. Kněz se ocitl po opuštění
katolické církve vtělen do řetězce příčin a následků, který nebyl kvůli svým
povahovým vlastnostem schopen zcela osvobodivě prolomit. Pokorného
střídání církví i rozkolísaná životní partnerství posuzuji spíše jako projev
jeho neurotické osobnosti, než vliv jím založené rodiny. Toto hodnocení
si však neklade nárok na úplnost. Spíše je vyslovuji jako příspěvek do
diskuse o E. D. Pokorném, který u části historické obce Markova zdařilá
i čtivá monograie jistě vyvolá.
Jaroslav Hrdlička
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Radovan L o v č í : Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. 3. Praha,
FF UK – Togga 2007, s. 485. ISBN 978-80-7308-189-8
Dnešní společnost můžeme obdařit mnoha charakteristikami, mezi
nimiž má své nezastupitelné místo přívlastek masový. Již v polovině 19.
století Friedrich Hegel téměř apokalypticky prohlašoval (stejně jako
řada dalších po něm), že „davy jsou na postupu“. Sociální prostor je podle
skeptiků přeplněn téměř neidentiikovatelnou jednotvárnou masou, v níž
jedinečné a odlišné nemá ve větším měřítku šanci přežít. Nezaměnitelná
individualita konkrétního člověka zde nepředstavuje něco zajímavého či
hodného větší pozornosti. Avšak skutečně je místo jedince v davu milionů lidí takto nicotné? Opravdu se člověk rozplývá v beztvaré šedi, i když
se narodil do rodiny hrající zcela zásadní roli v moderní české historii?
Není možné, aby z této „bezpohlavnosti“ vystoupil a žil naopak život,
k němuž se upírají zvídavé zraky současníků a současnic i pozdějších
generací?
Úvahy tohoto typu mohou evokovat také životní osudy Alice Garrigue
Masarykové, nejstarší dcery prvního československého prezidenta. Ačkoli
jde o známou osobnost, v jistých letech dokonce „suplující“ roli první dámy
republiky, zájem o její postavu nejen z řad historiků není nijak přebujelý,
spíše naopak. Mimo kratších studií publikovaných ve sbornících a časopisech se můžeme začíst jen do několika málo samostatných knih věnovaných
její osobě. Že by snad skeptikové přece jen měli pravdu?
Jistou mezeru v bádání o této bezesporu zajímavé postavě československých dějin se pokouší vyplnit Radovan Lovčí ve zde recenzované knize.
Publikace představuje obměněný text jeho rigorózní práce čítající téměř
500 stran. Jak sám autor zmiňuje již v úvodu, jeho kniha stojí ve valné míře
na zpracování a zhodnocení bohatého pramenného materiálu zahrnujícího
jak archivní prameny institucionální povahy, tak pozůstalosti, vzpomínky,
dopisy či dobový tisk. Cenný primární zdroj představovaly i paměti Alice
Masarykové, byť jako značně limitující se ukazuje její zřejmá stylizace,
která záměrně opomíjí problematické či negativní stránky a vyznívá téměř
výlučně v pozitivním duchu.
Autor svoji rozsáhlou studii o třiceti kapitolách koncipoval podle
osvědčeného lineárního chronologického rámce. Mimo úvodní partii přinášející kritický přehled dosavadního stavu bádání a kratšího shrnujícího
závěru je čtenář či čtenářka v ostatních částech knihy plynule provázen
jednotlivými více či méně zásadními životními momenty, které začínají
původem a dětstvím Masarykové a končí její smrtí. Lovčí přistupuje k životu své hrdinky pečlivě a jeho pohled je dosti detailní, když zmiňuje řadu
drobných maličkostí, včetně toho jaké knihy Alice v dětství měla ráda či
jakým způsobem trávila volný čas na dovolené s rodiči.
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Počáteční kapitoly nás uvádí do rodiny Garrigue Masarykovy, jejích
zvyků, přátel, tradic a speciik. Alice Masaryková se narodila 3. března 1879
ve Vídni, odkud se po třech letech s celou rodinou přestěhovala do Prahy.
Zde vyrůstala spolu se svými dalšími třemi sourozenci (Herbertem, Janem
a nejmladší Olgou) v liberálním prostředí s někdy až příliš svobodomyslnou výchovou ze strany matky, jak sama později vzpomínala. Intelektové
předpoklady a podpora ze strany rodiny zbavené tradičních předsudků
o schopnostech dívek a jejich pracovním uplatnění nasměrovalo Alici na
dlouhou cestu za vzděláním. Její školní docházka se započala v soukromém ústavu – tzv. přípravce Vyšší dívčí školy odkud pokračovala na dívčí
měšťanku. Po založení prvního gymnázia monarchie otevírajícího dveře
i studentkám ji přivedla vidina maturitního diplomu právě sem.
Úspěšné absolvování Minervy završené roku 1898 však neznamenalo
konec její přítomnosti ve školních lavicích, ale naopak představovalo nutný
předpoklad navazujícího vysokoškolského studia a pokusu o naplnění jejího
dětského snu – stát se lékařkou. Alice Masaryková se mimo lékařskou fakultu přihlásila souběžně i na ilozoickou fakultu české části pražské univerzity. Řádné medicínské vzdělání totiž nebylo tehdy ženám ještě přístupno,
a tak jako jediná dívka mezi padesáti spolužáky navštěvovala přednášky
v postavení mimořádné posluchačky bez možnosti skládat zkoušky a atestace. Pravděpodobně zejména vzhledem k této „institucionální“ nejistotě se
rozhodla po dvou semestrech své působení zde ukončit a preferovat řádné
studium pouze ilozoické fakulty, kde se zaměřila na historii a ilozoii. Svůj
vzdělávací proces na univerzitě si obohacovala rovněž studijními a badatelskými pobyty v Berlíně a Londýně. V hlavním městě Británie pak získala
materiály ke své disertaci s názvem Vznik a význam Velké charty svobod
dané Janem Bezzemkem roku 1215. Ke zdařilé obhajobě své práce roku
1903 však nemohla připojit stejně kladně oceněný výkon u závěrečných
státních zkoušek z historie. Ačkoli nakonec převládlo výsledné pozitivní
hodnocení komise a Alice Masaryková se stala vůbec první akademicky
vzdělanou ženou-historičkou v českých zemích, sama se ke svému primátu
nehlásila a upozornili na něj badatelé až po její smrti. Nepříjemná pachuť
zakončení studia nezmizela ani po letech, neboť v pamětech Masarykové
se o něm nic nedočteme.
Nepříliš slavný závěr Alici neodradil od dalšího univerzitního vzdělávání. Po promoci využila možnosti odejít na postgraduální studium historie a ekonomie do Lipska, které si opět zpestřila zahraničním pobytem
– tentokrát v USA. Ačkoli se zde utvrdila v prioritách sociální práce, po
návratu do Prahy se vzhledem k tehdejším reálným profesním možnostem
zabývala vystudovanou historií, jež začala s dalšími předměty od roku 1906
vyučovat na dívčím lyceu v Českých Budějovicích a po dalších čtyřech
letech v Praze-Holešovicích. Vedle pedagogického působení se věnovala
také spolkové a přednáškové činnosti, publikovala své práce v periodicích
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i jako samostatné publikace a rovněž překládala z angličtiny. Tyto vedlejší
aktivity ji provázely celý život a v některých jeho etapách se staly dokonce
hlavní náplní.
Výrazný zlom v životě Alice Masarykové znamenalo vypuknutí první
světové války, resp. emigrace jejího otce do zahraničí. Reakcí rakouských
státních úřadů byly domovní prohlídky, výslechy, následné zatčení za
velezradu a uvěznění. Svůj první pobyt v pražském vězení si mohla slavná trestankyně zpříjemnit vlastním akváriem s rybičkami, klecí s ptáky
a rostlinami v květináči prozrazující zřejmé sympatie dozorců. Prostředí
ve vídeňské věznici, kam byla po nějakém čas přemístěna, však nenabízelo
ani možný náznak útulnosti. Zde také propukly výraznější zdravotní obtíže
včetně silných poryvů dědičné duševní nemoci umocněné „jejím intuitivním
přesvědčením, že válku nepřežije“. Na nátlak zahraničních organizací a intervence amerického velvyslance v Rakousku byla nakonec v červenci 1916
amnestována a propuštěna. Až do konce světového konliktu ji však sledovala policie a většími či menšími ústrky ji značně komplikovala život.
Obrat k lepšímu přinesl až vznik samostatného Československa. Alice
Masaryková se během krátkého času proměnila z pomyslné „žáby“ na princeznu – dceru prezidenta. Ačkoli se záměrně neúčastnila tehdejšího politického života a nezasahovala do něj ani v pozdějších letech, přesto jednu
výjimku učinila – na několik měsíců přijala post poslankyně Revolučního
národního shromáždění. Postavu Alice Masarykové však nalezneme i na
oiciálních fotograiích z pozdějších let. Jednalo se však o působení spíše
formální, neboť při diplomatických cestách či slavnostních příležitostech
zastupovala svoji nemocnou, záhy zemřelou matku v roli „první dámy“
státu. Její vlastní iniciativa se v meziválečném období soustředila na
činnost v Československém Červeném kříži. Vybudování dobře fungující
pobočky této humanitární organizace, jíž se později stala předsedkyní,
věnovala hlavní část své energie. Svoji činnost zde ukončila poměrně záhy
po podepsání Mnichovské dohody a následný vývoj situace ji na konci
března 1939 donutil k odchodu ze země.
Po krátkých zastávkách ve Švýcarsku, Francii a Británii odcestovala
Alice Masaryková do USA. Své exilové působení soustředila především na
humanitární akce jako zakládání poboček Červeného kříže, sběr materiálu
a inancí pro československé uprchlíky před fašistickou diktaturou. Uspořádala také přednáškové turné věnované své domovské vlasti, které završilo
její tělesné a duševní vyčerpání a vyžádalo si její hospitalizaci v sanatoriu.
Až do konce války se však zejména po psychické stránce nezotavila natolik,
aby se mohla vrátit k předchozím aktivitám či se jinak zapojit do exilové
činnosti.
Svěží vítr přinesl až rok 1945, kdy se Alice Masaryková na podzim
konečně vrátila do vytoužené domoviny. Ve svých 67 letech ji v Československu čekal zasloužený důchodový odpočinek v ústraní. Jeho valnou část
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trávila na slovenském venkově, kterou si zpestřovala občasnou účastí na
různých slavnostních akcích. Poklidné stáří Alice Masarykové však násilně
přeťaly únorové události, které ji postupně nasměrovaly k další emigraci.
Stále ještě nikoli deinitivně rozhodnutá odjela v prosinci 1948 navštívit
svoji sestru do Švýcarska, ale zpátky se již nikdy nevrátila. Zemřela v Chicagu 29. listopadu 1966.
Tolik stručné životopisné údaje. Kniha Radovana Lovčího však
nepředkládá jen obsáhlá faktograická data pestrého života Alice Masarykové, ale pokouší se nahlédnout za jejich strohost a postihnout i charakter
její osoby, názorové tendence, vztahy s okolím či motivy jejího jednání.
Z řádek knihy tak vystupuje charismatická energická postava inteligentní
vzdělané ženy, oplývající značným temperamentem, která je bytostně přesvědčena o svém „shůry“ daném úkolu spočívajícím ve „službě vlasti v oboru
sociální péče a společenské hygieny“. Svojí pracovitostí, pílí a precizností se
neúnavně, na hranicích svých možností pokouší o jeho naplnění, za které
platí častým přepracováním a vyčerpaností. Evidentní sympatie Lovčího sice
vedou k převaze popisu pozitivních vlastností jeho favoritky, od ploché
jednostrannosti ho však uchraňují zprávy také o méně lichotivých stránkách
její osobnosti včetně kritiky. Autor knihy nezamlčuje její permanentní podceňování vlastních schopností a dovedností spojené s chronickým pocitem
celkového nízkého sebevědomí, které vedlo (jak tomu obvykle u těchto
nejistých lidí bývá) k nezdravému pracovnímu nasazení zaměřenému na
výkon a již zmiňované vyčerpanosti. Charakteristickým rysem se stala také
silná nerozhodnost spojená s odkládáním důležitých rozhodnutí. Psychika
Alice Masarykové se vyznačovala rovněž nervovou labilitou s častými výkyvy
způsobenými neblahým rodinným dědictvím duševní choroby. Ačkoli se
většinu svého života aktivně účastnila především spolkového veřejného
dění, nerada přednášela a nevyhledávala ruch společenských zábav. Jistou
uzavřenost kompenzovala nezdravou ixací na své blízké hraničící s majetnickými tendencemi. Patrný obdiv autora životopisu k jeho hlavní postavě
podle mého názoru vede v některých případech k celkem pochopitelné
snaze ospravedlnit jednání Alice Masarykové. Například v Lovčího podání upřímnost a jistou naivitu s jakou Masaryková sděluje vlastní nepříliš
lichotivé názory lidem ve svém okolí považuji osobně spíše za neomalenost
(viz spor s Naděždou Kramářovou).
Vedle blízkého vztahu Alice Masarykové k Haně Benešové či Josipu
Plečnikovi čtenáře či čtenářku pravděpodobně přednostně zajímá charakter tohoto pouta s jejím otcem. Lovčí se primárně vztahem prezidenta
k dceři nezabývá a jen místy nastiňuje pocity Alice Masarykové, které nijak
rozsáhle samostatně nerozvíjí. O žádný jednoduchý vztah ale nešlo. Alice
Masaryková sama přiznávala, že nechtěla být „pouhý“ přívažek svého otce
a někdy si až příliš hájila svou myšlenkovou svébytnost. Na druhé straně
se s ním stále srovnávala, což ji přinášelo přehnanou sebekritiku a pocity
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nedostatečnosti. Jak napsala v jednom z dopisů své matce z vězení: „Můj
mozek nepatří právě mezi výstavní kusy… Vidím jak jsem malá, malá, malá,
když pozoruji své činy. Čekali ode mne víc než jsem mohla dát… Já jsem historický případ toho, že silní otcové (a takovým otec je, navzdory všemu) mají
prostřední, nebo dokonce čtvrtořadé děti. Svět mne chce soudit, že jsem hloupá,
neobratná. Jsem.“ (s. 170) Uctivé výšiny, kam umístila postavu svého otce,
však jaksi automaticky předpokládala i u ostatních a velmi špatně nesla
kritiku namířenou proti jeho osobě. Postupem času se stávala čím dál více
ochranitelskou, „cenzurovala“ dokonce Čapkovy zápisy debat s TGM.
Nemístně se také otci vměšovala do jeho privátních vztahů se ženami, které
vnímala jako neúctu až nevěru vůči své zesnulé matce. Oldře Sedlmayerové
prý dokonce zakázala vstup do prezidentské domácnosti.
Právě nastiňované vztahy a především podtitul recenzované knihy
vybízí k zásadní otázce. Zůstala v přeneseném smyslu Alice Masaryková
v podání autora stále ve stínu svého otce či se mu podařilo vymanit ji
z něho a vykreslit její postavu jako autonomní osobnost? A podařilo se to
vůbec vlastně samotné Alici Masarykové? Radovan Lovčí naprostou většinu
stránek svého textu opravdu věnuje hlavní aktérce uvedené v titulku. Alice
Masaryková stojí v centru jeho zájmu, a i když autor líčí tehdejší události
či další související okolnosti jako např. záhadnou smrt Jana Masaryka
či činnost protialkoholního a abstinenčního hnutí, jedná se jen o menší
odbočku ústící opět u Alicina jména. Pro autora knihy prezidentova dcera
bezpochyby představuje svébytnou postavu hodnou zájmu, což koneckonců
dokládá již samotná existence oněch mnoha desítek stran. Motivy osamostatnění se, vymanění z přímého vlivu rodiny či až jistého vzdoru vůči otci
uplatňuje jako vysvětlující hypotézy na řadu momentů života Alice Masarykové, například v souvislosti s jejím odchodem do Českých Budějovic,
inklinací k sociální demokracii, angažovaností mimo politiku apod.
Odpověď na druhou otázku je však o poznání méně jednoznačná.
Vyrůstat, dospívat a v dospělosti také žít vedle nepřehlédnutelné osobnosti
budící ve svém okolí úctu a respekt, může být velmi inspirativní, ale zároveň
i složité. Zvláště pak, pokud se jedná o prvního prezidenta samostatného
státu, který se již za svého života stal oslavovanou „ikonou“. Tíha rodinného
příjmení a především jeho odkaz zavalila také nejstarší dceru a v některých
fázích po otcově smrti se pro ni stala bezmála nezvladatelnou. Například
téměř celé období exilového pobytu za druhé světové války si Alice Masaryková vyčítala, že se nedokázala zapojit do zahraničních odbojových aktivit
a zúročit svůj symbolický potenciál příbuzenského svazku. Promarnění
těchto velkých možností, nedostatek jisté síly až velikosti vytýká Lovčí své
hrdince a jejímu bratrovi Janovi v kontextu Února 1948, když se uchyluje
podle mého soudu k nejostřejší kritice její osobnosti vůbec: „Janovi a Alici
bohužel chyběla dostatečně pevná psychika, nezlomná vůle jejich otce i vnitřní
sebedůvěra k tomu, aby právě oni mohli vystoupit proti komunistům jako jejich
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faktičtí a ideoví oponenti. Zvuk jejich rodinného přízviska bez schopnosti projevit
v krizových momentech čtyřicátých let též pověstnou masarykovskou razanci, tak
provždy zůstal zcela nevyužitou devízou.“ (s. 384)
Životopisnou publikaci o Alici Masarykové doplňuje také bohatá
obrazová dokumentace, která se převážně v podobě dobových fotograií
objevuje v každé kapitole. Pohled do tváře tehdejších aktérů a zejména
hlavní hrdinky knihy umocňuje sílu slova a usnadňuje jakési hermeneutické „porozumění“ jejich mnohdy spletitým životním peripetiím.
Autor zpříjemnil četbu své knihy také kratičkými hesly o každé jím zmíněné osobě, nacházejícími se v poznámkovém aparátu na konci strany.
Zdánlivá drobnost, jež si vyžádala jistě mnoho času práce „navíc“, však
umožňuje nepřerušit nit čtení i při neznalosti některé postavy v textu.
Čtenářské srdce zaplesá rovněž díky celkové graické podobě knihy.
Krásná publikace svázaná v pevných deskách s velmi vydařenou estetickou úpravou představuje podle mého názoru jednu z mála těch, které
navozují vzácný a prchavý pocit silné radosti a potěchy z četby ještě
před otevřením první stránky.
Jistě chvályhodná snaha Radovana Lovčího o zaplnění méně známých
míst života Alice Masarykové a podání jejího rozsáhlého životopisu však
naráží podle mého názoru na jisté limity. Poměrně detailní popis jednotlivých let s sebou nese rozvláčnost a to nejen v literárním slova smyslu.
Ačkoli jazyk knihy je celkem barvitý a čtivý, některé části pomyslně ztrácejí
dech, což vzhledem ke shora zmiňovanému rozsahu je dosti pochopitelné.
Samozřejmě, nejedná se o čistě literární dílo, ale o historickou práci. Přesto zde jako problematické shledávám kapitoly, které se skládají z téměř
vyrovnaného poměru citací ku běžnému textu (např. kapitoly Plán vzniku
první české sociální školy, Vídeň, Politička a poslankyně). Podlehnout podmanivému kouzlu především pramenů osobní povahy s jejich autentickými
a často velmi otevřenými výpověďmi je poměrně snadné. „Předimenzovanost“ doslovného přepisu pramenů některých partií však umocňuje nejen
jejich četnost a délka, ale i skutečnost, že Lovčího autorské pasáže často
představují jejich pouhý komentář či uvození.
I přes, podle mého soudu, většinou úspěšné snahy Radovana Lovčího proniknout k vnitřním motivům, vnímání a cítění jistě komplikované
osobnosti Alice Masarykové, se ve valné většině autor drží bezpečně při
zemi a celkově jeho textu dominuje popisnost. V případě jeho práce, která
je biograií, vyvstává drobný otazník, zda není nevyužitých přístupů škoda.
Jako příklad bych zde mohla uvést rezignaci na genderovou optiku bádání.
Úvodní stať knihy v této souvislosti naopak obsahuje velmi stereotypní
vyjádření komentující předchozí publikace o Alici Masarykové: „Oceňuji
však autorčin sympatický způsob psaní i speciické ‚ženské hledisko‘, jež se promítá
do subjektivního hodnocení života Masarykovy rodiny a které sám jako muž,
což si dobře uvědomuji, poněkud postrádám.“ (s. 14)
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Radovan Lovčí sám přirovnal práci na své knize k opětnému skládání
poztrácené mozaiky, kterou kdysi tvořily tisíce drobných dílků. Jeho záslužné a pečlivé úsilí sesbírat co nejvíce dostupných, i v temnějších koutech
zastrčených střípků ze života Alice Masarykové se odrazilo v úctyhodném
rozsahu publikace. Její největší přínos spočívá bezesporu v tom, že přináší
skutečnosti a souvislosti v domácím prostředí dosud systematicky nevydané
a někdy neznámé. Tato pozitiva považuji za o to cennější, že jde o knižní
prvotinu mladého badatele. Radovan Lovčí si byl také vědom principiálních
limitů své „restaurátorské“ práce historika, jehož „výsledné dílo pak může
být jen malým zlomkem mnohovrstevnaté a dříve nespočetně bohatší a pestřejší
životní reality, jež může být spjata se životem jediné osobnosti“. (s. 16) Tímto
úskalím se však naštěstí nenechal odradit. Pečlivě sestavená mozaika života
Alice Masarykové nabízí v jeho podání celistvý a zajímavý obraz, který jistě
stojí za zhlédnutí.
Denisa Nečasová
Jaroslav H r d l i č k a : Život a dílo prof. Františka Kováře. Příběh
patriarchy a učence
Brno, Nakladatelství L. Marek 2007 (= Deus et gentes, sv. 9), 523 s., obr. v textu.
ISBN 978-80-87127-05-6
Studium církevních dějin, kdysi velmi frekventovaného tématu české
historiograie, se po roce 1948 ocitlo na slepé koleji. Je proto přirozené, že
poslední téměř dvě desítky let jsou ve znamení návratu a jisté renesance,
která se netýká pouze římskokatolické církve, ale deicity jsou vyrovnávány i ve vztahu k jiným náboženským organizacím a strukturám. Řada
historických prací vyšla v nedávné době také o dějinách a teologickém
vývoji Církve československé husitské (CČSH); podíl na tom mají badatelé
z okruhu Husitské teologické fakulty UK v Praze. Vedle prof. J. B. Láška je
snad nejpilnějším a nejprogresivnějším autorem ThDr. Jaroslav Hrdlička,
jehož široký záběr a zejména metodologický postup ve zpracování látky,
důsledně opřený o interpretaci pramenů, je možno označit za velký příslib
do budoucna, bez ohledu na fakt, že se jedná o autora zkušeného, z jehož
dílny vyšla nejedna rozsáhlejší knižní práce.
Hrdličkovým posledním velkým pojednáním je monograie věnovaná
osobnosti třetího patriarchy CČS(H) prof. Dr. Františka Kováře (1888–
1969), rodáka z moravských Sebranic, vesnice nedaleko Boskovic, který
církev spravoval a řídil v letech 1946–1961. Ovšem od mládí inklinoval
ke katolickému modernismu a v letech 1918–1920 patřil do okruhu radikálních kněží – zakladatelů církve, takže v souvislosti s dalšími fakty, jeho
činností a postavením v letech 1924–1946, jej bez většího omylu můžeme
označit za jednu z klíčových a nejvýznamnějších postav dějin církve v první
polovině 20. století a až na práh 70. let. Proto rozsáhlá studie J. Hrdličky
není pouze podrobnou evokací a hodnocením životního díla patriarchy
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a učence, teologa, univerzitního profesora, ale i širokou historickou freskou,
která nezáměrně supluje a nahrazuje nepočetné pokusy o syntézy dějin
CČS(H), v první řadě pojednání německého historika Rudolfa Urbana; nad
ně vyniká využitím pramenů k dějinám církve a úsilím o objektivní evokaci
minulosti, což není vždy u autorů profesí či jinak svázaných s církevním
prostředím v důsledku nejrůznějších okolností zcela běžné.
Z koncepčního hlediska zvolil J. Hrdlička pro svou knihu klasický
chronologický postup, který evokuje Kovářův život a práci od narození do
smrti. Jako autor měl to štěstí, že výklad mohl opřít nejen o běžné archiválie osobní a úřední provenience, vzpomínky, epistolograické materiály,
Kovářovo vědecké dílo a publicistiku, ale také o intimní deníky vedené
s menšími prolukami po celý život, což mu umožnilo nejen hlubší vhled do
událostí, mohl ukázat Kovářovo myšlení a vnitřní duchovní obzor, skryté
a nedostupné nitro, ale také mnohé motivy rozhodnutí a jednání, jinak
těžko postižitelné, což je velmi cenné už s ohledem na dobu, v níž tento
kněz zastával těžký a exponovaný úřad patriarchy církve. Právě tyto nové
a další dosud nevyužité pramenné zdroje z osobní literární pozůstalosti
pomohly J. Hrdličkovi úspěšně se vypořádat s problémem dvojího postoje,
veřejného a soukromého, pro léta komunistické totality tak signiikantního,
jenž u vzdělaného teologa a apologety zájmů církve nutně vznikal. Autorovi
se podařilo čtenáře přesvědčit o tom, že Kovářovo přitakání režimu po roce
1948 bylo vzdáleno jakékoliv osobní touze po kariérním uplatnění a materiálním proitu, ale vycházelo z jeho křesťanského demokratismu, v kontextu
doby nerealistického, který věřil v možnost koexistence a prostoru pro
aktivity církví a věřících. Patriarcha reprezentoval v CČS(H) střední křídlo
mezi pravicí a KSČ akceptující levicí. Autora je třeba pochválit zato, že se
nevyhýbal ani událostem z Kovářova života a díla, jež je možno označit
nebo vnímat jako kontroverzní a jež jsou zejména v církevním prostředí
buď tabuizována nebo nerada slyšena. Proto řeší např. i Kovářův poměr
k jeho předchůdcům v pozici patriarchy a neváhá zaujmout kritický postoj
k osobnosti a aktivitám Karla Farského a zejména Gustava Adolfa Procházky; co bychom mu vytkli, je skutečnost, že mnohdy neříká vše, co o tom ví,
přičemž samozřejmě nemáme na mysli různé detaily a rádoby senzace ze
zákulisí bulvárního ladění. J. Hrdličkovi se podařilo velmi záslužně rekonstruovat obraz a hlavně vysvětlit příčiny krize církve po smrti K. Farského,
v níž právě F. Kovářovi připadla snad stěžejní role oponenta režimu G. A.
Procházky a posílila jeho autoritu, která se po válce stala základnou pro
jeho výběr do funkce patriarchy.
Úkolem recenze není podrobné vyčíslení všech témat, jimiž se kniha
zabývá, tím více, že nejde, jak jsme už konstatovali, o běžnou biograii, ale
o evokaci života a díla zasazeného do širšího rámce dějin církve a doby.
Pro Hrdličkův výklad jsou příznačné širší exkursy (jen namátkou např. do
problematiky úsilí o zajištění teologického vzdělání bohoslovců CČS(H),
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ať už na půdě někdejší Husovy – dnes Komenského – fakulty nebo vlastní
vysoké školy/učiliště), jež vnímáme jako zásadní a dosud neřešené nebo
nedořešené kapitoly z dějin tohoto církevního společenství. Objevné jsou
pasáže hodnotící vývoj církve po roce 1948, byť samozřejmě pro deinitivní
závěry ještě asi nedozrál čas, resp. bude třeba leccos doplnit na základě
průpravných studií, propracovat a zpřesnit. Nicméně tyto části textu jsou
výborným odrazovým můstkem pro další, zejména mladé badatele.
Monograie J. Hrdličky o F. Kovářovi je významná nejen jako fundamentální příspěvek k dějinám CČS(H), ale vnímáme ji také jako vklad
do diskuse o českém katolickém modernismu. F. Kovář sice nepatřil do
okruhu katolických duchovních kolem S. Boušky a K. Dostála-Lutinova, na
to byl příliš mladý, a vydání encykliky Pascendi dominici gregis (1907) jej
zastihlo v situaci, kdy se pro kněžství teprve složitě rozhodoval (maturita
1908). Prokazatelně však s ideami modernismu sympatizoval (což byl
jeden z důvodů ztroskotání jeho habilitace na katolické teologické fakultě
v Praze) a sám o sobě je jeho životní příběh obrazem jistého (přechodného) typu kněze z let na přelomu 19. a 20. století, který jde za ideálem
lepší římskokatolické církve, nejprve cestou její reformy a po ztrátě víry
v reálnost změny se přidává k jiné církevní společnosti, příp. národní
církvi. Výrazem Kovářova hledání byl jeho příklon k pravoslaví v letech
1920–1924 a k CČS(H) se opět vrací až po ukončení tzv. pravoslavné
krize, kdy se česká národní církev vydala, řečeno slovy J. Hrdličky, cestou
tzv. radikálního modernismu.
Hrdličkova kniha patří k tomu nejlepšímu, co bylo o dějinách CČSH
dosud napsáno. Obdivuhodná je především její široká pramenná základna.
Na druhé straně však citelně postrádáme metodologický úvod – jedná se
o práci vědeckou –, jenž byl sice napsán, ale z úsporných důvodů ke škodě
knihy nezařazen. Rezervy vidíme v redakci textu: pečlivé závěrečné čtení
mohlo eliminovat některá opakování, překlepy a pravopisné chyby.
Pavel Marek
*
David H o l l i n s : Rakouští vojevůdci
za napoleonských válek 1792–1815
Praha, Grada, 2007, 64 s. ISBN 978-80-2471894-1
Patrně každému zájemci o vojenskou
historii se při vyslovení názvu britského
nakladatelství OSPREY vybaví oblíbené
edice relativně tenkých brožovaných knih.
Ty se týkají významných bitev, tažení nebo
třeba vojenských jednotek prakticky celého období lidských dějin. Od 60. let vyšly
již stovky titulů. Donedávna si je pročítali
pouze lidé, kteří ovládali anglický jazyk,

242

pro českého čtenáře se situaci rozhodlo
zlepšit nakladatelství Grada. V roce 2007
totiž začalo v češtině některé z publikací
OSPREY vydávat. Zatím vyšlo 14 titulů
ve třech edičních řadách – Elita, Válečná
tažení a Fortiikace. Obsažená témata jsou
poměrně pestrá – v rámci řady Válečná
tažení sahá časové rozmezí od první křížové
výpravy až po vylodění spojeneckých vojáků v Normandii roku 1944. Také v řadě
Elita byly vydány vedle tematicky blízkých
titulů Rakouští vojevůdci za napoleonských
válek 1792–1815 a Napoleonovi vojevůdci
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1809–1815 publikace Samurajští velitelé
940–1576 a Taktika vzdušných výsadkových
vojsk ve 2. světové válce.
Britský historik David Hollins se napoleonskou epochou a rakouskou armádou
zabývá již řadu let. Knihu rozdělil na oddíly
věnované velitelům, kteří pocházeli z rodu
Habsburků nebo z významných šlechtických rodin monarchie a dále náčelníkům
štábů. Nejpočetnější skupinu vojevůdců
rozčlenil do tří částí podle země původu.
Své místo zde našli důstojníci pocházející
ze „západních částí habsburské monarchie“
(kam autor řadí i území Svaté říše římské),
pochopitelně i z východu (uherského
království), ale také Alsaska a Irska. Součástí knihy je celkem 29 hesel osobností
typu arcivévody Karla, hraběte Dagoberta
Wurmsera nebo Franze von Weyrothera.
Objevíme zde také velitele spojené s českými zeměmi, jako knížete Karla Schwarzenberga, knížete Jana Josefa Liechtensteina
nebo mladého hraběte Jana Josefa Václava
Radeckého z Radče.
Biograické heslo si všímá původu a kariéry vojevůdce, s pochopitelným důrazem na
období napoleonských válek. Potěšitelné
je, že se autorovi podařilo (až na výjimky)
shromáždit také portréty jednotlivých velitelů. Samozřejmě v edici OSPREY nesmějí
chybět ani barevné ilustrace osobností v příslušných uniformách. Popisy těchto ilustrací
jsou umístěny na konci knihy a nalezneme
zde také některé další rakouské velitele
s krátkým biograickým nástinem. Zvláštní
prostor zde získávají např. velitelé jezdectva
nebo vysocí důstojníci „osvobozenecké války“
z let 1813–1814.
Téma vojenských velitelů napoleonské epochy stojí doposud do jisté míry
v pozadí badatelského zájmu, zastíněno
zejména osobností Napoleona Bonaparta.
Z rakouských vojevůdců uvedeného období
je pozornost obvykle věnována hlavně arcivévodovi Karlovi, případně knížeti Karlu
Schwarzenbergovi. Kvůli tomu je publikace
popisující kariéru a osudy dalších osobností
habsburské armády přínosná jak pro odborníky, tak pro zájemce z řad veřejnosti.
Martin Rája

A

2 0 .

S T O L E T Í

Aleksandr A. O r l o v : Sojuz Petěrburga i Londona. Rossijsko-britanskije otnošenija v epochu napoleonovskych vojn
Moskva, Progress – Tradicija 2005, 366 s.,
ISBN 5-898262-229-6
Monograie Aliance Petrohradu a Londýna zkoumá rusko-britské vztahy jako jeden
z nejdůležitějších problémů napoleonských
válek. Vzájemné postavení těchto dvou velmocí vysvětluje přitom jako faktor, který
determinoval výsledek válek a měnil tím
situaci v celé Evropě. Autor osvětluje detaily mnohých podstatných problémů a přináší
charakteristiky osobností vstupujících do rusko-britských kontaktů doby napoleonských
válek. Především prostřednictvím již publikovaných, ale také dosud nepublikovaných
archivních dokumentů a poznatků získaných
ve vzpomínkové literatuře sleduje vytváření
obrazu ruského impéria ve Velké Británii.
Orlovova kniha se soustředí zejména na
klíčové problémy, jimiž bylo například místo
rusko-britských vztahů ve světové politice na
počátku 19. století, zvláštnosti a podstatné
příčiny jejich vývoje a další. Pro srovnání
pohledů monograie používá ruská i britská
periodika z let 1806–1812 a kromě již zmíněných pramenů pracuje s materiálem ruské
a francouzské diplomacie z let 1801–1812.
A. A. Orlov tak podrobuje ve svém díle kritickému úsudku nejen britskou, ale i ruskou
politiku a snaží se odhalovat nové rysy více
či méně významných diplomatů.
Kristýna Jašková
Helga G r e b i n g : Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung. Von der
Revolution 1848 bis ins 21. Jahrhundert
Berlin, Vorwärts Buch GmbH 2007, 326 s.,
ISBN 978-3-86602-288-1
Emeritní vedoucí Institutu pro výzkum
evropského dělnického hnutí na Rúrské
univerzitě v Bochumi patřící již k nejstarší
generaci německých badatelů se po mnoho desetiletí věnuje dějinám německého
dělnického hnutí a dějinám práce, je také
přibližně půlstoletí členkou SPD a mnoho let působila v její odborně-historické
komisi. Tento biogram sám o sobě vede
čtenáře k jisté ostražitosti, vždyť bochumská
univerzita i berlínské nakladatelství mají ke
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strukturám SPD také dosti blízko. Pozornost vzbuzuje také cíl a rozsah publikace,
která vlastně mapuje stopadesát let dělnického hnutí se všemi jeho peripetiemi na de
facto dvou stech stranách textu bez příloh
a vědeckého aparátu.
Pozorný čtenář sice v knize občas
objeví drobné nekorektnosti, dané malým
osobním odstupem autorky od tématu, na
druhou stranu je zjevné, že autorka měla
pro zpracování své ambiciózní syntézy
mnoho informací z kuloárů a dokáže velmi
pozorně sledovat i trendy v dějinách hnutí,
které se nakonec ukázaly jako menšinové
ba marginální. Celkově lze říci, že určité
citové angažmá autorky je jen malou daní
za plasticitu analýzy.
Kniha je koncipována vcelku tradičně,
základní osu výkladu tvoří chronologický
postup. Pozornost je věnována jak socialistickému hnutí a s ním spojeným odborovým organizacím, adekvátní prostor ovšem
dostávají také křesťansko-sociální organizace i politické tábory a hnutí, které se na
poli dělnického hnutí etablovaly teprve
v posledních desetiletích, jako třeba Die
Grünen a ženské hnutí. Ačkoliv je hlavní
zájem autorky ve druhé polovině 20. století
pochopitelně směřován na reálie Spolkové
republiky, základní orientaci získá čtenář
i pokud jde o situaci dělnického hnutí
v komunistické části Německa.
Autorce rozhodně nelze upřít vynikající
orientaci v nejnovější literatuře i metodologických diskusích a na to konto se v textu
objevují pro českého čtenáře mimořádně
zajímavé exkurzy a odbočky. Kniha tak
koresponduje s aktuálním děním na poli
německých sociálních dějin, kde např. Jürgen Kocka nebo Hans Mommsen opakovaně
vyzývali k revizi dosavadních přístupů k dějinám dělnictva ve směru strukturálních dějin
práce. H. Grebing se rozhodně brání psaní
dějin strany nebo hnutí v užším slova smyslu,
protože by tak podle jejího vyjádření vlastně psala „dějiny zmizelého světa“. Dělnické
hnutí dle autorčina základního interpretačního schématu zásadně přispělo k prosazení
hodnoty důstojného života pro všechny jako
fenoménu jdoucího napříč společenským
i politickým spektrem, přispělo k rozvoji
pluralitní společnosti a sociální státu, rozhodně však nestvořilo ani „nového člověka“

244

ani „nový svět“. Zevšeobecnění původních
cílů dělnického hnutí přispělo k tomu, že
hnutí ve své klasické formě ze začátku 20.
století zastaralo a sociální demokracie oprávněně cítila po druhé světové válce nutnost
„odpoutat se od proletariátu“.
K nejzajímavějším exkurzům patří kapitola věnovaná recepci díla H. Arendt Vita
activa (1958) a úvahám nad budoucností
hodnoty práce v postindustriální společnosti.
Fakt, že dosavadní pojetí práce ve společenských vědách příliš ustrnulo na deinici
z industriálních časů a již od 90. let 19.
století vykazuje hodnota práce v tomto pojetí
patrnou erozi. V poměru k „normálnímu“
zaměstnaneckému poměru manuálního pracovníka v zaměstnaneckém poměru narůstá
podíl osob ve službách, rozvíjí se modely práce na časově omezených a úkolově
zadávaných dílech, výroba již není ixována
na stabilní prostor a čas, práce je stál více
individualizována a solidarita zaměstnanců
se stává nedostatkovým zbožím. Krátce: příliš
rigidní pojetí hodnoty a proilu práce v historické vědě neodpovídá vývoji globálního
trhu pracovních sil a kapitálu a přestože
je tato disparita nepochybná ve Spolkové
republice přibližně od 80. let 20. století,
je třeba její kořeny hledat ještě podstatně
hlouběji v minulosti. Podnětný pro české
badatele je i fakt, že Grebing vzápětí tuto
vysoce teoretickou rovinu úvah ukotvuje
v mikrohistorické analýze proměn hodnoty
práce v kdysi vysoce industriální Bochumi,
nyní městě, v němž obyvatelé komplikovaně
hledají uplatnění i v jiných sférách hospodářské činnosti.
Metodologicky je kniha dosti pestrá,
autorka vlastně v publikaci rekapituluje své
dlouholeté výzkumy a formuluje fundovaně výhody a nevýhody mnoha použitých
metod. Metodologický eklekticismus je
patrně jedinou cestou, vždyť kniha je
skutečně nabitá informacemi a zásadními
interpretačními linkami a metodologická
pestrost je jistě na místě. Pro českého čtenáře je zajímavá snaha H. Grebing o další
využití výsledků marxisticko-leninského
bádání, převážně bývalé východoněmecké provenience, aplikací nejmodernějších
metodologických postupů a interpretačních
schémat. Zvláště účelně Grebing a také další němečtí historikové přebírají pomyslnou
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štafetu marxistického dějepisectví v mikrohistorických sondách, s vazbou hlavně na
města v Braniborsku, Sasku a Durynsku.
Celkově lze knihu bezpochyby přivítat
nejen jako zajímavou, srozumitelně podanou syntézu dějin německého dělnického
hnutí, ale jako ambiciózní rekapitulaci aktuálního stavu bádání na tomto poli v SRN.
Vzhledem k intenzivním vazbám německé
a české historiograie a především díky
přínosné integraci dílčích výsledků bádání
historické vědy bývalé NDR do moderních
interpretačních rámců v podmínkách pluralitní společnosti je kniha pro českého
čtenáře zvláště podnětná. Startovní čára
je pro historiky na obou stranách hranice
v tomto smyslu slova dosti podobná, ba
stejná. Nezbývá než doufat, že šanci udržet
na tomto badatelském poli krok s našimi
vyspělými západními sousedy čeští historikové nepropásnou a že také kniha Helgy
Grebing nalezne u nás po právu odezvu.
Lukáš Fasora
Jaroslav B e n e š : Stráž obrany státu
1936–1939
Dvůr Králové nad Labem, Fortprint 2007,
367 s. ISBN 978-80-86011-34-9
Předloženou knihu lze označit za
dovršení dosavadního bádání o Stráži obrany státu. Tato problematika se objevuje sice
již v pracích Oty Holuba, avšak doba jejich
vzniku (osmdesátá léta) ještě nedovolovala objektivní vyjádření o této bezpečnostní
složce. Další vlna zájmu se pak zvedá až
s více než desetiletým zpožděním, na což je
zajímavé upozornit v souvislosti se stavem
výzkumu o bezpečnostních složkách u nás,
neboť byl opomíjen a brzděn do jisté míry
i následkem pohledu minulého režimu na
prvorepublikový bezpečnostní aparát. Z této
skutečnosti je možné odvodit, proč se právě
Stráž obrany státu stala nejčastěji zpracovávanou bezpečnostní složkou ze všech. Díky
svým úkolům a osudům totiž představuje
nejvděčnější prostředek k opravení náhledu
na všechny sbory obecně. Tím však není
míněna adorace jejich příslušníků, ale snaha o vyvážení pohledu připomenutím všech
oblastí jejich činnosti a poslání.
Stráž obrany státu (dále SOS) byla
oiciálně ustavena vládním nařízením č.
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270/1936 Sb. Sbor tvořili vybraní příslušníci četnictva, inanční stráže, státní
a obecní policie a armády, ale i další státní zaměstnanci. Jednotky SOS zajišťovaly
neporušitelnost státních hranic a udržení
pořádku, klidu a bezpečnosti v pohraničí.
V případě napadení nepřítelem měly svými
pozicemi přímo na hranicích zachytit první nápor. Navzdory krátké době existence
SOS až do jejího oiciálního zrušení nařízením protektorátní vlády z prosince 1939
je její historie velmi barvitá a nabízí zpracování z mnoha pohledů. Doposud vydané
publikace se zaměřovaly na organizační
záležitosti, výstroj a výzbroj nebo detailněji mapovaly činnost SOS ve vymezeném
regionu. Některé z nich byly založeny na
výpovědích přímých účastníků a přibližovaly tak i zákulisí a „každodennost“ života
jednotek včetně příznačných otázek bojové
morálky a nasazení, čímž přispívají k přiblížení tehdejší atmosféry a nálad v celé
společnosti.
Představené pohledy umožnily přistoupit ke komplexnímu zpracování působení
SOS. Výsledkem je publikace přinášející faktograický přehled veškerých témat souvisejících se sborem SOS. Východiskem se stala
široká základna pramenů z činnosti všech
úřadů dotčených resortů na centrální a zemské úrovni, dobové předpisy a rozhovory
s pamětníky. Vedle autora několika publikací
o SOS Jaroslava Beneše se na knize jako
tvůrci některých kapitol spolupodíleli i další osvědčení badatelé o této problematice
Jindřich Marek a Pavel Šrámek. Ze svých
sbírek fotograií a poznatků z výzkumu však
přispěli i mnozí další, což svědčí o rozsáhlosti
a důkladnosti tohoto zpracování.
První část je věnována vzniku SOS,
vývoji organizace, předpisům, úkolům,
činnosti a materiálnímu vybavení a jeho
zabezpečování. Součástí tohoto podrobného přehledu „technických záležitostí“ jsou
rovněž problémové momenty – například
spory při jednání ministerstev o podobě
SOS nebo vztahy samotných příslušníků,
poznamenané řevnivostí mezi jednotlivými resorty. Prostor je v textu a v popiscích
bohaté obrazové přílohy věnován taktéž
vysvětlení pojmů a reálií souvisejících
s výkonem služby, bez kterých není možné téma bezpečnostních složek uchopit.
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Obrazová příloha má zároveň důležitou
roli i v tom, že vhodně podporuje a doplňuje popisný text v představování speciických životních podmínek jednotek. Další
kapitoly věnují pozornost vlastní činnosti
SOS v letech 1938 a 1939 pomocí popisu
průběhu mobilizací u jednotlivých praporů,
vybraných příkladů zásahů či řešení vyskytnuvších se nedostatků. Je možné si tak udělat představu o rozsahu a způsobu nasazení
jednotek a o jejich praktickém fungování.
Prostor patří i dobovému hodnocení a ohlasu činnosti SOS, zejména ze strany armády. Zvláštní kapitola je věnována bojům na
Slovensku a Podkarpatské Rusi a tamním
odlišnostem v situaci SOS, které souvisely se správními změnami pramenícími ze
separatistických snah. Nejsou opomenuty ani osudy SOS a jejích příslušníků za
protektorátu. Záslužný je i stručný nástin
způsobu střežení hranic a nedokončených
jednání o znovuzřízení SOS do konce 40.
let, neboť poválečné dějiny bezpečnostních
složek se do středu zájmu dostávat teprve
začínají.
V předložené knize se podařilo shrnout všechna zásadní fakta a momenty
a představit a využít možné směry výzkumu. Text doprovázený tabulkami, přehledy,
vysvětlivkami a autentickými výpověďmi
dokumentů i pamětníků vypovídá o všech
aspektech existence SOS od faktů až po
momenty, které vyžadují diskusi. Poznatky
o SOS na dosažené úrovni je nyní možné
začlenit do studií o širším kontextu tehdejších událostí. Úloha SOS v nich byla
doposud spíše opomíjena, ačkoliv zde
sehrává nikoliv nevýznamnou roli a může
proto nově ovlivnit posuzování některých
otázek.
Jaroslava Plosová
Rudolf H a š a : Historie Vysoké školy
zemědělské v Brně a „Masarykova lesa“
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007, 345 s., redakční úprava Jiří
Truhlář. ISBN 978-80-7375-052-7
Představitelé tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně převzali na konci
března 1964 rozsáhlý strojopis pamětí
profesora Dr. techn. Dr. h. c. Ing. Rudolfa
Haši (1881–1964). Měl více než 700 stran
a knižně nevyšel „z důvodů ideologických
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i inančních“ (s. 5). To se podařilo brněnskému zemědělskému učení teprve nyní,
nehledíme-li na cyklostylem rozmnožené
úplné vydání ve třech částech z roku 1979,
po dvou publikacích podobného charakteru (Josef Konšel: Moje cesta. Brno 2003,
a Josef Opletal: Moje paměti. Brno 2005).
Knížku v brožované podobě a ve vkusné barevné obálce otevírají ediční poznámky
(s. 5–7), následuje výčet zkratek použitých
v originálu (s. 8–10, kde se však objevuje
i několik drobných chyb) a obsah. Z vlastního textu povolaného pamětníka Rudolfa
Haši, lesníka praktika a teoretika, organizátora lesnického školství a výzkumnictví,
středoškolského a vysokoškolského učitele,
řádného profesora zařizování a oceňování
lesů, lesní statiky a dendrometrie na brněnském zemědělském učení, odborného spisovatele, se dozvídáme především o budování
Vysoké školy zemědělské v Brně od roku
1919, o adamovských lesích („adamovském
lesním okresu“, dnes Školní lesní podnik
Masarykův les Křtiny) od roku 1923, o jejich
správcích a správě a tam uskutečňovaném
a všeobecně známém Lesnickém Slavínu,
o spolcích posluchačů a absolventů, lesnických kurzech a exkurzích, o doktorátech.
Mimořádná pozornost je věnována osudům stále stejné školy v období nesvobody
v letech 1938 až 1945 (s. 123–214), čili všem
„změnám a přesunům“ ve velké instituci
a na školním lesním statku. V další kapitole
a podkapitolách se mluví o obnově učení do
roku 1948 (s. 214–310), a tak i o konsolidaci, očistě, personálních přesunech, nových
organizacích. Za poznamenání stojí také to,
že Haša přednášel vybroušeným slohem, že
psal košatě – na konci života dospěl k mystizujícímu, ne-li mystickému stylu – a že
si liboval v rozsáhlých citacích a tabulkových přehledech. Na konci čtyřicátých let
výklady členěné do kapitol A až E, s velkým
množstvím podkapitol a s často dlouhými
názvy, končí. S noblesním Hašou, veleknězem v lesnickém oboru, se po komunistickém převratu už nepočítalo a dovršil také
sedmdesát let věku. V roce 1951 odchází do
svého domu v rodných Kunovicích u Valašského Meziříčí a do úplného, zasmušilého
samotářského ústraní.
Vydání Hašových pamětí a záslužný ediční počin Truhlář doplnil krátkou
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a zdařilou studií o životě a díle autora (s.
313–317), seznamem jeho odborných prací,
literaturou, dvaačtyřiceti poznámkami k textu a devětatřiceti kvalitními černobílými
fotograiemi. Škoda, byl by dobrý i jmenný rejstřík. Kromě Konšela, Opletala a Haši
jiní brněnští lesníci par excellence paměti
nenapsali. Snad je nyní na řadě zpracování a vydání dějin Školního lesního statku
Masarykův les.
Gustav Novotný
Helena K r e j č o v á – Otomar L.
K r e j č a : Jindřich Baudisch a koniskace uměleckých děl v protektorátu
Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Tilia
2007, 200 s. ISBN 978-80-7285-082-2
Předkládaná práce vědeckých pracovníků Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se
snaží zaplnit bílá místa, která se nacházejí
v oblasti problematiky válečných koniskací předmětů uměleckého rázu na území
Protektorátu Čech a Moravy. Je to ostatně
nadmíru těžký úkol, zvláště když si uvědomíme torzovitost pramenné základny. O to
jistě více potěší, že se i přes tento handicap, který navíc znesnadňuje soudní řešení majetkových restitucí ukradených nejen
jednotlivých uměleckých předmětů, ale
i celých sbírek, někdo o zpracování daného problému pokusil. A lze říci, že se autoři
tohoto úkolu zhostili nadmíru dobře.
Monograie vychází z dochovaných
soudních spisů o poválečném vyšetřování
a následném procesu před Mimořádným
lidovým soudem v Praze, na základě kterých se H. Krejčová a O. L. Krejča pokusili
rozkrýt životní příběh Jindřicha Baudische,
absolventa pražské Akademie výtvarných
umění a profesora Státní uměleckoprůmyslové a odborné školy v Jablonci nad Nisou,
který se po okupaci českých zemí dal nejprve do služeb německé pohraniční policie,
aby se poté na podzim 1939 stal odhadcem
uměleckých předmětů Majetkového úřadu
u pražského gestapa. Na osudech uvedeného německého úředníka se tak autoři
snaží přiblížit a detailně zpracovat pozadí
koniskačních procesů na území protektorátu. I když Baudisch nepatřil mezi přímé
pachatele loupeží uměleckých předmětů, lze
jej zařadit jako oiciálního experta gestapa
do skupiny jejich realizátorů. Můžeme mu
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však docela dobře věřit, že si v této pozici
také nějaké „ty předměty přivlastnil“. Ostatně
mu to nabízela sama pracovní náplň. K jeho
povinnostem totiž patřilo zabavené předměty nejen ocenit, rozhodoval i o tom, zda
se stanou součástí sbírkových fondů galerií, či budou nabídnuty k přímému prodeji
soukromým zájemcům, kterých jistě nebylo
málo. Že tak důvěrně poznal a bravurně se
vyznal v celém tomto složitém koniskačním
kolotoči, je nasnadě. O tom, že byl „mužem
na svém místě“, jistě vypovídá i to, že ve své
funkci vydržel až do pádu Třetí říše.
Konec války však udělal i konec jeho
„kariéry“. Nahromaděné důkazy proti němu
byly dostatečné a proto se nemohl divit,
když byl v červnu 1945 zatčen a převezen
do vazební věznice v Praze na Pankráci.
Zachovalé výslechové protokoly i protokoly ze soudního přelíčení pomohly autorům
publikace sestavit celý průběh Baudischovy kauzy. Neudiví snad příliš, že Baudisch
vynaložil nemalé úsilí na svoji záchranu
přesvědčit soudní tribunál o vlastní nevině
– snažil se přece zachránit zabavené umělecké předměty před nebezpečím jejich vývozu do zahraničí (především do samotného
Německa). Stejně tak neviděl své působení
na pražském gestapu v tak černých barvách,
jak mu to bylo líčeno u výslechů a potom
před samotným soudním stáním. Navíc na
některé z kladených otázek nenašel odpověď, mnohé si nepamatoval, jiné záměrně
zamlčel. Přesto měl jeho výkon před soudem pro něj jisté pozitivní výsledky (především k samotnému senátu soudu), které
spolu s polehčujícími okolnostmi a díky
některým svědeckým výpovědím vedly
k mírnému trestu odnětí svobody ve výši
sedmi let nepodmíněně. Stalo se tak v lednu
1947. Jaké pak ale bylo rozčarování, když
se v srpnu 1948 podařilo J. Baudischovi
z vězení uprchnout do Německa, konkrétně
do Mnichova, kde si v padesátých a šedesátých letech vydělával jako uznávaný znalec výtvarného umění. Z předchozí věty je
patrné, že československé státní orgány se
v této době moc nesnažily dostat Baudische
zpět. Teprve druhá polovina 60. let přinesla
změnu v této kauze, československá strana
předala několik desítek žádostí německým
soudním a bezpečnostním orgánům o převzetí trestního stíhání. Neochota německé
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strany ke spolupráci při zjišťování důkazního materiálu vedla k tomu, že se i přes
zjevnou snahu nepodařilo případ uzavřít
a pohnat Baudische znovu před soud.
Uzavírajíce představenou knihu, lze
říci, že se autorům podařilo vykreslit příběh jednoho konkrétního člověka, jednoho
„z nás“, který přece jen „plnil svědomitě
a bez reptání své povinnosti“ a přitom
nepřemýšlel nad dalšími osudy lidí, kterým byly jím registrované, tříděné, ohodnocované a nabízené umělecké předměty
zabaveny. Autoři přitom dospívají k názoru,
že se nelze vymlouvat na plnění povinností
a schovávat se za nařízení vyšší moci, ale že
každý člověk je odpovědný za své chování
a jednání, své postoje a názory, za vstřícnost
vůči všem podobám zla, za svou manipulovatelnost i za svou ochotu spolupracovat
se zločineckým režimem. A tak se zdá, že
životní osudy Jindřicha Baudische, coby
„poctivého“ člověka, jsou příběhem, který
může potkat každého z nás.
Radek Slabotínský
Vilém Č e r m á k : Muž proti okupaci. Portrét štábního kapitána Václava
Morávka
Plzeň, NAVA – Nakladatelská a vydavatelská
agentura 2007, 273 s. ISBN 978-80-7211260-9
Po knižním zpracování osudů Josefa
Mašína i Josefa Balabána chyběla ještě monograie třetího a nejmladšího z legendárních
Tří králů – Václava Morávka. Tuto mezeru
zaplnil svou prací Vilém Čermák, další z žáků
prof. Roberta Kvačka. Ten byl také vedoucím diplomové práce, kterou autor doplnil
a představil takto v knižní podobě.
I když počátek práce naznačuje chronologický postup líčení, jsou potom další
kapitoly koncipovány spíše jako jednotlivé
okruhy problémů týkajících se jak protagonisty knihy, tak také jeho nejbližších kolegů
z odboje, jimž jsou v některých podkapitolách věnovány drobné medailonky (J. Balabán, J. Mašín, C. Novák, V. Krajina a další).
Odborná i laická veřejnost při avizování
této publikace především s určitým napětím
očekávala, zda autor přinese nové poznatky
k tématu, které je vlivem všelijakých populárně publicistických, či dokonce umělec-
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kých počinů sice poměrně frekventované,
ale rovněž obalené notným nánosem mýtů,
polopravd i vyslovených výmyslů.
S potěšením kvituji už to, že vlastně poprvé máme možnost nahlédnout
podrobněji do předválečné minulosti
Václava Morávka – jaké byly jeho rodinné
poměry, dětství, mládí, předválečná služba,
tedy – jaký člověk byl ještě „předválečný“
Morávek. Dále na základě analýzy pramenů autor snad opravdu poprvé důsledně
odlišil skutečné „kousky“ štábního kapitána od těch, které jsou výmyslem poválečné
„legendistiky“. Jinde naopak přináší nové
otázky, poukazuje na nově se rýsující nejasnosti – jak to například ve skutečnosti bylo
s oním už tolikrát popsaným Mašínovým
marným bojem se zatýkacím komandem
v nuselské ulici Pod Terebkou a jaká byla
Morávkova účast při této události?
Osobně vítám zejména ty kapitoly,
které ukazují, že ani český protinacistický
odboj nebyl ničím ideálním, ale že i zde
docházelo k jisté hašteřivosti a politikaření,
které se sice spíše apoliticky smýšlejícímu
Morávkovi zajídalo, ale jemuž se tak jako
tak ani on nevyhnul. Čtenářsky asi nejvíce
vzrušující je hutný epilog „akčního“ příběhu Morávkova života – jeho tragická smrt
na Prašném mostě 21. března 1942. Analýza
materiálů z Ústavu soudního lékařství (za
pomoci odborníků z této instituce) dosti
přesvědčivě ukazuje, že Morávkova dosud
tradovaná bilanční sebevražda jako vyústění prudké honičky s úředníky gestapa neodpovídá skutečnosti – Morávek zřejmě padl
v boji. Nadto autor přidává svou hypotézu
Fleischerova střílení do tváře ležícího mrtvého (či domněle živého) Morávka – možná dohoda agenta dvojího krytí (A-54) P.
Thümmela a komisaře gestapa O. Fleischera, že Morávek nesmí být zatčen živý.
Ocenit je nutno vynikající a bohatou
fotopřílohu s celou řadu vskutku unikátních
snímků. Mám-li najít na Čermákově knize negativa, zmínil bych dvě. Tím prvním
jsou překlepy či nepřesně psaná příjmení
(např. „Čičájev“, „Sachr“ namísto „Čičajev“,
„Sacher“ – zčásti spíše záležitost redakční
práce v nakladatelství). Dále po mém soudu
působí poněkud nesourodě obecněji pojatá
kapitola „Stíny odboje“, která si všímá otázek,
které se tématu přímo netýkají a jsou jakou-
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si paralelizací Morávkových osudů s jinými
osobami – viz odlišné chování Julia Fučíka
během zátahu gestapa, medailonky K. Čurdy a V. Gerika atd. Jsem ale přesvědčen, že
pozitiva drtivě převažují, takže lze Čermákovu monograii přivítat a doporučit.
Radek Mikulka
Pavlína N ý v l t o v á : Příběh odvahy
a zrady. Jiří Potůček-Tolar, radista desantu SILVER A
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2007, 197 s.
ISBN 978-80-86818-40-5
Činnost československého západního
paravýsadku SILVER A v době nacistické
okupace byla během posledních zhruba 20
let již velmi výrazně zmapována historiky
Zdeňkem Jelínkem, Jiřím Šolcem a Oldřichem Sládkem. Příběh členů desantu se
dokonce dočkal i podoby velice diskutovaného dvoudílného televizního ilmu. Na
pokraji zájmu odborníků však po mém
soudu stále zůstával samotný epilog příběhu SILVERU A, a sice štvanice na jeho
posledního žijícího člena, radistu Jiřího
Potůčka, a jeho tragická smrt. Pokud byla
těmto událostem věnována pozornost,
pak spíše pouze na úrovni regionálních
vlastivědných publikací na Pardubicku
a Královéhradecku, i když, abychom byli
spravedliví, vzhledem k době jejich vzniku před rokem 1989 díky za ně! Vskutku
důstojného detailního zpracování na bázi
velice solidní a poctivé badatelské práce se
ale události kolem posledních týdnů a dnů
života J. Potůčka dočkaly až díky autorce
anotované knihy.
Kdo by čekal, že dostane do rukou
podrobnou biograii, sledující krok za krokem Potůčkovy osudy od narození až po
jeho nešťastný skon, bude zklamán. Kniha
je zaměřena na závěrečné tragické „hvězdné
hodiny“ muže, který jako poslední z první
vlny desantů z Velké Británie, pomineme-li parašutisty, kteří přislíbili vážně či
na oko míněnou spolupráci s nacistickým
potlačovacím aparátem, zůstával na živu
a unikal gestapu, stahujícímu kolem něj
smyčku. Chtěla-li autorka sledovat poslední okamžiky J. Potůčka, musela chtě nechtě
věnovat poměrně velký prostor odbojové
organizaci S 21 B, tvořené převážně vlas-
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teneckými učiteli, organizovanými v sokolské Podkrkonošské župě Jiráskově, resp.
v jejím 1. okrsku. Tím je znovu názorně
ukázáno, jak důležitou roli hrál v protinacistické rezistenci střední stav bývalé
československé tzv. I. republiky – učitelé,
úředníci, živnostníci či příslušníci vysoce
kvaliikovaných dělnických profesí. Tragické na celém příběhu je i to, že jakkoli se bez
těchto upřímných vlastenců nemohl obejít
ani jeden parašutista a nemohla bez jejich
pomoci vysílat ani radiostanice Libuše, byli
to zároveň právě oni, jejichž některé osudné
chyby byly vlastní příčinou rozsáhlé zatýkací akce gestapa na Červenokostelecku, která
vyvrcholila jak smrtí samotného Potůčka,
tak také popravami mnohých odbojářů či
civilních osob, které tím či oním způsobem přispěly ku pomoci. Ale i v tom vidím
obrovské plus knihy – opět vidíme, že druhý
odboj „dělali“ obyčejní lidé bez dosavadních konspiračních zkušeností, takže lidský
faktor velmi často sehrál i svou tragickou
úlohu, aniž bychom si ovšem automaticky
mohli dovolit nálepkovat zúčastněné osoby
plusovými či minusovými znaménky.
V úvodu knihy autorka příliš skromně
píše, že jejím cílem je zejména „shromáždění
a utřídění všech dosud publikovaných poznatků
o bohdašínských a končinských událostech roku
1942“ a „jejich doplnění a rozšíření o některé
informace z dosud nezveřejněných pramenů“.
Jak se však máme možnost sami přesvědčit
na dalších stránkách knihy i při sledování
poznámkového aparátu, přináší autorka
řadu zcela nových detailních poznatků,
podložených důkladným studiem archivních pramenů, zejména z Národního archivu Praha (materiály Zemského četnického
velitelství Praha – četnická hlášení, situační
zprávy; dále též dálnopisy H. U. Geschkeho
a K. H. Franka), Archivu Ministerstva vnitra
v Praze (protokoly z poválečných výslechů,
podání a stížností), Státního oblastního
archivu Zámrsk (materiály z Mimořádných
lidových soudů Hradec Králové a Chrudim)
a Státního oblastního archivu v Hradci Králové (rukopisné písemnosti zúčastněných
osob). Atraktivně na čtenáře jistě zapůsobí
i sondy věnované poměrům na královéhradeckém gestapu (méně pak na pardubickém), do jehož působnosti patřily nešťastné
obce na Červenoskostelecku (zejména Boh-
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dašín a Končiny), jež mimochodem hlavně
zásluhou mimořádné výmluvnosti přednosty Vládního policejního úřadu v Náchodě
JUDr. Jana Chudoby nepotkal osud Lidic
a Ležáků. Stejně tak zaujme detailní rozbor
pitevních nálezů zastřeleného Potůčka, které ukazují, že jeho smrt nebyla výsledkem
sebeobrany střílejícího četníka, ale daleko
spíše zákeřnou vraždou.
Na tomto místě je také nutno ocenit
Královéhradecký kraj a Fond pro rozvoj
kultury města Červený Kostelec – tyto instituce podpořily vydání knihy a pomohly tak
na svět velmi záslužné a pěkně vypravené
publikaci. Práce P. Nývltové, doplněná 12
stranami kvalitní fotopřílohy, je po mém
soudu nepochybným obohacením bádání
v oblasti dějin českého protinacistického
odboje.
Radek Mikulka
Kazimierz M o c z a r s k i : Rozhovory
s katem – Deník zpovědí válečného zločince Jürgena Stroopa
Přeložili Pavla a Dušan Provazníkovi. Brno,
Nakladatelství Jota military 2007, 400 s.
ISBN 978-80-7217-521-5
Knihu Rozhovory s katem bychom mohli
zařadit do memoárové literatury. Jejím obsahem je biograie válečného zločince Jürgena
Stroopa („vítěze“ nad varšavským povstáním
v roce 1943 a paciikátora „vzpurného“ Řecka), kterou na základě rozhovorů sestavil
jeho spoluvězeň, zasloužilý polský odbojář
Kazimierz Moczarski. Tento člověk, který
po celou dobu německé okupace pracoval
pro organizaci Armija Krajowa, byl po válce na základě vykonstruovaného obvinění
odsouzen k trestu smrti a čekal na vykonání
rozsudku v jedné cele ještě se dvěma Němci
– válečnými zločinci. Tím prvním byl jakýsi
Gustav Schielke, velitel mravnostní policie
v Krakově, a tím druhým byl právě obávaný
generál policie a SS-Gruppenführer Jürgen
(Joseph) Stroop.
Cyničnost komunistické moci se na
případu Moczarského projevila v celé své
velikosti; nejenže byl tento hrdinný odbojář
souzen jako zločinec a vystaven krutému
zacházení dozorců, ale ještě navíc byl umístěn do jedné cely s těmi, proti nimž po celou
dobu války bojoval v řadách polské rezistence. Moczarski však svého devět měsíců
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trvajícího nedobrovolného soužití s generálem SS Stroopem dokázal bravurně využít.
Jak sám uvádí, zapamatoval si z jejich
rozhovorů většinu. Kazimierz Moczarski
měl vzácnou možnost – se Stroopem byl
narozdíl od vyslýchajících v nepřetržitém
kontaktu a vytvořil tak kromě podrobného životopisu i přesvědčivý psychologický
proil tohoto zatvrzelého nacisty.
Autor většinou vypráví sám, místy
nechává mluvit samotného Stroopa, jak si
jeho monology zapamatoval a občas čtenáři
předkládá části jejich rozhovorů, které mají
dokreslit Stroopovy postoje a myšlenky.
V těchto dialozích se Moczarski staví proti
Stroopovým ideám národního socialismu
a často také vychází z těchto řečnických
„duelů“ jako vítěz. Navzdory argumentům
vzdělaného Moczarského však Stroop má
svou vlastní pravdu a zdá se, že jeho víra
v čirý hitlerovský rasismus a germánskou
nadřazenost nijak koncem války neutrpěla.
Autor seřazuje jednotlivé pasáže
chronologicky, díky čemuž můžeme sledovat nejen běh Stroopova života, ale i jeho
psychologický vývoj. Spolu s autorem jsme
svědky proměny prostého zeměměřiče
z knížectví Lippe v bezohledného a fanatického SS-mana, který byl o své nadřazenosti přesvědčen nejen díky německému
původu, ale i díky svému „nordickému
vzhledu“. Oddanost nacistické ideologii se
odráží v mnoha pasážích a na čtenáře až
skoro groteskně a utopicky působí Stroopovy zasvěcené rozbory rasových proilů
spoluvězňů, plánování budoucnosti po
případně vyhrané válce na podmaněné
Ukrajině, změna jména z židovsky znějícího
Josefa na germánského Jürgena, či rázné
odmítání slovanských žen jako partnerek
pro Němce.
Avšak přes tyto upřímné zpovědi se
nedozvíme nic ze Stroopových tajných
plánů na „konečné řešení“ v Polsku a na
Ukrajině. Rozhovory v cele mokotowské
věznice ve Varšavě se odehrávaly ve stejné době, kdy Poláci sbírali materiál pro
veliký válečný tribunál. Je tedy přirozené,
že si spoustu věcí nechal pro sebe, i když
Moczarski si mnohé vydedukoval sám. Na
mysli měl především plány na vyhubení
ukrajinského národa pomocí odnárodňování a přísunu alkoholu.
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Kazimierze Moczarského logicky nejvíce zajímala Stroopova účast při likvidaci
varšavského ghetta na jaře 1943, kde zahynulo přes 70 000 polských Židů. O této veliké operaci se Stroop rozpovídal až po šesti
měsících společného soužití. Autor dále
uvádí, že Poláci měli k dispozici podrobnou
zprávu o Stroopových „opatřeních“ za varšavského povstání v dubnu a květnu 1943,
což mu silně znemožňovalo plány na zamlčení odpovědnosti za zničení ghetta před
soudem. Stroop se chvílemi při vyprávění
zasní a autor tak sleduje jeho myšlenkový
návrat do dubna a května 1943, kdy osobně
řídil boj proti povstalcům.
Autor dále popisuje Stroopovu místodržitelskou činnost v Řecku a působení
v Porýní. V souvislosti se Stroopem jsou
zmíněny též výcvik werfolfů – budoucích
záškodníků pracujících ve Spojenci okupovaném Německu a vražda amerických zajatých pilotů, za kterou byl nakonec Jürgen
Stroop odsouzen k trestu smrti zvláštním
americkým tribunálem. Avšak ihned po
vynesení rozsudku v roce 1947 byl Stroop
předán do Polska, kde se po celé čtyři roky
sbíral podkladový materiál pro sestavení
hlavních bodů obžaloby. Přirozeným závěrem knihy je Stroopovo odsouzení a poprava v roce 1952, jejíž průběh nám Moczarski
zprostředkoval díky výpovědi generálního
prokurátora.
Kazimierz Moczarski měl rozhodně
fenomenální paměť, neboť v závěru uvádí, že ihned po svém propuštění z vězení
si pořídil asi 1000 stran poznámek. Údaje a znění některých jmen si ověřoval na
úřadech a v příslušných dokumentech.
Moczarski uvádí, že mu ve vězení paměť
fungovala perfektně a dodává, že v něm
Stroopův příběh „žil jako rakovina“. Proto jej v letech 1972–1974 uveřejňoval na
pokračování v měsíčníku Odra. Můžeme si
položit otázku, zdali si autor něco nevymyslel a nepřibarvil. Avšak přesto se domnívám,
že kniha má značnou výpovědní hodnotu,
protože nám předkládá portrét masového
vraha, který nechal bez váhání zavraždit
desetitisíce Židů a který až do své smrti
zůstal přesvědčeným nacistou.
Alena Vitáková
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Jiří M i k u l k a – Radek M i k u l k a : S RAF proti Hitlerovi. Letci z Vyškova, Ivanovic na Hané a okolních obcí
v době druhé světové války
Vyškov, Radek Mikulka 2007, 78 s., ISBN
80-254-1059-2
Jednu z nejvýraznějších složek československého zahraničního odboje v letech
2. světové války tvořili bezesporu příslušníci
našich leteckých perutí Britského královského letectva (Royal Air Force, RAF). Podrobné zpracování jejich bojové činnosti, ale
i osudy jednotlivců se již desítky let právem
těší velkému zájmu historiků a publicistů.
Nejinak je tomu v případě bratrů
Jiřího a Radka Mikulkových, kteří svoji
první společnou práci nazvali S RAF proti
Hitlerovi. Letci z Vyškova, Ivanovic na Hané
a okolních obcí v době druhé světové války. Jak
už titul napovídá, oba autoři (sami rodilí
Vyškováci) se rozhodli popsat životní příběhy 15 letců z bývalého soudního okresu
Vyškov (bez oblasti Bučovicka a Slavkovska), z nichž 7, tedy téměř polovina, během
válečných událostí zahynulo. Jsou to Leo
Anderle, Emil Barták, Antonín Bednář, Alois
Bednařík, Bohumil Fürst (Fiřt), Vilém Götzlinger, Stanislav Halama, František Hekl,
Drahomír Hradský, Vilém Michálek, Stanislav Slezáček, Vojtěch Šimčík, Bořivoj Šmíd,
Jan Štefek a František Zabloudil.
U dvou snad nejvýraznějších osobností se zastavme podrobněji. Rodák z Nosálovic (od roku 1942 součást Vyškova) Leo
Anderle se stal legendou československého
vojenského letectva ještě za svého života.
Předválečný absolvent Vojenského leteckého učiliště v Prostějově byl ve Velké Británii
jedním ze zakládajících členů 311. československé bombardovací perutě a jako její
pilot provedl celkem 27 bombardovacích
náletů nad Německo a okupovaná území
(o jeho kvalitách svědčí např. fakt, že byl
již 21. prosince 1940 určen kapitánem
letounu, i když měl ještě poddůstojnickou
hodnost). V září 1941 se dobrovolně přihlásil k britské 138. peruti zvláštního určení, která dopravovala agenty a sabotážní
materiál do nepřátelského týlu. Ve funkci
velitele osádky vykonal (od července 1942
povýšený do britské hodnosti Flying Oficer
– nadporučík) dalších 28 operačních letů
nad okupovanou Evropou, když vysazoval
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parašutisty ve Francii, Norsku a Rakousku
a rovněž v Protektorátu Čechy a Morava.
Jeho jméno zůstane navždy spojováno
s výsadkem československých paraskupin
BIOSCOP, BIVOUAC, STEEL, INTRANSITIVE, TIN a ANTIMONY. Osudným se
pro L. Anderleho a jeho osádku stal 10.
prosinec 1942, když při přeletu nad Středozemním mořem z Káhiry na Maltu zůstal
jeho letoun Halifax nezvěstný.
Tak jako L. Anderle u bombardovací
peruti, zanechal mezi stíhači nesmazatelnou
stopu jiný rodák z Vyškovska (konkrétně
z Opatovic) Bohumír Fürst (Fiřt). Rovněž
předválečný absolvent prostějovského leteckého učiliště a příslušník 38. letky Leteckého pluku č. 3 „Generála-letce M. R. Štefánika“ čs. armády, se po svém odchodu za
hranice aktivně zapojil do bojových operací
již ve Francii, když 19. května 1940 jako
pilot II. perutě 2. stíhací skupiny sestřelil
německý pozorovací letoun Henschel Hs
126. O pár dnů později přišel druhý úspěch
na francouzském nebi a pravděpodobný
sestřel (společně s dvěma francouzskými
kolegy) německého bombardéru Dornier
Do 17. Při této akci byl zraněn do nohy, ale
podařilo se mu se štěstím přistát. Po porážce Francie a příchodu do Velké Británie
nechyběl B. Fürst mezi piloty 310. československé stíhací perutě, která jako naše první
letecká jednotka zasáhla do známé „Bitvy
o Británii“ (Battle of Britain). Již 3. září
1940 sestřelil nepřátelský letoun a do 15.
září další tři. Svá čtyři letecká vítězství mohl
„přidat“ k celkovému počtu sestřelených 56
nepřátelských letadel, kterými českoslovenští letci přispěli ke slavné a vítězné bitvě na
nebi nad „hrdým Albionem“.
Od roku 1941 působil B. Fürst jako
letecký instruktor a později pilot u dopravního letectva, kde získal hodnost Flying
Lieutenant (kapitán). Do osvobozené vlasti
se vrátil s manželkou a dcerou. Počeštil si
jméno na „Fiřt“ a nadále sloužil v PrazeKbelích u dopravního letectva. Perzekuce
našich „západních“ letců a vojáků po únoru 1948 se mu nevyhnula – komunistický režim se vynikajícímu pilotovi našeho
zahraničního odboje a stíhacímu esu
odměnil vyhazovem z armády, podřadným
zaměstnáním pomocného dělníka, později
dokonce degradací na vojína a pobytem
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v táboře nucených prací. Po propuštění pracoval až do důchodu jako skladník v Ledči
nad Sázavou, kde zemřel v lednu 1978.
Dramatické okamžiky a pozoruhodné
životní peripetie prožili ale i ostatní hrdinové publikace bratří Mikulkových.
Když jednadvacetiletý Alois Bednařík z Brňan zaslechl v roce 1928 „volání
dálek“, vyrazil na cestu do severní Afriky.
Prošel Tunis, Maroko a Alžír, kde se oženil
a usadil. Když k němu po vypuknutí války
dorazily zvěsti o formování československé
zahraniční armády ve francouzském městečku Agde, údajně doma prohlásil, že si
jde jen koupit noviny a cigarety – a vrátil
se po pěti letech! Ve Velké Británii potom
sloužil jako mechanik-motorář u 311. bombardovací perutě.
Členem pozemního personálu naší
bombardovací perutě se v lednu 1945
stal Emil Barták z Hoštic. Na začátku války vstoupil do protektorátního vládního
vojska a sloužil u 6. praporu v Hradci
Králové. V květnu 1944 nacisté rozhodli
o nasazení vládního vojska v severní Itálii,
kam byl odeslán i E. Barták. Spolu s dalšími
70 „vladaři“ 6. praporu zběhl 10. července
1944 k italským partyzánům a přes Švýcarsko a jižní Francii se dostal k Náhradnímu
tělesu naší pozemní armády ve Velké Británii, kde byl přijat do RAF.
Mezi pozemní personál RAF doputoval zprvu také František Zabloudil z Opatovic. Před válkou sloužil u policie v Českém
Těšíně a po příchodu okupantů se zapojil
do odbojové sítě, převádějící uprchlíky do
Polska. Když mu hrozilo zatčení gestapem,
odešel i on do naší zahraniční armády.
V létě 1940 zažil ústupové boje ve Francii.
Ve Velké Británii byl jako bývalý policista
nejdříve přidělen k oddílu polního četnictva
1. československé smíšené brigády, poté se
stal výkonným rotmistrem u 311. bombardovací perutě. Aktivně se podílel na perutní činnosti tělovýchovné jednoty Sokol
(od dubna 1944 do konce války byl jejím
náčelníkem). Po jeho dlouhodobém úsilí
o zařazení do bojových akcí se konečně
v červenci 1944 mohl jako palubní střelec
zúčastnit hlídkových letů.
Po rozbití Československa a příchodu
německých okupantů neodcházeli za hranice pouze mladíci nebo příslušníci před-
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válečné armády. Vojtěch Šimčík z Ivanovic
na Hané měl více než 40 let, když se „jižní cestou“ (tj. přes Slovensko, Maďarsko,
Jugoslávii a Sýrii) dostával do odboje. Jako
vyučený strojní zámečník byl v RAF zařazen
k pozemnímu personálu a prošel náležitým
technickým výcvikem. Ve funkci zbrojíře
potom nejdéle sloužil u 312. československé stíhací perutě.
Z Ivanovic na Hané pocházel i Bořivoj
Šmíd. Jako příslušník 11. československého
pěšího praporu – Východního – se od října
1941 do dubna 1942 zúčastnil bojů v obklíčeném libyjském přístavu Tobrúk, při nichž
byl dokonce lehce zraněn. V polovině roku
1942 se přihlásil do RAF, absolvoval pilotní
výcvik a začátkem ledna 1945 byl přidělen
k 310. stíhací peruti. Po válce pracoval u Československých aerolinií, ale po nastolení
komunistického režimu se rozhodl k útěku
na Západ. Spolu s několika bývalými spolubojovníky z RAF se 24. března 1950 podílel
na legendárním přeletu tří dopravních letadel
Dakota do západního Německa. B. Šmíd se
poté vrátil do Velké Británie, opět vstoupil
do řad RAF a již v květnu 1951 bohužel
zahynul při letecké nehodě.
Drahomír Hradský z Krásenska se krátce
po vypuknutí druhé světové války zapsal na
studia práv na Masarykově univerzitě v Brně,
jeho studentské působení však netrvalo dlouho. Když nacisté uzavřeli české vysoké školy,
vydal se na cestu do zahraničního odboje.
U 311. bombardovací perutě odlétal ve funkci palubního radiotelegraisty jeden operační
turnus a po nezbytném výcviku přešel k 68.
peruti nočních stíhačů, kde jako radarový
operátor působil do konce války. I jeho
čekala po únoru 1948 v komunistickém
Československu neradostná budoucnost,
které předešel útěkem za hranice. Zemřel
v Anglii v prosinci 1981.
Pro Stanislava Slezáčka z obce Hamiltony (dnes součást Vyškova) se cesta do
odboje zdála uzavřena, když musel na podzim 1939 nastoupit trest 32 měsíců vězení
za „přestupek proti Říši“. V březnu 1940
byl však propuštěn z věznice v Mírově
k návštěvě těžce nemocné matky, čehož
využil a uprchl za hranice. U 310. stíhací
perutě působil jako velitel sekce mechaniků,
stejnou funkci měl u 311. bombardovací
perutě. Po přezbrojení na výkonnější stroje
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typu Liberator se jako palubní mechanik
mohl účastnit řady bojových letů.
Jak bylo řečeno v úvodu, smrt si
vybrala daň v podobě sedmi zmařených
životů letců z Vyškovska.
Chladné a temné vody skotského jezera Loch Doon se staly místem posledního
odpočinku Františka Hekla z Nemojan. Po
odchodu za hranice sloužil již v polském
letectvu a po začátku války byl 2. září 1939
lehce zraněn při bombardování deblinského letiště. Ve Velké Británii se stal příslušníkem 312. československé stíhací perutě.
Když 25. října 1941 F. Hekl poprvé vzlétl na
letounu Spitire k cvičné střelbě na vlečný
rukáv, netušil, že je to let poslední. Stroj
zachytil křídlem o hladinu jezera, havaroval
a pilot utonul. V roce 1982 tým britských
potápěčů vyzvedl ze dna Loch Doon zbytky
Heklova Spitiru, ostatky pilota však nebyly
nikdy nalezeny.
Jeden z „černých“ dnů své historie
zažila 310. stíhací peruť 12. dubna 1942,
když přišla o dva své piloty. Při cvičném letu
se vrtule Spitiru, pilotovaného Stanislavem
Zimprichem, zařízla do kormidla druhého
stroje, který se při pokusu o nouzové přistání zřítil a pilot, Stanislav Halama z Křečkovic, zahynul, stejně jako S. Zimprich.
Tragickým účastníkem největší katastrofy československého letectva za druhé
světové války se stal Vilém Götzlinger z Ivanovic na Hané. Jako opravář palubních
přístrojů sloužil v řadách RAF nejdříve
u britské 45. jednotky pro opravy a údržbu
a v červnu 1941 přišel k 311. bombardovací
peruti. Osudného 18. října 1942 nastoupil
v Talbenny s dalšími pasažéry na palubu
Wellingtonu, který mířil na letiště poblíž
Londýna. Někteří letci měli podat hlášení
na Velitelství pobřežního letectva o útocích
na ponorky, jiní měli převzít vyznamenání,
další – také V. Götzlinger – prostě letěli na
dovolenou. Krátce před přistáním se však
letoun z neznámých příčin zřítil k zemi
a všech 15 osob na palubě zahynulo.
Letecká nehoda byla vepsána do
kolonky příčiny úmrtí Jana Štefka (narodil se v Brně, ale vyrůstal v Nosálovicích).
Předválečný absolvent Vojenské akademie v Hranicích byl původně dělostřelec
a u tohoto druhu zbraní sloužil i u našich
vojenských jednotek ve Francii a Velké Bri-
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tánii. V červnu 1941 zažádal o přeložení
k letectvu a po ukončení navigátorského
výcviku byl zařazen k 1429. československé
operační výcvikové letce v East Wrethamu.
Při cvičném orientačním letu 6. dubna 1942
zahynul s celou osádkou v troskách bombardéru Wellington, který se po selhání
motorů zřítil k zemi.
Cvičný let se stal osudným i pro Viléma Michálka z Bystřice pod Hostýnem
(vyrůstal ve Vyškově). Jako pilot ve 2. škole
pro palubní radiotelegraisty v Yatesbury
zahynul 24. dubna 1942.
Konce války se nedočkal ani Antonín
Bednář z Rychtářova. Do odboje zamířil, tak
jako stovky mladých mužů, již v létě 1939
do Polska. Po jeho porážce se načas ocitl
v sovětské internaci, ale nakonec se stal příslušníkem vznikající československé vojenské
jednotky na Středním východě. Když přišla
v roce 1942 výzva pro dobrovolníky do leteckých perutí ve Velké Británii, nezaváhal. Po
náročném výcviku byl v květnu 1944 zařazen
jako radiotelegraista-palubní střelec k 311.
bombardovací peruti. Na Nový rok 1945
odstartoval ze základny ve skotském Tainu
k běžnému hlídkovému letu bombardovací
letoun Liberator, v jehož osádce se nacházel také Flying Sergeant (rotný) A. Bednář.
Z nezjištěných příčin narazil stroj do pohoří
na souostroví Orkneje a zahynulo všech osm
letců na palubě.
***
Útlá knížka S RAF proti Hitlerovi obsahuje 41 dobových fotograií a vyšla ve Vyškově nákladem 600 kusů. Její autoři jsou
zkušení historici a ve své knize zúročili
dlouholetý zájem o problematiku našeho
protinacistického odboje a zvláště o historii
československého letectva za druhé světové
války. Svým drobným příspěvkem doplňují další pomyslný „bílý“ kamínek v pestré
mozaice osudů známých i méně neznámých
hrdinů naší nedávné minulosti.
Jan Břečka
Stanislav B a l í k (ed.): Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, 200 s. ISBN 80–7325–110–8
Předkládaná práce, která byla zpracována v rámci Výzkumného záměru Poli-
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tické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích (kód
MSM0021622407), se zabývá výzkumem
politického pluralismu v městě Brně od
ustavení místní samosprávy v roce 1848 až
do prvních let 21. století. Zpracování uvedené problematiky je teprve v počátcích a to
i v rámci dějin moravské metropole. Vedle
regionálních prací, které se věnují historii
jednotlivých měst, městeček a obcí, zatím
neexistuje soustavnější a obecněji zaměřený
výzkum. Proto je záslužné, že se podařilo
sestavit tento sborník historických a politologických studií, který se pokouší vzniklou
mezeru alespoň zčásti zacelit.
První část sborníku zaplňují studie, které se věnují období let 1850–1938. Úvodní
článek z pera historika Lukáše Fasory se
zabývá vývojem politických stran a zájmových bloků v obecním výboru v letech 1851–
1914. Všímá si rozdělení křesel ve výboru
mezi jednotlivé sociální vrstvy brněnského
obyvatelstva, sleduje voličskou skladbu
a zaměřuje se na některé vybrané jedince,
kteří hráli v těchto letech prim na brněnské
politické scéně. Dochází přitom k závěru, že
Brno znamenalo určitý fenomén mezi městy
v rámci habsburské monarchie, který se projevoval na příkladu německé liberální strany
a jejího nepřetržitého vládnutí. I přes všechny negativní znaky, které přinášela tato moc,
neztratila strana a její představitelé nikdy
zcela sepětí jak s velkoprůmyslem, tak se
středními vrstvami. Na příspěvek L. Fasory
navazuje text Libora Vykoupila, který se
věnuje politické situaci v Brně v době mezi
světovými válkami. Nejdříve nás seznamuje
se všemi ústavními zákony, které měly za
následek změny v územní reorganizaci československého státu a vzniku tzv. velkého
Brna, aby posléze nastínil složení městských
orgánů. Stranou rovněž nezůstaly průběh
a výsledky parlamentních a obecních voleb
a zisk jednotlivých politických stran v rámci
města, který měl vliv na zisk mandátů a tím
i zajištění nejvyšších postů ve správě města. Z volebních výsledků přitom vyplývá,
že v Brně byli nejsilnější stranou národní
socialisté, následovali sociální demokraté
a pomyslné třetí místo obsadili lidovci.
O brněnských spolcích v době tzv. první
republiky píše Miroslav Jeřábek, který však
nejprve věnuje pozornost výčtu spolků
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vzniklých již v době Rakousko-Uherska.
Poté plynule přechází do období dvacetiletí fungování samostatného Československa,
aby alespoň ve stručnosti popsal hlavní směry
spolkového života nejprve českého a poté
i německého etnika na území Brna. Stranou
nezůstávají i spolky národnostně smíšené
a kosmopolitní.
Druhou část sborníku začíná svým
příspěvkem David Kovařík, který přibližuje
politický vývoj v Brně v době tzv. omezené
demokracie, tedy v letech 1945–1948. Všímá
si nejen samotných politických stran, ale
i jejich působení na brněnském Ústředním
národním výboru a zabývá se kauzami, které poznamenaly politickou situaci ve městě
a přivodily napětí mezi KSČ na straně jedné a ostatními stranami Národní fronty na
straně druhé. Tyto kauzy měly za následek
vítězství národních socialistů ve volbách do
Národního shromáždění v květnu 1946, což
se také odrazilo v obsazení postu předsedy
ÚNV národním socialistou Josefem Podsedníkem. Politické napětí nepolevilo ani po
volbách, aby se v únoru 1948 změnilo v přímou roztržku, ze které nakonec vyšli vítězně komunisté tvrdě trestající své politické
odpůrce. Podrobněji o vývoji po únoru 1948
informuje Jiří Pernes, který popisuje likvidaci
politických odpůrců z jiných stran, ale také
v samotné KSČ, která měla za následek pád
kdysi všemocného krajského tajemníka KV
KSČ v Brně Otto Šlinga a následně odsouzení politiky jeho a jeho příznivců v letech
1950 a 1951. Oživení mrtvého politického
života způsobil teprve nástup nové generace stranických kádrů ve druhé polovině
60. let. Také pohyb v ostatních stranách
byl, dle autora, významný a zastavila jej až
nastupující normalizace na počátku 70. let.
Vývojem politického pluralismu a situací na
oiciální a povolené politické scéně i uvnitř
disidentského hnutí, jednotlivých nezávislých organizací a názorových proudů v Brně
se věnuje Martina Miklová a to v období od
nástupu Gustáva Husáka do funkce prvního
tajemníka ÚV KSČ v dubnu 1969 do pádu
komunistického režimu v listopadu 1989.
Zaměřila se přitom na hlavní politické aktéry, jejich činnost a názory, stranou nezůstala ani část obyvatelstva, která zastávala
protirežimní postoje. Dochází k názoru, že
i před listopadem 1989 sice existoval v Brně
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politický pluralismus, měl však pouze svou
„neoiciální“ podobu.
Třetí část zahajuje příspěvek Stanislava Balíka o vývoji politických stran a komunální politice od listopadu 1989 do června
2006. Sleduje nejen výsledky jednotlivých
politických stran v parlamentních, krajských
a obecních volbách, ale i jak výsledky voleb
ovlivnily složení brněnského magistrátu.
Všímá si rovněž nejvýraznějších postav
politického dění a jejich vlivu na komunální
politiku. Občanská společnost v Brně, která je v demokratických režimech výrazně
patrná a mnohdy tvoří protipól politickým
stranám, stojí v centru pozornosti Ondřeje Císaře a Kateřiny Vráblíkové. Na úvod
seznamují čtenáře s metodou, kterou při
svém studiu použili, aby poté přešli k popisu forem spolupráce nevládních organizací
s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
Významnou součástí příspěvku je rovněž
popis a fungování jednotlivých neziskových
hnutí a občanských společností. Zajímavou
studii k parlamentním a obecním volbám
a volebnímu chování v rámci tehdejšího
Velkého Brna v letech 1919–1946 přináší Michal Pink. Sleduje a porovnává tak
nejen výsledky těchto voleb v jednotlivých
městských částech, ale všímá si i rozložení
sociálních vrstev voličstva mezi jednotlivé
politické strany. V centru jeho pozornosti
stojí jak české, tak německé politické strany. Z uvedeného srovnání vychází autorovi
závěr, že v rámci Brna se jednalo o oblast
s vyšší koncentrací voličů levicových politických stran. S podrobnou situací v parlamentních, krajských a komunálních volbách a volbách do Evropského parlamentu
po roce 1989 seznamuje Jakub Kyloušek.
Poslední příspěvek Vladimíra Tůmy je
zaměřen na přípravu a konání dosud jediného městského referenda o poloze brněnského vlakového nádraží, které se konalo
na podzim 2004. I když bylo referendum
prohlášeno pro malý zájem hlasujících za
neplatné, autor dokazuje, jak lze na základě velmi ožehavého tématu získat přízeň
voličů, dostat se do povědomí občanů a sbírat politické body, které se poté uplatnily
v případě Strany zelených ziskem dvou míst
v zastupitelstvu Jihomoravského kraje, což
se této straně nepodařilo v žádném z dalších českých krajů.
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L I T E R A T U R A
Co říci závěrem? Předložený sborník
příspěvků velmi dobré úrovně dokazuje
existenci politického pluralismu v moderních politických dějinách města Brna,
období komunistického režimu nevyjímaje,
zde však především v rámci disidentského
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a opozičního hnutí. Z hlediska rozsahu jednotlivých článků je tento vývoj popsán spíše
v kostce, na detailní zpracování uvedené
problematiky si bohužel budeme muset ještě počkat, a to nejen pro samotné Brno, ale
i pro další místa v rámci České republiky.
Radek Slabotínský

L I T E R A T U R A

Regionalia
Velké Meziříčí v zrcadle dějin
Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2008, 512 s., ISBN 978-807275-075-7
K nadcházejícímu 600. výročí udělení městských práv vyšla pod
redakcí Zdeňka Fišera na přelomu roku 2007/2008 po všech stránkách
vskutku reprezentativní publikace Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Lektorovali
ji prom. hist. Bohuslav Mikulášek a Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
Text knihy velkého formátu je rozčleněn do devíti kapitol, na jejichž
zpracování se podílelo celkem sedm autorů, desátou kapitolu tvoří přílohy. Obrazovou dokumentaci připravil PhDr. Slavomír Brodesser. Bohatá
kolekce barevných i černobílých fotograií má jednak funkci bezprostředně
dokumentární, jednak vizuálně umocňuje informace obsažené v textu,
a přibližuje tak čtenářům dobovou atmosféru. Předmluva z pera starosty
města Ing. Františka Bradáče připomíná letošní historické výročí udělení
městských práv. Doprovází ji text listiny (v přepisu Jindřicha Šebánka)
krále Václava IV. z roku 1417, kterou potvrzuje Velkému Meziříčí jeho
starší privilegium z roku 1408.
V první kapitole věnované pravěku a časně historickým nálezům na
Velkomeziříčsku (s. 11–23) ukazuje Milan Salaš, že tento prostor, jehož
komunikační trasy určovala řeka Oslava a její přítoky, nepatřil ke starým
sídelním oblastem. Ojedinělé nálezy svědčí spíše jen o průchodech.
Osídlení Velkomeziříčska a počátky sídliště proto spojuje až s procesem
vnitřní kolonizace v 11.–12. století. Kapitolu významně obohacuje soupis
pravěkých a raně historických nálezů (s. 19–23).
Rozsáhlou druhou kapitolu (s. 25–60) Osídlování krajiny a počátky
města i hradu do roku 1415 napsal Zdeněk Měřínský. Dle jeho názoru
vycházelo nejstarší osídlování z prostoru Třebíčska. Autor tento proces
rozebírá ve velice širokém kontextu středověkého vývoje Moravy a vznik
osady klade do druhé třetiny 13. století ve spojitosti se stavbou sídla „pánů
z Meziříčí erbu křídla“. Hrad sám datuje kolem roku 1230, ačkoliv je doložen
teprve k roku 1377. Sídliště označené v roce 1361 jako oppidum se stalo
městem v roce 1408 na základě privilegia uděleného Lackem z Kravař.
Autor předpokládá již dřívější existenci „středověkého municipiálního oppida“
ve 14. století (s. 33). Velice zevrubně je v kapitole rozebrán vztah pánů
z Lomnice k Velkému Meziříčí. V klíčové pasáži Od oppida k městu dochází
autor k závěru, že v posledním desetiletí 14. století se Meziříčí již vyvinulo
do podoby institucionálního města. To by ale nejspíš naznačovalo možnost
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již dřívějšího udělení městských práv. Na základě všestranného rozboru
městských knih podává Z. Měřínský informace o profesní a majetkové
struktuře měšťanstva. Pro běžného čtenáře mohly být některé krátké
latinské pasáže přeloženy do češtiny. Ve dvou detailně propracovaných
exkurzech o historickém vývoji hradu a kostela sv. Mikuláše se autor vrací
k základním informacím předchozího textu a v exkurzech poskytuje čtenáři
velice propracovaný obraz těchto nejvýznamnějších staveb.
Dalibor Hodeček ve třetí kapitole (s. 61–99) Velké Meziříčí na sklonku
středověku (1416–1529) uvažuje o městě na počátku 16. století jako o sídelním typu „vrchnostenského rezidenčního města“ (s. 63), protože hrad tehdy patřil
vysokým „státním“ hodnostářům. Jelikož se ale nestačily rozvinout všechny
jeho znaky, upravuje autor svou charakteristiku Velkého Meziříčí v poslední
čtvrtině 16. století na „střediskové město velkostatku o větší rozloze“. To jen potvrzuje zjevnou obtížnost typologického řazení poddanských měst, a tak trochu
problematizuje i jeho užitečnost. Podle počtu domů (70–90) odhaduje D.
Hodeček za použití koeicientu 6–7 počet obyvatel na 420–630. Poskytuje
čtenáři plastický obraz pozdně středověkého města, včetně náboženských
či kulturních poměrů, školství nebo životního stylu měšťanů.
Čtvrtou kapitolu (s. 101–137) V proměnách renesanční doby (1529–
1620) zpracoval Martin Štindl. Ukazuje v ní Velké Meziříčí jako sídlo
obvodu a středisko jednoho z největších panství na Moravě, jemuž na
významu dodávala i politická angažovanost vrchnosti. Souvislost mezi
nepopiratelným významem města a skutečností, že jeho poloha byla zaznamenána na různých dobových mapách, je nejspíš mnohem volnější než
předpokládá autor. Na stejných mapách lze totiž najít také místa mnohem
menší (Kamenice, Vladislav, Tasov). Další pronikání města do okolní krajiny
dokládá vznik nových předměstí. Autorův precizní, do nejmenších detailů
propracovaný pohled na městskou společnost zkoumaného období dává
čtenářům takřka důvěrně poznat atmosféru Velkého Meziříčí ve století
před Bílou horou.
Autorem páté kapitoly (s. 140–180) Ve stínu a v záři baroka (1620–
1735) je rovněž Martin Štindl. Představuje v ní Velké Meziříčí jako
„exponovanou lokalitu konfesijně rozdělené Moravy“ (s. 141), kde si císařští
i nepřátelští vojáci počínali stejně nevybíravě a kde pobyty vojsk opakovaně
ruinovaly město. Doslova katastrofu pak představoval pobyt Švédů před
Brnem v roce 1645. Vztah mezi městem a vrchností se za války uvolnil
a Anna Marie Kheislová se ani nepokoušela své poddané chránit, jak to
třeba činil majitel třebíčského panství Rudolf z Valdštejna. Válečné události
přinesly až třetinu pustých domů. Ze všestranného autorova pohledu na
město a měšťanstvo zaujme zvláště obrázek vrchnostenských úředníků
nebo soužití Vlachů a Židů s většinovou společností. Opomenuty nezůstaly ani kulturní aktivity a jejich významnější představitelé (K. F. Töpper,
F. I. Kontek).
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V šesté kapitole (s. 181–215) Když městu vládly kněžny a vévodkyně
(1735–1850) charakterizuje Marie Ripperová dobovou podobu města,
v němž své místo zaujala i docela početná židovská komunita. V řemeslnické struktuře stále ještě dominovalo soukenictví, jehož produkce se zvolna
posouvala k nákladnickému systému a k manufakturní výrobě (F. Kallab
a synové). Velkostatek bezpochyby trpěl častým střídáním majitelů, jejichž
základní biograické údaje zařadila autorka na konec kapitoly. Události
roku 1848 nebyly ve Velkém Meziříčí nikterak dramatické, pomineme-li
vystoupení proti židovské menšině, které ostatně nebylo zas až takovou
výjimkou (viz např. petici třebíčských měšťanů).
Marie Ripperová je rovněž autorkou sedmé kapitoly (s. 217–261) Za
panování císaře pána (1850–1918). Seznamuje v ní čtenáře s výraznými
proměnami Velkého Meziříčí ve druhé polovině 19. století. Růst města až
do počátku 80. let neovlivňoval jeho vnější vzhled, ale na okrajích počaly
vyrůstat továrny. Z těsného sevření středověkých hradeb vystupuje zástavba
až od 80. let, magistrát je vystřídán obecním výborem a Velké Meziříčí se
postupně stává sídlem soudního okresu, smíšeného okresního úřadu a po
roce 1868 okresního hejtmanství. Po pádu cechovního zřízení vyrostly
z řemeslnických tradic podniky rodiny Kallabů nebo Jelínků. Překážku
mohutnějšího rozmachu průmyslové výroby spatřuje autorka pouze v nedostatku dostupných surovinových zdrojů a v opožděném zavedení železnice
(s. 234). Významným kulturním počinem doby bylo vydání meziříčského
svazku Vlastivědy moravské z pera A. Kratochvíla v roce 1908. Poněkud
překvapivé je zařazení židovského pohřebního Svatého bratrstva (chevra
kadiša) do obrazu bohatého spolkového života města a podrobného výčtu
existujících spolků. V závěru kapitoly nepochybně zaujme čtenáře osobnost
Františka Harracha, bezprostředního účastníka sarajevského atentátu.
Osmou kapitolu (s. 263–320) Velké Meziříčí v samostatné republice
a za protektorátu (1918–1945) napsal Miroslav Kružík. Typicky venkovské
okresní město bez odpovídajícího napojení na významnější komunikace
prožívalo určitou stagnaci, jak dokládají výkyvy v jeho demograickém
vývoji. Den 28. října zde proběhl zcela v režii místní samosprávy, a proto
zůstala až do voleb roku 1919 zachována její kontinuita. Ve sféře průmyslové výroby docházelo k určité restrukturalizaci, když zanikly některé starší
podniky (např. v roce 1926 Kallabův). Zajímavé je, že se relativně malé
město stalo pozoruhodným střediskem středních škol, z nichž vynikalo
gymnázium a Světlá.
Samostatný celek kapitoly představuje období okupace, kdy ve městě
zpočátku působila organizace Obrany národa v čele s plk. Jarošem a posléze
Rada tří. Nejvýznamnější, byť velice tragickou, událost v dějinách města
znamenalo protiněmecké povstání z 6. května 1945 a o den později následující masové popravy jeho účastníků. Autor zde využil vyprávění očitého
svědka této hrůzné události – J. Zopfa.
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Nejnáročnější úkol zpracovat devátou kapitolu (s. 323–408) s názvem
Léta v paměti… (1945–2006) připadl Petru Jičínskému. Autor předem
upozorňuje čtenáře v obsáhlé poznámce č. 1 (s. 323–324) na množství
metodických i čistě technických problémů při pokusu o historické uchopení dějů nedávno minulých. Dopředu je možno konstatovat, že autor
zvládl svůj úkol nadmíru dobře. Dokázal udržet své vypravování nedávné
minulosti města v podstatě ve faktograické rovině, shromáždil a utřídil
nepřeberné množství informací ze všech oblastí lidského života, a vytvořil
tak potřebné východisko pro další rozvoj bádání o tomto období. Za pozornost určitě stojí, že P. Jičínský vidí „klíč k poznání doby“ po skončení války
ve veřejných slavnostech (s. 325–326). Pro zkoumání procesu nastolení
komunistické moci a jejího přijetí obyvatelstvem si poněkud atypicky vybírá
velkomeziříčské gymnázium, poněvadž se jeho profesoři v malém městě
těšili všeobecné vážnosti, a měli tak i značný vliv na formování veřejného
mínění. Rok 1968 vnesl do Velkého Meziříčí atmosféru diskusí, avšak již
22. srpna projela městem tanková kolona. Také pro sledování posrpnových
událostí zvolil autor veřejné oslavy, tentokrát jakožto obraz prosazovaných
hodnot. V roce 1989 si všímá odlišného přístupu škol a podniků. Předkládá
čtenáři ten nejširší možný rejstřík informací o životě Velkého Meziříčí po
pádu komunistického režimu a s tím spojených proměnách jeho politické
i ekonomické struktury. Cenné údaje shromažďují tabulky s výsledky
voleb parlamentních, krajských i místních. Věcnou rovinu opustil autor
v poznámce č. 95 (s. 400–403), do níž zařadil informace o dosud neuzavřených kauzách, které zatím známe výlučně z médií.
Desátou část knihy vyplňují přílohy: Významné osobnosti a rodáci
v heslech (s. 411–417), Představitelé okresu a města (s. 418–423), Vlastivědná a historická literatura o Velkém Meziříčí (s. 425–429, zpracoval Jaromír
Kubíček). Následuje přehled použitých pramenů, edice a literatura (s.
431–439) a připojena jsou rovněž podrobná anglická (Ivory Rodriguez)
a německá (Pavla Seitlová) résumé jednotlivých kapitol.
Publikace Velké Meziříčí v zrcadle dějin svou úrovní významně převyšuje soudobou regionální dějepisnou produkci, kde se bohužel až příliš
často setkáváme s množstvím ledajakých diletantských pokusů. Odborná
erudice autorů, věcně náročný a přitom srozumitelný výklad (bez rušivých
individuálních rozdílů), precizní poznámkový aparát i kvalitní graická
úprava a tiskařské zpracování na křídovém papíře, to všechno činí z této
publikace nejen významný příspěvek k poznání minulosti regionu, ale
i historie Moravy.
Rudolf Fišer
*
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R E G I O N A L I A
Jiří Č a l k o v s k ý : Podolí u Brna
1237–2007. Vybrané kapitoly z historie
obce
Podolí u Brna, Protis, spol. s r. o. ve spolupr.
s Obecním úřadem v Podolí u Brna, 200 s.
+ četná vyobrazení v textu ISBN 978-80903674-2-5
Pomyslnou vlastivědnou knižnici
Moravy rozšířila publikace Jiřího Čalkovského věnující se minulosti Podolí u Brna.
Nejde o dějiny obce sensu stricto, autor se
skutečně zaměřil pouze na některé kapitoly
a to ještě převážně z období 19. a 20. století. Tím ovšem případný zájemce postrádá
výklad o středověkých a raně novověkých
dějinách, z nichž ovšem některé momenty
přibližuje první blok s názvem Historické
dokumenty obce Podolí. Prvním z nich je
papežská bula z 24. září 1237 potvrzující
majetky zábrdovického kláštera, mezi nimi
i Podolí. Další přiblíženou památkou je
kniha horenských práv z let 1652–1754,
založená se svolením tehdejší vrchnosti,
kapituly u sv. Petra a Pavla v Brně. Zde
se také objevuje (podobně jako ve starších
pramenech) zcela odlišný německý název
obce Kritschen, který snad pochází od vsi
Křičně, která s Podolím kdysi splynula. Další
informace o hospodaření brněnské kapituly
může čtenář získat v podkapitole o gruntovní knize vedené od roku 1653 a ilustrativní
charakter má i výklad o katastrálním plánu
obce z roku 1826, tzv. indikační skice. Připojen je i soupis pomístních názvů tratí na
katastru. Další text se pak váže ke druhému vojenskému mapování z let 1836–1837.
Následující kapitola pojednává o historii
školy, výstavbě římskokatolického kostela
a farní správě stejně jako církvi československé husitské. Ke slovu přichází i všední
život obce, samospráva, přiblíženy jsou
pečeti, ty nejstarší s vyobrazení ptáčka na
větvi, kterého v roce 2003 obec přijala do
svého znaku a na prapor.
Výstižným textem Rostislava Vermouzka o starých cestách zahajuje autor pojednání o průjezdech panovníků s důrazem na
cestu Jana Sobieského a polského vojska na
pomoc obležené Vídni, aby vzápětí přešel
k válečným událostem roku 1805 a bitvě
u Slavkova. Vhodně zde využívá agendu
kapitulního velkostatku, cituje prameny
vztahující se k obsazení podolského zámku

a poškození vrchnostenského hospodářství.
Následuje výklad o hospodě na Pindulce
a památníku na Žuráni. Další kapitola
je věnována především dějinám zámku
a jeho přestavbě a některým momentům
hospodaření svatopetrské kapituly. Navazují medailonky významnějších osobností
spjatých s obcí (farář a spisovatel Josef
Blažek, sochař Rudolf Březa, spisovatel
Václav Fiala, spisovatelka Květa Legátová,
malíř Jan Rusňák atd.), několik drobností
a statistické přehledy.
I když uvedená publikace nesleduje
dějiny obce soustavně (ke starším dějinám
mohl být více využíván Tenorův Statek sv.
Petra či novější publikace 700 let brněnské
kapituly), přesto přináší dost zajímavých
informací a zájemce o místní historii nepochybně potěší.
Libor Jan
Radoslav F i k e j z – Vladimír V e l e š í k : Kronika města Svitavy
Svitavy, Město Svitavy a Městské muzeum
a galerie ve Svitavách 2006, 400 s. ISBN 80–
239–7488–2
Listina biskupa Bruna ze Schauenburka datovaná do roku 1256, která řeší
územně-správní spor mezi olomouckým
biskupstvím a litomyšlským klášterem
premonstrátů, obsahuje mimo jiné první
písemnou zmínku o Svitavách.1 V souvislosti s oslavami 750. výročí této události vyšla
také publikace dvou svitavských historiků,
snažící se nově uchopit historii města, které až do poloviny 19. století představovalo
jedno z vedlejších center dominia olomouckých biskupů a jehož speciický charakter
v mnohém určovala vzdálenost od sídla
vrchnostenské správy, stejně jako geograická poloha v rámci německého jazykového
ostrova na moravsko-českém pomezí.
Při zpracování dějin Svitav přibližně
do 18. století autoři vycházejí převážně ze
starších, ovšem dodnes faktograicky i metodicky hodnotných studií,2 zatímco pojednání o pozdějších dějinách, dovedené až do
současnosti, předpokládalo intenzivní pramenný výzkum. Mnohá témata totiž dosud
unikala pozornosti, jiná byla pojednána se
značným ideologickým zatížením. Zároveň
mohli nalézt oporu ve svých vlastních, dříve
vydaných pracích s regionální tematikou.
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Autoři se hned v názvu přihlásili
k žánru kroniky a v předmluvě zdůraznili,
že jejich záměrem nebylo napsat klasický
narativní text. Určujícím principem celé
publikace, která svým charakterem nezapře inspirační zdroj v podobě populárních
historických encyklopedií, se tak stalo hledisko chronologické. Veškeré výklady se
odvíjejí v několika paralelních textových,
respektive obrazových liniích. Tou určující
se stalo kalendárium, umístěné zpravidla do
sloupců při vnějších okrajích stran, které
analistickým způsobem zachycuje nejdůležitější události týkající se města nebo jeho
nejbližšího okolí (s ohledem na graickou
koncepci jsou zde však v případě nedostatku těch podstatných zmíněny i informace
podružného charakteru). Podrobnějšímu
popisu některých z nich jsou věnovány
výkladové pasáže, mající podobu krátkých
kapitolek, kterých je na stranu formátu
A4 umístěno zpravidla několik. Některé
z nich mají podobu drobných medailonků osobností, které se ve městě narodily
(Oskar Schindler) nebo které svojí činností
výrazně ovlivnily jeho rozvoj (Valentin Oswald Ottendorfer). Ve zvláštních, barevně
odlišených rámečcích jsou pak uváděny
obecně historické souvislosti, případně
jsou zde podávána vysvětlení některých
užitých termínů. Toto pravidlo však není
striktně dodržováno v celém rozsahu publikace a navzdory očekávání se lze v těchto
oddílech setkat i s informacemi ryze regionálního charakteru. Ve stejném graickém
odlišení, ovšem kurzivou, jsou uváděny
i citace některých historických pramenů,
ale ani v tomto případě tato zásada neplatí
bezezbytku. Podstatnou roli v celé struktuře
hraje bohatý obrazový materiál, především
fotograie dokumentující dřívější podobu
města a mapy. Vzhledem ke koncepci celého textu v knize není uveden obsah, jehož
funkci do jisté míry supluje jmenný, místní
a věcný rejstřík. Autoři rovněž rezignovali
na poznámkový aparát (obsahuje ho pouze
elektronická, veřejnosti běžně nedostupná verze textu), v závěru však zveřejňují
seznam použitých pramenů a literatury,
převážně regionálního zaměření.
V celé Kronice města Svitavy zaujímá
dominantní postavení faktograická vrstva
textu, přičemž hlavní roli tu hrají přede-
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vším data vztahující se k úzkému regionu.
Nebezpečí suchopárnosti a nezáživnosti se
však do značné míry daří eliminovat právě
rozčleněním do krátkých kapitolek. Nicméně koncepční nedostatky některých z nich
vystupují jasně do popředí při porovnání
s nemnoha syntetickými pasážemi, shrnujícími vývoj českého státu a postavení Svitav
v něm například v období první republiky
nebo v době poválečné. Při striktním respektování chronologického principu nebylo
možno uceleněji pojednat o zásadních
tématech, otázkách hospodářských, správních, kulturních apod., v širších časových
souvislostech. Vedle sebe se tak namnoze
objevují příspěvky značně nesourodé, což
čtenáři znesnadňuje orientaci v konkrétním
problému. Pasáže, kde se podařilo najít jednotící téma daného období (otázka českoněmeckého soužití v první polovině 20. století, církevní poměry v poválečném období
apod.), a stanovené limity tak překročit, se
ukazují jako koncepčně přínosnější.
Přestože modelovým čtenářem Kroniky
města Svitavy není odborný historik, neměly
by se v ní vyskytovat nedostatky formálního,
formulačního ani faktograického rázu, na
které je třeba alespoň ve výběru upozornit.
U některých přetištěných pramenů chybí
jakákoliv citační formule (např. s. 24, 35),
objevují se chybné formulace, např.: „Ten
[červený vosk] směla do roku 1606 používat
pouze šlechta“ (s. 54), nebo nepřesné informace, týkající se např. svitavských cechů (s.
40, 49) či městských knih (s. 38).
Závěrem lze konstatovat, že uvedená
publikace představuje v současné bohaté
a z hlediska kvality značně rozmanité produkci orientované na dějiny měst a obcí
originální počin, určený především příležitostným zájemcům o události, osobnosti
a zajímavosti tzv. malých dějin. Jan Dvořák
1
Přestože se patrně jedná o dobové falzum a formulace této listiny jsou v mnoha ohledech nejasné, lze
podle posledních výzkumů již pro období poloviny 13.
století přiznat Svitavám statut města. K e j ř , Jiří: Vznik
městského zřízení v českých zemích. Praha 1998, s. 84.
2
L i c k , Carl: Beiträge zur Geschichte der Stadt
Zwittau und ihrer Umgebung. Zwittau 1937; L i c k ,
Carl: Zur Geschichte der Stadt Zwittau und ihrer Umgebung. Zwittau 1910; H o s á k , Ladislav: Svitavy v období
feudalismu. In: Petr, J. (ed.): Svitavy – 700 let města. Brno
1956, s. 15–37; kapitoly zpracované Milanem Skřivánkem
in: Růžička, J. (ed.): Svitavy – dějiny a současnost města.
Hradec Králové 1987.

R E G I O N A L I A
Slavomír B r o d e s s e r : Krajinou
Oslavy, Rokytné a Jihlavy proti toku
času
Brno, Moravské zemské muzeum 2007, 168 s.
ISBN 978-80-7028-314-1.
Dějiny se nejen odehrávají v geograickém prostoru, v krajině, ale krajina je přímo
předurčuje a spoluvytváří. Řeka je významným krajinným prvkem, který koncentruje kulturní, politické i hospodářské dění
a v dlouhém trvání je nositelem lidských
osudů a příběhů, které se odehrávají nejen
na její hladině, ale také v krajině po jejích
březích. To je patrně zásadní, byť explicitně
nevyslovené motto celé série projektů, které
se pohybují na pomezí historické geograie a historické vlastivědy a za nimiž stojí
dlouholetý pracovník Moravského zemského muzea Slavomír Brodesser.
Zmiňovaná řada projektů započala
roku 2003 knihou Řeka Svratka, krajina
a lidé, která byla posléze rozšířena a nově
publikována pod názvem Jak plynul čas
kolem řeky Svratky a jejímž protějškem byla
úspěšná výstava v Dietrichsteinském paláci
Moravského zemského muzea. Zdánlivě
jednoduchý projekt, založený na mapování
historie měst, městeček a obcí ležících na
březích řeky pramenící na Českomoravské
vrchovině a nedaleko Nových mlýnů ústící
do jihomoravské Dyje, prezentovaný prostřednictvím širších či drobnějších textů
a historických i současných fotograií, založil
autor na autopsii, podrobné znalosti terénu a všech představovaných lokalit a konec
konců i na své zálibě v dokumentární fotograii. Nelze se proto divit, že pouhé dva
roky nato série pokračovala projektem
završeným knihou Staletími podél řeky Svitavy a že nyní dostává široká obec zájemců
o historickou vlastivědu do rukou stosedm-

desátistránkovou publikaci Krajinou Oslavy,
Rokytné a Jihlavy proti toku času.
Pozoruhodná kniha sleduje území,
jehož hlavními komunikačními osami po
dlouhá staletí byly tři západomoravské řeky
– Oslava, Jihlava a Rokytná. Pro všechny tři
řeky jsou přitom společnými znaky prameny v jižní části Českomoravské vrchoviny
či tok působivou krajinou vytvářející hluboká skalnatá údolí až po společný soutok
v Ivančicích. Tento rámec poskytuje Slavomíru Brodesserovi možnost zachycení
celé řady historických lokalit. Čtenář se
seznamuje s významnými městy Jihlavou,
Velkým Meziříčím, Třebíčí či zmiňovanými Ivančicemi. Kniha zachycuje i lokality
s honosnými zámky, jakými jsou Brtnice,
Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad
Oslavou či Moravský Krumlov, a také místa
rámovaná zbytky prehistorického osídlení
či zříceninami středověkých sídel, například
Rokytnou, Rokštejnem, Kozlovem či Ketkovickým hradem. Opomenuty ovšem nejsou
ani obce s bohatou kulturní historií, z nichž
stačí vzpomenout alespoň Kralice nad Oslavou. A zcela samozřejmě si Brodesser všímá
i zapadlých vísek, kde se místní společenské
dění v minulosti velmi často soustředilo do
prostor vodních mlýnů.
Kniha Slavomíra Brodessera Krajinou
Oslavy, Rokytné a Jihlavy prostřednictvím
bezmála osmi stovek dokumentárních fotograií vypovídá nejen o autorově vyzrálé
schopnosti spojit svůj vztah k historii
s niternou potřebou poznávání krajiny
a přírody. Dokazuje, že historická vlastivěda
obohacená o důsledné a originální uplatnění ikonograické metody může být velmi
potřebnou a zároveň i atraktivní metodou
historikovy práce.
Tomáš Knoz
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Kronika
Międzynarodowa konferencja naukova „Śląskoznawcze deicyty badawcze nauk historycznych“ / Mezinárodní vědecká konference „Deicity
historických věd v bádání o dějinách Slezska“
Ve dnech 25.–26. září 2007 uspořádal Historický institut Vratislavské univerzity (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) spolu
s Mezinárodním centrem slezských studií (Międzynarodowe Centrum
Studiów Śląskich) konferenci, jejímž cílem bylo odhalit bílá místa v historickém bádání o dějinách Slezska. Již v úvodu jednání vyslovil hlavní
organizátor akce, prof. Marek Czapliński (Uniwersytet Wrocławski), hlavní
východiska právě započatého jednání. Ve zkratce by se dala shrnout do
následujících vět: „Víme, čím se zabýváme. Nehovořme proto o tom, co jsme
již učinili, ale nastiňme několik zásadních směrů, jimiž by se měl výzkum
dějin Slezska v následujících letech ubírat.“ Ale i sebelépe míněná premisa
může mít, a v tomto případě také měla, své nedostatky.
Již úvodní referáty ukázaly, že v zásadě nevíme, čím se zabýváme!
A nemám zde na mysli jen chronologické či oborové vymezení historikova
zájmu, přes jehož mantinely osudy sledovaného teritoria buď nesleduje,
nebo sleduje méně než oblast svého hlavního interesu. Slezsko prošlo
natolik speciickým historickým vývojem, že bádání nad jeho historií se
v zemích, se kterými jsou jeho osudy především spjaty (Polsko, Česko,
Německo), značně různí. Pomineme-li citlivá témata 19. či 20. století,
najdeme v české historiograii řadu bílých míst jak pro dějiny středověku,
tak pro dějiny nové. A nejinak tomu je i v historiograii německé či polské.
Problém naplnění druhého stěžejního předpokladu, tzn. vymezení základních směrů výzkumu, se pokusím objasnit na následujících řádcích.
Program konference byl logicky rozčleněn do sedmi bloků: 1. Dějiny středověku: prof. Mateusz Goliński – Uniwersytet Wrocławski (UW),
prof. Antoni Barciak – Uniwersytet Śląski w Katowicach (US), doc.
Jaroslav Bakala – Slezská univerzita v Opavě (SU); 2. Dějiny novověku:
prof. Matthias Weber a dr. Tobias Weger – Universität Oldenburg, doc.
Rudolf Žáček (SU), dr. hab. Gabriela Wąs (UW); 3. Dějiny 19. století: dr.
hab. Agnieszka Zabłocka-Kos (UW), prof. Teresa Kulak (UW), prof. Dan
Gawrecki / doc. Marie Gawrecká (SU); 4. Dějiny 20. století: prof. Ryszard
Kaczmarek (US), prof. Zdeněk Jirásek (SU), prof. Nina Pavelčíková – Ostravská univerzita (OU), prof. Jakub Tyszkiewicz (UW); 5. Hospodářské
dějiny: prof. Milan Myška (OU), prof. Jędrzej Chumiński – Akademia
Ekonomiczna we Wrocławiu, doc. Aleš Zářický (OU); 6. Sociální ději-
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ny: prof. Wiesława Korzeniowska (US), prof. Jan Kwak – Uniwersytet
Rzeszowski, prof. Elżbieta Kościk (UW); 7. Církevní dějiny: prof. Kazimierz Dola – Uniwersytet Opolski, dr. Przemysław Wiszewski (UW), prof.
Jan Harasimowicz (UW).
Jaké tedy byly výsledky jednání v jednotlivých blocích? 1. blok: Důraz
na komplexní zpracování dějin Slezska, tzn. v období středověku Dolního
a Horního Slezska a Opavska (Barciak); výzkum dosud neprobádaných
témat politických dějin (Bakala) ale i jeho rozšíření na dějiny hospodářské
a sociální, dějiny mentalit – např. dějiny měst, dějiny venkova ad., zvýšení
zájmu o interdisciplinární výzkum a snaha o zvýšení vydavatelské činnosti
v oblasti edic pramenů (Goliński).
2. blok: Znovu se objevilo volání po pramenných edicích tentokráte
pro dějiny novověku a po jejich zpřístupnění v elektronické podobě (Weger,
Žáček a také koreferáty Ireny Korbelářové, SU a Jacka Dębického, UW); do
popředí by se měla dostat komparace slezské historie (např. dějiny měst,
geneze aristokracie a další oblasti) s dějinami jiných zemí střední Evropy
(Weger); odklon od již poměrně široce zmapovaných dějin Slezska 16. a 1.
poloviny 17. století k dějinám 2. poloviny 17. a 18. století (Žáček); zvýšení
zájmu české historiograie o dějiny Slezska a potřeba syntézy dějin Slezska
jako součásti zemí Koruny české – polská a německá syntéza již existují
(Žáček); důraz na dějiny města i venkova (Žáček); zasazení Slezska do
širšího politického a kulturního vývoje Evropy – reformace, protireformace,
slezské války, války s Osmanskou říší atp. (Wąs, Žáček a také koreferát
Jana Harasimowicze).
3. blok: Akcent na složité období slezských dějin po roce 1742 – politické, sociální, hospodářské i kulturní aspekty (Zabłocka-Kos); potřeba
přípravy komplexních dějin Slezska (Kulak), za problém však označila
nedostatečnou znalost národních historiograií a nezájem o historii Slezska,
která se bezprostředně netýká země autorova původu, popř. státu, kde
dílo vzniká. Ve stejném duchu se nesl i následující příspěvek (Gawrecki
– Gawrecká), který navíc mj. opět zdůraznil důležitost zasazení dějin
Slezska do širšího evropského kontextu a potřebu komparace dějin jeho
jednotlivých částí (1742–1918 německá x rakouská, 1918–1945 německá
× československá × polská).
4. blok: Stávající stav zpracování dějin Slezska ve 20. století hodnotili
všichni referující (Kaczmarek, Jirásek, Pavelčíková) jako značně asymetrický
(nezájem – nechuť – ale i nedostatek odvahy odkrývat některá bílá místa
slezských dějin). Viditelné nedostatky jsou i v metodologickém přístupu
(Kaczmarek) či nedostatečném a nesprávném využívání netradičních metod
výzkumu – např. oral history (Pavelčíková). V posledním referátu tohoto
bloku (Jirásek, Gawrecká, dr. Dušan Janák, SU) zaznělo vedle konkrétních
námětů také již obligátní volání po komparaci, širším kontextu a mezinárodní spolupráci.
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5. blok: Úvodní referát (Myška) upozornil na bílá místa ve výzkumu
hospodářských dějin Slezska. V případě jeho rakouské části to jsou zejména
dějiny agrárního sektoru a absence zastřešující demograické práce. Po jejich
zaplnění bude možno přistoupit k přípravě souborných hospodářských dějin
Rakouského Slezska, tedy alespoň pro období, které zahájil v 18. století
proces modernizace. Na některé konkrétní možnosti výzkumu upozornili
další referující z České republiky – např. biograistika (Zářický) či sociální
aspekty hospodářského rozvoje (dr. Martin Jemelka, VŠB-TU Ostrava).
Naopak prof. Chumiński zastupující polskou stranu, rekapituloval stav historiograie hospodářských a sociálních dějin v Polsku a upozornil na nebezpečí nezájmu o tyto oblasti historické vědy u nastupující generace polských
historiků. V diskuzi pak zazněla myšlenka (Žáček) o důležitosti výzkumu
hospodářských a sociálních dějin středověku a raného novověku.
6. blok: V oblasti sociálních dějin by mělo docházet k postupnému
odklonu od výzkumu společenských elit, což již v předchozím bloku nastínil
prof. Myška (otázka ovšem je, do jaké míry jsou výsledky tohoto snažení
pro Slezsko komplexní?) ke zkoumání života vesnického obyvatelstva a dělnictva (Korzeniowska, Kwak), čehož nedílnou součástí je i znovuobnovení
zájmu o historickou demograii (Kościk).
7. blok: Již složení vystupujících (Dola, Wiszniewski, Harasimowicz)
napovědělo, že zájem o církevní dějiny v polské části Slezska předčí jejich
oblibu na straně české. Taktéž se ukázala různost metodologického přístupu
i diference v samotné oblasti zájmu uvnitř této historické disciplíny.
A nyní již nezbývá, než si odpovědět na otázku: Do jaké míry konference naplnila cíle, které si její pořadatelé stanovili? Tedy nastínění několika
zásadních směrů, jimiž by se měl výzkum dějin Slezska v následujících
letech ubírat. Dovolím si tvrdit, že takto vysoce položenou laťku není současná odborná historická obec věnující se dějinám Slezska s to překonat!
Což se potvrdilo již v úvodu konference, kdy se ukázalo, že ani referující
v rámci jednotlivých bloků nejsou plně obeznámeni s historickou prací na
protějším břehu Olše či opačném úbočí Jeseníků. Trhlin ve zkoumání dějin
Slezska je tolik, že i nadále budeme bádat o všem! Proč? Protože konec
konců nejsou dějiny Slezska, tedy alespoň jak tato konference naznačila,
dostatečně zpracovány v žádné oblasti historického výzkumu. A obecně
lze říci, že nevyřčeného zůstalo mnohem více než vyřčeného.
Několik zásadních momentů rokování ale přece jen přineslo. Již
samotná konference a hojná účast byly dokladem zájmu o spolupráci.
Neméně důležitá byla i shoda v některých stěžejních bodech jednání, jako
zasazení slezských dějin do evropského kontextu, potřeba mezinárodní
spolupráce či nezbytnost maximálního zpřístupnění pramenů. Nezbývá
tedy než věřit, že právě tato společná východiska pomohou položit základy
stavby, na jejímž vrcholu budou tolik očekávané „Velké dějiny Slezska“.
Aleš Zářický
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Konference o řecké občanské válce
Na pražské Akademii věd ČR se ve dnech 5. až 6. října 2007 konala mezinárodní vědecká konference Řecká občanská válka po 60 letech
– In memoriam Pavel Hradečný. Toto symposium bylo věnováno památce
významného českého historika Pavla Hradečného († 2006), který byl kapacitou v oblasti novodobých řeckých a albánských dějin a řecko-tureckých
vztahů. Konference, která probíhala v českém a řeckém jazyce, se zúčastnili čeští a řečtí vědci. Myšlenka uspořádat konferenci s tématem řecké
občanské války vzešla od PhDr. Kateřiny Králové, M.A., doktorandky na
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, která se již delší dobu zabývá
problematikou řecko-německých vztahů po druhé světové válce a která
se také nedávno objevila jako přednášející na Ústavu klasických studií
Filozoické Fakulty MU v Brně.
Úvodní referáty zahájil vzpomínkou na dr. Pavla Hradečného doc.
PhDr. Luboš Švec, CSc. z Institutu mezinárodních studí Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy. Dále dostal slovo historik prof. Nikolaos Marantzidis z Makedonské univerzity v Soluni, který hovořil o trendech a směrech
ve studiu řecké občanské války a o přístupech k jednotlivým událostem. Po
něm vystoupil PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. s biograií Pavla Hradečného
a zmínil jeho přínos moderní české balkanistice. Úvodní blok slavnostně
zakončil řecký velvyslanec v České republice Vassilios Ikossipentarchos.
Řecká ambasáda také inančně podpořila konání této konference.
V prvním bloku s tématem Dopad řecké občanské války vystoupili tři
badatelé z Fakulty sociálních věd UK. Mgr. Kostas Tsivos se zaobíral rokem
1968, jak byl popisován v periodiku Agonistis, které vydávali Řekové žijící
v Československu. Po něm vystoupila PhDr. Kateřina Králová, která se
zabývala relexí případu Merten prostřednictvím Řeků v Československu.
Jako poslední vystoupil Kamil Pikal se zajímavým a věcným referátem
o řeckých Židech za občanské války. Na konci bloku probíhala plodná
debata o aktivitách řeckých komunistů v Československu v období velkých
politických procesů.
Následující den byl zahájen blokem referátů o politických uprchlících
řecké občanské války. Jako první hovořil historik prof. Ilios Yannakakis
z Université Lille o příchodu politických uprchlíků do Československa,
přičemž také zmínil, že i on byl jedním z řeckých enigrantů v Československu. Jako druhá dostala slovo historička Irini Lagani z Makedonské
univerzity, jejímž tématem byla diplomatická aktivita Řecka ve vztahu
k řeckým uprchlíkům. Irini Lagani hovořila mimo jiné o aktivitách řecké
královny Frideriky a vytváření dětských městeček pro malé sirotky a děti
partyzánů. Referát historičky Kateriny Tsekou o osudech řeckých uprchlíků
v Bulharsku převzal kvůli její náhlé indispozici její kolega Vasilis Dalkavukis
a příspěvek doc. PhDr. Jana Eichlera o řecké občanské válce v evropském
kontextu bohužel kvůli absenci referenta prezentován nebyl.
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Další blok byl věnován osudům dětí řeckých uprchlíků. Po obecném
referátu historika Vasilise Dagdilelise z Makedonské univerzity, který přiblížil problematiku vystěhování řeckých dětí do zahraničí, vystoupila dr.
Maria Bontila s přednáškou o vzdělávání a sociálním zabezpečení řeckých
dětí v zemích bývalého komunistického bloku. Politický rozměr vystěhování řeckých dětí v Řecku a komunistické Evropě přiblížila renomovaná
historička z Open University v Athénách Tassula Vervenioti. Nakonec
hovořil Vasilis Dalakvukis o roli historické paměti v jednotlivých generacích pamětníků.
Předposlední blok byl věnován politickým uprchlíkům v Československu. Thanasis Michailidis se ve svém příspěvku zaobíral problematikou
vnímání hostitelské země z pohledu třech generací řeckých uprchlíků. Po
něm vystoupila mezinárodní kapacita v oblasti byzantologie a neogrecistiky
– prof. Růžena Dostálová s referátem o výuce řeckého jazyka v českých
zemích od počátku 20. století. Historikové Anthula Botu a Milan Konečný
hovořili o svých mnohaletých výzkumech na poli řeckých uprchlíků usedlých v Československu a prezentovali zde i svou publikaci Řečtí uprchlíci:
kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948–1949. Nutno
podotknout, že oba dva manželé se této problematice věnují celá desetiletí
a za tu dobu se jim podařilo sesbírat a utřídit velké množství dokumentů
a fotograií. Jako poslední dostala slovo dr. Kyriaki Chábová z Filozoické
fakulty UK. Její zajímavý a podnětný referát o vzdělávání řeckých dětí
v nelehkých podmínkách v poválečném Československu tematicky doplnil
přednášku dr. Marii Bontila z druhého bloku toho dne o pohled z české
perspektivy.
Závěrečný blok byl vyhrazen vzpomínkám přímých účastníků řecké
občanské války – Leonida Zikose a Michalise Fulidise, kteří převyprávěli
svůj životní příběh, jak se jako malí chlapci dostali od řeckých partyzánů do
Československa. Jejich osobité a barvité vzpomínky byly jímavým zakončením této dvoudenní konference, po které následovala závěrečná diskuze.
Účast posluchačů byla velká – kromě studentů a vyučujících z Univerzity
Karlovy se přišli podívat i Řekové žijící v České republice a také přijeli
vyučující a posluchači Ústavu klasických a novořeckých studií na FF MU
v Brně. Z tohoto symposia vyjde v nejbližší době i sborník referátů.
Alena Vitáková
Konference k životu a dílu Antonína Bočka
Prošlo-li 150. výročí úmrtí (1997) a dvousté výročí narození (2002)
prvního moravského zemského archiváře a historiografa Antonína Bočka
téměř bez povšimnutí, pak v roce připadajícím na 160. výročí jeho nešťastné
smrti (zemřel 11. ledna 1847 na následky předchozího pádu ze schodů)
se této kontroverzní osobnosti naší historiograie dostalo alespoň částečné
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pozornosti, kterou si nepochybně ve svém celku zaslouží. Postaralo se
o to Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem ve spolupráci s městem
Bystřicí nad Pernštejnem, tedy jeho rodištěm, kteří dne 9. listopadu 2007
uspořádali jednodenní konferenci. K uvedené příležitosti pořadatelé rovněž
vydali sborníček nazvaný Život a dílo prof. Antonína Bočka (rozsah 78 s.),
v němž byla otištěna v předstihu i většina dále zmíněných příspěvků.
Po úvodním projevu starosty města ing. Karla Pačisky vystoupil
s prvním referátem prof. Josef Válka, který hodnocení Bočka vystavěl
na jeho srovnání s Františkem Palackým. Zatímco onen psal především
dějiny, Boček shromažďoval prameny a vydával je v proslulé edici Codex
diplomaticus et epistolaris Moraviae. Oba svým způsobem významně přispěli
ke zvědečtění oboru historie.
Další dva příspěvky přednesli pracovníci Moravského zemského
archivu v Brně, jehož otcem-zakladatelem Boček nepochybně byl, i když
za něj archiv institucionálně ještě nevznikl. Jeho působení v roli zemského
archiváře připomněl dr. Ivan Štarha, který také nastínil Bočkovy cesty za
prameny po různých moravských městech. Osudy A. Bočka v labyrintu
doby se pak podrobně zabýval dr. Hubert Valášek; upozornil na několik
osobností, které Bočkovu životní pouť významně ovlivňovaly, ať už to byl
hrabě Antonín Bedřich Mitrovský, opat Cyril Napp nebo historik František
Palacký. V závěru přednášející zhodnotil Bočkovy odborné výkony v tom
smyslu, že moravští stavové po něm žádali možná více, než dotyčný mohl
splnit.
Následující referát měl za téma Bočka jako historiografa Pernštejnů.
Jeho původce, doc. Jaroslav Teplý, jej však pojal daleko šířeji a tak se
posluchači o vlastním tématu příliš mnoho nedověděli; ještě že byla k dispozici jeho tištěná podoba.
Každý z referentů se více či méně zmínil o Bočkových falzech, jimiž
své dílo a především Codex zatížil. Bočkově padělatelské činnosti se pak
plně věnoval ing. Petr Dvořáček, který se z pozice bystřického patriota
a Bočkova obhájce pokusil do nemalé míry tuto stránku Bočkova působení
ospravedlnit a snad i rehabilitovat v tom smyslu, že padělků – pokud vůbec
– bylo daleko méně, než např. dokumentoval Jindřich Šebánek ve své studii
z roku 1936, otištěné na stránkách ČMM. Referent také s nelibostí nesl kritické zmínky o Bočkovi ze strany dalších autorů, ať už to byl z těch dávných
Šembera, Brandl, Friedrich, Bretholz, z těch novějších pak autor tohoto
příspěvku. Dvořáčkovy vývody jsou ovšem konzistnější v tištěné podobě,
která byla k dispozici; bude nepochybně žádoucí na ně reagovat. Zcela je
ovšem nutno odmítnout referentovy snahy o eliminaci vědecké kritiky. Ať
už má pravdu či ne, klade P. Dvořáček řadu otázek, které by možná mohly
podnítit další výzkum, směřující k poznání více stránek Bočkovy osobnosti
– třeba jeho mládí, soukromého života, působení jako prvního profesora
české řeči a literatury na stavovské akademii v Olomouci či zda se třeba
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v jeho korespondenci dají nalézt nějaké náznaky toho, že se falziikace
skutečně dopouštěl. Nový pohled na okruh možných Bočkových padělků
by byl jistě žádoucí, a ještě žádoucnější by bylo, kdyby ve svém důsledku
vedl k sepsání Bočkovy kritické biograie, která citelně chybí.
Domnívám se, že nevelká konference o Bočkovi v místě jeho rodiště,
za níž pořadatelům náleží laskavý dík, je dobrou výzvou pro odborné
zaměření některého z mladých archivářů nebo historiků.
Zdeněk Fišer
Císař Zikmund – vládní praxe, listiny a rituály
Ve dnech 6.–7. prosince 2007 se na půdě ilozoické fakulty Masarykovy univerzity konala mezinárodní konference, věnovaná vládě císaře
Zikmunda. Na jejím uspořádání spolupracovalo vídeňské pracoviště
Regest imperii při tamním Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften spolu s Historickým ústavem FF
MU a Výzkumným střediskem pro dějiny Střední Evropy při téže fakultě.
Vzhledem k tomu, že se jednotlivé referáty v mnohém lišily přístupem
k tématu, považuji za vhodné držet se chronologického schématu, jež tuto
tematickou i metodickou pestrost v zásadě respektuje.
Po uvítacích proslovech z úst Jiřího Malíře, Karla Hruzy a Martina Wihody zahájil konferenci Josef Válka svým široce koncipovaným
vystoupením „Zikmund a jeho svět“, v němž se také zamyslel nad „historiograickým aspektem“ tohoto významného Lucemburka. Karel Hruza ve
svém vystoupení analyzoval vztah mezi králem, „jeho“ Židy a komunitami
většinové společnosti. Tím, že pod hlavičku problému „vztah k Židům“
zahrnul ne pouze dva, avšak více působících elementů, představil je jako
součást širší politiky jak Zikmundovy, tak jednotlivých komunit. K často
zkoumanému tématu setkání panovníků obrátil svou pozornost Gerald
Schwendler, jenž se ve svém vystoupení věnoval zejména analýze setkání
mezi Zikmundem a jeho polským protějškem. Za cenné lze v tomto kontextu označit zejména jeho úvahy o významu volby místa těchto setkání,
a to s ohledem na jejich právní charakter. Amalie Fößel přenesla pozornost
k problému role manželky jako spoluvládkyně. Za základ svého vystoupení
si vybrala zkoumání listin královny Barbary Cejlské. Poměrně kurióznímu
tématu plánovaných atentátů na Zikmunda ve světle dokumentů benátské
Tajné rady věnoval svou pozornost znalec hospodářských dějin pozdně
středověkých Uher Martin Štefanik. K počátkům Zikmundova vládnutí,
vlastně do časů jeho dětství, se vrátil svým příspěvkem „Panovník na
dálku“ Jan Winkelmann. Rozčlenil Zikmundovu vládu v Braniborsku na
tři období, do roku 1381 položil jistou emancipaci na otcových českých
spolupracovnících, s rokem 1382 spojil konec Zikmundovy politické nezralosti a léta 1382–1388 charakterizoval jako období emancipace od rodiny,
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soustředění se na uherskou politiku a tím i oslabení role Braniborska
v jeho politice. Na případu imunity pro ne příliš významnou šlechtickou
rodinu zkoumal vztahy v mocenském trojúhelníku říše – Habsburkové
– švýcarské Spříseženstvo Peter Niederhäuser. Udělení imunity představil
– snad po vzoru bádání o raném středověku, E. Ewiga či B. Rosenwein
– nikoli jako doklad dalšího oslabení panovnické moci, avšak jako jeden
z prostředků, jak upozornit na přítomnost královské moci v prostoru, na
který již v té době vykonávalo silný vliv právě formující se Spříseženstvo.
Jihoněmecko-švýcarskému prostoru nadále věnoval svou pozornost i Stefan
Kwasnitza, jenž se zaměřil na strategie, které uplatňoval klášter Einsiedeln
ve sporech o fojtství a jež používala města při utváření své identity. Ukázal, jak významnou legitimizační roli mohlo v tomto směru hrát sepsání
listin kláštera v tzv. Burchardově kopiáři nebo městských práv a privilegií,
kde vedle sebe byl zapsán obecně respektovaný Schwabenspiegel a zcela
dílčí privilegia pro určité město. V daném regionu zůstal i Heinz Krieg,
který sledoval proměny vztahu mezi bádenskými markrabaty, falckrabími a králi a ukázal, jak se pozvolna ochlazovaly vztahy mezi markrabími
a falckrabaty s tím, jak sílilo mocenské postavení bádenských a snižovala
se potřeba zprostředkování mezi nimi a králem stran falckrabích. Koncept
konfesionalizace využil ve svém pokusu o uchopení proměn české šlechty
v první polovině 15. století Robert Novotný. Sledoval zejména vzájemný
vliv sociálních, mocenských a náboženských vazeb a proměnu jejich váhy
v čase i v závislosti na příslušnosti k ještě ne zcela vyhraněnému rytířskému
a panskému stavu.
Jednání druhého dne zahájil Petr Elbel, jenž se věnoval Zikmundovu
vztahu k Moravě, a to na základě důkladné analýzy frekvence diplomatického materiálu ve vztahu k různým příjemcům. Podobným směrem se
vydala i Alexandra Kaar, která se zabývala rozborem Zikmundova vztahu
k českým katolickým městům. Ve svém příspěvku věnovala pozornost jak
rozložení těchto darování v čase, tak obsahem těchto privilegií: jejich vazbou na válku, hospodářství a rekompenzaci. Rozborem vztahu slezských
knížat a měst k Zikmundovi na základě jejich vzájemné korespondence
se ve svém příspěvku zabýval Martin Čapský. Zcela odlišné problematice, totiž prozkoumání vztahu dvora a správy na příkladu hradů Ofen
a Blindenburg, věnovala svůj referát Marta Kondor. Soustředila se na
atributy těchto funkcí a jejich vzájemné propojení. Zajímavému problému
košatých narací uherských královských listin pro šlechtu zasvětila svůj
příspěvek Dana Dvořáková. Asi nejdůležitějším bodem jejího vystoupení
se stal pokus o rozbor jejich formuláře a o osvětlení významu jednotlivých
formulí. V budoucnu jistě vzbudí pozornost hlubší zpracování významu
těchto narací-minikronik pro budování a upevňování identity jednotlivých
šlechtických rodů i šlechty jako celku. Dva následující příspěvky směřovaly
k interpretaci Windeckeho kroniky. Zatímco Joachim Schneider se koncen-
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troval na osvětlení role rituálů a funkce vzpomínání na Zikmundově dvoře,
obrátil se Martin Roland ve svém názorném referátu k objasnění úlohy
ilustrací ve středověkých rukopisech obecně a v díle Windekeho zvláště.
Pro indispozici referenta bohužel nezazněl příspěvek o Zikmundových
korunovacích, avšak zájemce o pozdně středověkou festivitu nakonec
stejně nebyl ukrácen. Zasloužili se o to Gerrit Jasper Schenk a Tomáš
Borovský, kteří analyzovali Zikmundovy vjezdy do měst. Zatímco Schenk
se zaměřil na jeho vjezdy do měst koncilních, Borovský věnoval pozornost
jeho vjezdům do českých a moravských měst a tedy problému, nakolik se
neklidná situace mohla podepsat na průběhu této ceremonie.
Když zpětně přehlédneme příspěvky v celé jejich pestrosti, mohli bychom patrně pořadatelům vytknout, že jednotícím prvkem celé konference
byla „pouze“ osobnost císaře Zikmunda. Snad by to i byla pravda. Avšak
tematická i metodická pestrost referátů nemusí být vždycky na škodu,
zejména ne za situace, kdy je spojuje profesionalita, s níž byly vypracovány
a předneseny. Pak takové pestré setkání přispěje k obohacení jak referentů,
tak konferenčních hostů, rozšíří jejich představu minulosti o nové rozměry.
Právě to se, myslím, referentům zikmundovské konference podařilo.
David Kalhous
Regiony – časoprostorové průsečíky?
Komise pro historickou geograii při Historickém ústavu Akademie
věd uspořádala další, již čtvrté setkání okruhu badatelů na pomezí společenských a přírodních věd (více k předchozím ročníkům viz zprávy v ČMM
124, č. 1, 2005, s. 549–551 a ČMM 126, č. 1, 2007, s. 240–241). Přidržela
se zavedené tradice a jako termín konference vymezila počátek roku,
tentokrát 23. leden 2008. Oproti předchozím létům došlo ke změně místa
konání, kdy přednáškový sál pořádajícího Historického ústavu vystřídaly
reprezentativní prostory pražské vily Lanna. Letošní historickogeograické
setkání, jak již zmíněný nadpis naznačuje, organizátoři cílili na regiony,
jejich vznik a vývoj. Region, regionalismus, regionalita a regionální identita jsou termíny zcela běžné v geograii, operují s nimi však i pomezní
disciplíny, jako krajinná ekologie, a také společenské vědy – sociologie,
etnologie nebo historie. V případě posledně jmenované regionální dějiny
tvoří významnou součást historiograie.
Je ovšem třeba upozornit, že přístup historiků k fenoménu regionu,
i jeho chápání nebo vymezování, je jiný než u geografů. Geograie deinuje
region jako více či méně omezený složitý dynamický prostorový systém,
který vznikl na základě interakce přírodních a sociálně-ekonomických
jevů a procesů a který vykazuje určitý typ organizační jednoty. Ta jej také
odlišuje od ostatních srovnatelných celků. Historiograie chápe region
poněkud obecněji jako teritoriálně (správně) vymezenou, strukturovanou
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nebo systémovou jednotku, která tvoří určitou autonomní součást většího
územního celku (např. státu) a zároveň rozlohou překračuje základní
správní a sídelní jednotky – obce. Region přitom zpravidla relektuje jako
územně vymezitelnou společenskou strukturu bez zřejmého akcentu na
vazbu na přírodní prostředí.
Rozdílnost v chápání regionu u jednotlivých vědních oborů nicméně
konferenci nestála v cestě, naopak nabídla škálu přístupů, řešení, závěrů,
témat. Hovořilo se o vzniku, trvání i zániku velkých či menších územních
celků v historických souvislostech, ve vztahu ke krajině, k národnostní
a sociální struktuře obyvatelstva, řešil se hospodářský a kulturní vývoj
regionů a jejich geopolitický význam, v nejobecnější rovině potom vztah
člověka k území, kde žije nebo žil.
Organizátorkou a garantem celé akce byla opět Eva Semotanová,
předsedkyně Komise pro historickou geograii, která problematiku regionů
úvodním slovem rozehrála. Během dne pak zaznělo na půl druhé desítky
příspěvků. U části z nich byla patrná inspirace celoživotními tématy autorů
(Jaroslav Vaculík a Volyň v historickogeograických souvislostech, Jiří Dvořák a analýza československého, jihočeského a prácheňského regionalismu
nebo Marie Macková a Hřebečsko jako příklad proměny významu správní
hranice pro region). Referáty Františka Musila o Českém koutku a Kladsku
nebo Tomáše Klíra a Jana Hasila o středověkém Chebsku coby kontaktním
regionu a jeho sídelním vývoji upozornily na příhraniční oblasti českých
zemí jako na regiony s výraznou identitou. Mimo českou kotlinu, až do
rumunského Banátu, se se svým příspěvkem o slovenské enklávě Butínu
vydal Peter Chrastina. Téma krajiny oslovilo Jiřího Kupku (Regionální
rozdíly coby důležitý znak kulturně-historické charakteristiky krajinného rázu)
a Zdeňka Kučeru (Několik poznámek k ochraně přírody jako regionálního
dědictví). Pavel Klapka a Aleš Vyskočil (Maloskalsko: region vyšlapaný turisty,
nebo dějinami?) přišli posluchače přesvědčit o tom, nakolik může být při
deinování regionu užitečná konkrétní spolupráce geografa a historika. Eva
Chodějovská doložila na mapách mikroregionů, že i dobová kartograie
pracovala s regionálními náměty. Nad koncepty historické a regionální
geograie se zamýšlel Pavel Chromý. Markéta Marková si vybrala období
středověku pro demonstraci dobového vymezování hranic a jejich značení v přírodě. Zazněl také příspěvek Martina Šandery o východočeském
landfrýdu, který inklinoval více k regionální historické sondě. Jednání
uzavřelo vystoupení Silvie Kuldové o marginalizaci území v kontextu
vývoje soustavy základního školství ve druhé polovině 20. století. Část
z oslovených referentů využila nabídky organizátorů a prezentovala své
příspěvky v podobě posterů.
Čtvrtý ročník historickogeograických setkání potvrdil, že se v jejich
rámci etablovala různorodá skupina napříč obory a vědecko-výzkumnými
a vzdělávacími institucemi, která představuje určité zázemí české historické
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geograie. V časopise Historická geograie, v rámci jehož Supplementa II
budou výše zmíněné příspěvky na konci roku k dispozici, má pak zavedené periodikum. Uplynulé ročníky byly charakteristické otevřeností svých
konferenčních témat, vycházelo se vstříc všem zainteresovaným oborům,
do příštích let by možná stálo za úvahu přistoupit k jisté formě užší specializace (územní, časové, věcné).
Aleš Vyskočil
Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny
společnosti
Pohled do letošního kalendáře se pravděpodobně většině lidí zajímajících se o historii spojí s několika důležitými událostmi československých
dějin 20. století. Osmička na konci letopočtu odkazuje ke kulatému výročí
vzniku republiky, tragickému Mnichovu, úplnému konci demokratických
pořádků u nás a příjezdu sovětských tanků v parném létě 1968. Přehršel
zásadních momentů naší minulosti zakončených „osudovou osmičkou“ může
svádět dokonce až k jisté mystice čísel. Každopádně všem uvedeným datům,
resp. událostem s nimiž se pojí, byla přiřknuta role významných milníků
moderní české historie symbolizujících počátek či konec nové etapy.
Domácí historické vědecké instituce (Historický ústav AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Národní
archiv) danou konstelaci relektovaly a připravily na letošní rok projekt
České křižovatky evropských dějin 1918–1938–1948–1968 skládající se
z cyklu samostatných konferencí a tematických výstav věnovaných každému
symbolickému „roku“ zvlášť. Harmonogram těchto plánovaných několikadenních konferencí neodpovídá chronologickému měřítku v jednotkách
let, ale měsíců. Ambiciózní projekt České křižovatky tak neotvíralo setkání
věnované založení samostatného Československa roku 1918, ale únorovým
událostem 1948.
60. výročí komunistického státního převratu v Československu připomnělo spletité momenty zásadním způsobem poznamenávající nejen
domácí společnost, ale přikládající rovněž svůj dílek do bipolárního rozdělení světa v chladu nastupující studené války. Tato relativně nedávná
minulost stále vyvolává řadu reakcí nejen z řad historické obce, která se
zejména v posledních dvou desetiletích pokouší o kritickou relexi těchto
událostí, ale i osobních vzpomínek tehdejších aktérů a koneckonců i současné politické reprezentace. O trvající aktuálnosti tohoto tématu se silným
potenciálem pozitivního politického kapitálu podle mého soudu svědčí
i spolupráce Úřadu vlády na této konferenci, jakož i zahajovací slavnostní projev stávajícího premiéra a jeho oiciální patronace nad celou akcí.
U příležitosti pořádání konference věnované Únoru 1948 však nebyla do
organizačního týmu přizvána pouze významná vládní instituce, ale velmi
vhodně i Historický ústav Slovenské akademie věd.
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Příznačně, přesně ve dnech výročí osudových únorových událostí
se 25. až 27. února 2008 v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila
konference Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti, která hodlala „poskytnout prostor pro prezentaci nových
poznatků a také otevřené debatě o všech otázkách, které jsou nepochybně s tímto
stále tragickým a pro mnohé velmi bolestným tématem spojeny“. Zájem o dané
období jasně dokládá hojná přítomnost referujících čítající 61 příspěvků
(všechny zde z důvodu rozsahu zprávy bohužel zmínit nemohu) kromě
zahajovacích a závěrečných vstupů, což vedlo k nutnosti paralelních jednání
ve dvou sekcích. Bohatá účast hostů s sebou nesla i pestrou varietu témat
rozdělených do čtyř větších celků.
První tematický okruh „Únor 1948 a jeho bezprostřední důsledky“ relektoval důležité vnitrostátní i mezinárodní události vztahující se k Únoru,
jakož i základní systémové proměny v politice, ekonomice a sociální sféře.
Jiří Pernes přiblížil hlavní okolnosti únorového převzetí moci komunisty
a základní linie jeho bezprostředního dopadu na tehdejší československou
společnost. Zdeněk Kárník se v těchto souvislostech naopak soustředil na
roli Kominterny, jejíž strategický obrat v 30. letech podle něj zásadním
způsobem předznamenal eskalaci událostí na konci 40. let u nás. Detailnější
pohled na proměnu Československa v daném období přinesl Zdeněk Pousta
na příkladu angažovanosti především studujících a vyučujících Karlovy
univerzity na obou stranách „barikády“. O zahraniční kontext se ve svém
příspěvku věnovaném srovnání americké a britské politiky vůči Československu a středovýchodní Evropě na přelomu let 1947–1948 podělil Vít
Smetana. Do vzdálené tropické Indočíny zavedl publikum svým exkurzem
o českých a slovenských příslušnících cizinecké legie Jiří Plachý.
Početně nejvíce zastoupený okruh nazvaný „Cesta k represi a perzekuci“
se zabýval poúnorovými postihy určitých skupin obyvatelstva i jednotlivců,
otázkou politických procesů a rovněž širokou problematikou bezpečnostních a zpravodajských služeb spolu s armádou. Příspěvek k činnosti
nechvalně proslulých akčních výborů Národní fronty, konkrétně krajské
organizace v Brně roku 1948, přinesl David Kovařík. Analýze důsledků
únorových událostí na situaci v pohraničí včetně využívání zvláštností těchto oblastí k perzekuci obyvatelstva se věnoval Tomáš Dvořák. Perzekuce
spolu s politickými procesy představovala předmět zájmu také Kateřiny
Lozoviukové, která se soustředila na liberecký region v 50. letech. Obdobnou problematikou avšak na území Vysočiny se zabývala rovněž Renata
Pisková. Hlavním tématem referátu Ondřeje Matějky se stalo evangelické
prostředí v době komunistického nástupu k moci na přelomu 40. a 50. let
s důrazem na personální překrývání těchto ideových polí.
Naopak nejméně referátů zahrnoval okruh „Protikomunistický odboj:
Český a slovenský exil“ věnovaný obecným formám i konkrétním jedincům
či institucím angažujícím se v zahraničním odporu vůči komunistické tota-
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litě. Mimo území republiky již od roku 1949 působila Rada svobodného
Československa, o jejímž vzniku referoval Francis D. Raška. Zahraniční
instituci „třetího“ odboje si vybrala rovněž Milada Polišenská přibližující
Free Czechoslovakia Information Servis a jejího zakladatele, hlavního aktéra
Josefa Jostena. Díky příspěvku Jiřího Štěpána se posluchači a posluchačky
přenesli do severského Švédska, aby se zde seznámili s významnou exilovou
postavou Stanislava Schottla. Odpověď na otázku jak hodnotili Únor 1948
také představitelé slovenského demokratického zahraničního exilu nastínil
v základních konturách Vojtech Čelko.
Poslední tematický okruh „Společnost po únoru 1948“ relektoval především proměny nálad tehdejší společnosti, vliv propagandy a její odraz
v dobovém tisku, transformaci společenských organizací apod. Obecnější
příspěvek přibližující koncept revoluční kultury a „nového socialistického
člověka“ přednesl Zdeněk Nebřeský. Politickými karikaturami v českém
denním tisku a jejich nabývající razanci v prvních měsících roku 1948 se
zabýval Petr Karlíček. Nejednoznačnou a problematickou situaci Židůkomunistů po únoru 1948 spočívající v rozporuplnosti jejich identit nastínil
Petr Sedlák. Jediný referát konference zacílený do „útrob“ KSČ, konkrétně
o indoktrinačním školení členů KSČ v letech 1949–1950, přednesl Václav
Kaška. Marginalizovanou tematikou v rámci českého bádání o soudobých
dějinách se věnovala rovněž Dana Musilová ve svém příspěvku s příznačným
názvem Lesk a bída ženské emancipace v poúnorovém Československu.
Osobnější rozměr konferenci přinesli doboví pamětníci líčící svá barvitá svědectví tehdejších událostí a jejich subjektivního vnímání. I když byla
jejich vyprávění překryta nánosem několika desetiletí, přesto neztrácela nic
ze své autentičnosti a jisté sugestivnosti. O své dojmy a průběh studentských pochodů na Hrad se podělil bývalý poslanec a pozdější manuálně
pracující Josef Lesák. Pohled zpoza státních hranic obehnaných ostnatým
drátem přiblížil zakladatel Československého zahraničního ústavu v exilu
– Mojmír Povolný.
Hojná účast příslušníků a příslušnic české a slovenské historické
obce včetně jejich pestré palety referátů dokládá evidentní zájem o dané
období. I přes značné posuny a zaplnění pomyslných bílých míst našich
dějin se ani po téměř 20 letech usilovné práce zdaleka nevyčerpala všechna
témata a především možné metodologické přístupy. Spíše naopak. Mnoho
zajímavého na své „objevení“ teprve čeká.
Denisa Nečasová
Terra Kisucensis a vědecká konference „Kresťanstvo na Kysuciach
v priebehu storočí“
Koncem října minulého roku bylo Ministerstvem vnitra Slovenské
republiky zaregistrováno nové občanské sdružení, které nese latinský název
Terra Kisucensis. Jedná se o dobrovolné občanské sdružení profesionál-
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ních historiků, archivářů a ostatních badatelů, kteří se zaobírají vědeckým
výzkumem kysuckého regionu, situovaným v severozápadní části Slovenska
(okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto) a hraničícím s historickým územím
Moravy, Slezska (Těšínska) a Malopolska (Haliče). Hlavním cílem sdružení,
vytyčeným ve stanovách, je rozvíjet a všemožně podporovat systematický
vědecký výzkum tohoto území, především v oblasti historie, archeologie,
etnograie, archivnictví a pomocných věd historických, zasadit se o zvýšení
odbornosti a profesionality ve výzkumu dějin Kysucka a tím vést k zvýšení
historického vědomí a regionální příslušnosti Kysučanů k jejich vlastnímu
kraji. Významným prostředkem k podpoře těchto úloh má být organizace
vědeckých konferencí, přednášek a seminářů pro své členy a odbornou
i laickou veřejnost. Z konferencí by měl podle možnosti sdružení vycházet
sborník přednášek pod názvem Terra Kisucensis. Významným faktorem je snaha
o mezinárodní spolupráci v rámci širšího beskydského regionu s odborníky
z České republiky (je potěšitelné, že v řadách sdružení najdeme již několik
českých členů) a z Polska (spolupráce je zatím v jednání). Ustanovující valné
shromáždění členů tohoto sdružení se uskutečnilo ve středu 5. prosince 2007
v prostorách čadecké pobočky Stáního archivu v Bytči.
Jednou z prvních viditelných aktivit občanského sdružení Terra
Kisucensis byla, v souladu se stanovami, úspěšná vědecká konference
s názvem „Kresťanstvo na Kysuciach v priebehu storočí“ konaná v pátek 29.
února 2008 v Kongresovém centru Kulturního domu Rudolfa Jašíka v Turzovce. Jak již napovídá samotný název této konference, spoluorganizované
se Spolkem přátel Turzovky a dalšími partnery, stalo se jejím hlavním cílem
průřezově zmapovat dějiny křesťanství na Kysucích od nejstarších dob
až do 20. století a upozornit či vnést nový úhel pohledu na dosud málo
zkoumané parciální úseky dějin tohoto regionu, v jehož každodenním
životě hraje živá religiozita dodnes nezastupitelnou roli. Je proto potěšující,
že pozvání k veřejné prezentaci výsledků svých výzkumů přijali i přední
reprezentanti slovenské církevní historiograie, z nichž mnozí z daného
regionu přímo pocházejí anebo k němu mají osobní vztah. Po přivítání
přítomných a úvodním slově Miroslava Rejdy, primátora hostitelského města
Turzovka, zahájila konferenci svou přednáškou Mgr. Antónia Hudecová,
ředitelka Státního archivu v Bytči, pobočka Čadca. Ve svém příspěvku se
zabývala dosavadní církevní historiograií Kysucka, nastínila její vývoj
i současný stav a představila nejvýznamnější práce, týkající se především
dějin katolické církve v daném území, které až do poloviny února 2008
po církevně správní stránce spadalo do nitranské diecéze, nyní do nově
utvořené žilinské. Následoval příspěvek univ. prof. PhDr. Richarda Marsiny,
DrSc. (FF Trnavská univerzita), jednoho z nejvýznamnějších slovenských
současných historiků, s názvem Počiatky kresťanstva na Kysuciach. Autor kriticky rozebral dosavadní stav poznání a hlavní pramennou základnu k dané
problematice, pozornost zaměřil také na nejstarší sakrální objekt v regionu
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– pozůstatky románského kostela na archeologickém nalezišti v Radoli.
První blok přednášek uzavřela Mgr. Andrea Paráčová, historička Kysuckého muzea v Čadci, s tématem Evanjelické Kysuce a rekatolizácia, v němž se
věnovala recepci a vývoji luterství v této hornouherské oblasti v 16. a první
polovině 17. století. Soustředila se především na nejvýznamnější sídelní
lokalitu v regionu – Kysucké Nové Mesto, ale i na ostatní tehdejší farnosti.
Opomenuty nezůstaly ani reformační kontakty se sousedním protestantským Slezskem, především Těšínským knížectvím. Dále nastínila nástup
rekatolizace v 70. letech 17. století, systematicky prováděnou především
žilinskými jezuity a františkány. Po krátké přestávce odstartoval polední
blok přednášek Mgr. Drahomír Velička (FF Trnavská univerzita), předseda
pořádajícího sdružení Terra Kisucensis, s tématem Vznik katolíckych farností
na území Kysúc v 17. a prvej polovici 18. storočí, v kterém plynule navázal na
předchozí přednášku A. Paráčové. Jak již název jeho příspěvku napovídá,
zaměřil pozornost na církevní správu dané oblasti, zasadil ji přitom do souvislostí v rámci nitranské diecéze. Na bázi údajů z bohaté škály archivních
pramenů, především pak souboru vizitačních protokolů nitranské diecéze,
přehledně představil jednotlivé nejnižší církevně správní jednotky – farnosti
a také počátky jednotlivých farních i iliálních kostelů, jejich dobový vzhled
a výbavu. Pozoruhodnou a přínosnou byla jeho zpráva o misijní činnosti
těšínského jezuity a svitavského rodáka P. Leopolda Tempese (1675–1742)
v kysucké obci Skalité, přičemž byly doposud známy jeho misijní aktivity
především v horské části Těšínska. Následující přednášející, Mons. prof.
ThDr. Viliam Judák, Ph.D., první Kysučan na biskupském stolci v Nitře, ve
stručném přehledu představil za využití vizuální techniky dějiny zaniklé
kysucké farnosti Riečnica (okres i děkanát Kysucké Nové Mesto). Podstatná
část tohoto farního okrsku musela v osmdesátých letech minulého století
ustoupit vodní hladině nově budované přehrady, zachráněn byl pouze farní
kostel, který však měl být rovněž odstřelen. Tento druhý blok přednášek
uzavřel kanovník Mons. ThDr. Ladislav Belás, správce nitranské diecézní
knihovny, se svým příspěvkem Pôsobenie kysuckých kňazov v pobočnom stánku
Slovenského učeného tovarišstva ve Veľkom Rovnom, v němž rozebral dopad
slovenského obrodného procesu v první polovině 19. století na okrajové
území uherského království.
Po polední pauze následovala přednáška Mgr. Ľubicy Podolákové,
v kterém se zabývala patrocinii kysuckých chrámů a představila nejvýznamnější historické i moderní sakrální objekty v obvodu děkanátů Čadca
a Kysucké Nové Mesto. PhDr. Jana Kurucárová, ředitelka Státního archivu
v Bytči, rozebrala hlavní skupiny archivních pramenů k náboženským
dějinám Kysucka uložených ve fondech bytčanského archivu, přičemž se
zamyslela i nad jejich výpovědní hodnotou a dalším heuristickým přínosem
pro sledované téma. Jelikož přednáška jediného českého přednášejícího
PhDr. Michala Pehra, Ph.D., z Masarykova ústavu AV ČR v Praze na téma
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Kanovník Andrej Cvinček ve světle českých archivních pramenů z důvodu
nemoci odpadla, ujal se slova prof. PhDr. Róbert Letz, Ph.D., vedoucí
Katedry slovenských a všeobecných dějin PF UK v Bratislavě, který poutavým způsobem přednesl příspěvek na téma Slovenský katolicizmus na
Kysuciach v 20. storočí v obdobie zápasov a skúšok. Ústředním tématem jeho
přednášky byl vztah komunistické vládní moci (především stranického aparátu ONV reprezentovaným okresními církevními tajemníky) ke katolické
církvi v silně religiózním kraji po únorovém převratu 1948. Zmíněna byla
perzekuce duchovních, řeholnic i jednotlivých věřících, neopomenuta byla
také kauza údajného zjevení P. Marie lesníku Matúši Lašutovi na kopci
Živčáková v Turzovce. Místo, kde k události před padesáti lety došlo, se
stalo živým výrazem odporu katolického Kysucka vůči komunistickému
útlaku veřejného náboženského života.
Jednotlivé přednášky většinou nepřesáhly stanovený limit dvaceti
minut a jejich rozšířená a doplněná verze bude publikována v prvním
sborníku Terra Kysucensis, který vyjde v polovině tohoto roku. Nutno
podotknout, že všechny přednesené příspěvky plně korespondovaly
s názvem a cílem konference, z jejich obsahové náplně byl patrný většinou
dlouholetý či celoživotní fundovaný badatelský zájem o sledovaná témata.
Četné dotazy a diskuze po každém z přednesených témat svědčily o skutečnosti, že doznalo živého ohlasu u početného auditoria z řad odborníků
(nechyběli také tři zástupci z České republiky) i laické veřejnosti. Na závěr
konference udělil Mgr. Velička, předseda pořádající organizace, čestná
členství ve sdružení přítomným L. Belásovi, V. Judákovi a R. Marsinovi
za celoživotní badatelský přínos ve výzkumu dějin Kysucka. Celé setkání ukončila slavnostní děkovná bohoslužba v barokním farním kostele
Nanebevzetí P. Marie v Turzovce.
Cíle vytyčené v stanovách Terry Kisucensis byly v případě této první
konference jednoznačně dosaženy a nezbývá než slibně se rozvíjejícím aktivitám tohoto občanského sdružení popřát do budoucna mnoho zdaru.
David Pindur

279

